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PUTANAK ÖZETÎ 1. — OBÇBN 1 

Birinci Oturum 
Malatya Milletvekili Mahmud Nedim Zab-

cı'nın, Ticaret Kanununun 502 nci maddesine 
bâzı fıkralar eklenmesine dair olan Kanun tek
lifi, isteği üzerine geri verildi. 

Tarım Bakanlığı; 
Devlet Üretme Çiftlikleri; 
Orman Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe

sinin tümü görüşüldü. 
Saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime ara 

verildi. 

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

kabul olundu. 
Ulaştırma Bakanlığı; 
Devlet Demiryolları; 
Devlet Denizyolları; 
Devlet Havayolları; 
Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü

dürlüğü Bütçelerinin tümü görüşüldü. 

Tasarı 
1. — Millî Kütüphane Kuruluşu hakkında 

Kanun tasarısı (1/720) (Millî Eğitim ve Bütçe 
Komisyonlarına); 

Teklif 
2. — Urfa Milletvekili Vasfi Gerger'in, Su

baylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 8 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun tek
lifi (2/230) (Millî Savunma Komisyonuna); 

önerge 
3. — Denizli Milletvekili Kemal Cemal ön-

cel'in, Dilekçe Komisyonunun 23 . I I . 1950 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2959 syılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair öner
gesi (4/194) (Dilekçe Komisyonuna); 

Birleşime ara verildi. | ' 1 

Üçüncü Oturum . t 

Ulaştırma Bakanlığı; '• \ 
Devlet Demiryolları; '•$ 
Devlet Denizyolları; ' 
Devlet Havayolları; 
Posta, Telyraf ve Telefon İşletme Genel Mü

dürlüğü 1950 yılı Bütçelerinin tümünün görü
şülmesi bitirildi. 

Ulaştırma Bakanlığı 1950 yılı Bütçesi kabul 
olundu. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü Bütçesinin altı maddesi kabul 
olunduktan sonra; 

25 . I I . 1950 Cumartesi günü saat 10 da 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan vekili Kâtip 
Sinob Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

C. K. încedayt C. Aksu 
Kâtip . > 

Mardin Milletvekili 
Dr. A. Uras 

Raporlar 
4. — Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkan

lığı ve Sayıştay 1948 yılı Kesinhesapları hak
kında Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporu (5/115) (Gündeme); 

5. — Devlet Çelik ve Kimya Endüstrisi Ka
nunu tasarısı ve Millî Savunma, Ekonomi ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/639) (Gün
deme) ; 

6. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin İçişleri Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı ve 
İçişleri ve Bütçe Komisyonları raporları (1/700) 
(Gündeme). 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



B İ R İ N C İ Ö Î Ü f t Ü M 
Açılma saati : 10 

BAŞKAN — Başkanvekili Baif Karadeniz 
KÂTİPLER : Dr. Aziz Uras (Mardin), Cen*» Aksu (Kocaeli) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

A. — Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi 

2. — Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet • 
me Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı vı Bütçe Komisyonu raporu (1/621 > 

3. — Devlet Denizyolları ve Limanları istet
me Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/622) 

4. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Ko
misyonu raporu (1/623) 

5. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel 
Müdürlüğü 1950 yûı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/629) 

BAŞKAN — Devlet Demiryolları Katma 
Bütçesinin altıncı maddesi okunmuş ve kabul 
edilmişti. Şimdi yedinci maddeden itibaren mü
zakereye başlıyoruz. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden ve cari 
hesaplardan yapılacak harcamalara ilişkin for
mül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 8. — Para işlerinin yürütülmesine 
ve (5 000 000) liraya kadar kömür, (12 000 000) 
liraya kadar malzeme stoku yapılması için Ge
nel Müdürlük (20 000000) liraya kadar kısa sü
reli istikrazlar yapmaya ve bankalarda hesaplar 
açtırmaya yetkilidir. 

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

MADDE 9. — Millî Savunma Bakanlığı, Top
rak Mahsulleri ve Petrol Öteleri gibi Devlet 
daire ve müesseseleri tarafından, iltisak hatla
rı ve tahmil, tahliye yolları, rampalar ve ben
zeri işler yaptırılması maksadiyle Devlet Demr-
yolları ve Limanları İşletme İdaresine yatırıla
cak paralar, bağlı (A) ve (B) işaretli cetveller
de açılacak özel bölümlere gelir ve Maliye Ba
kanlığınca ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var
ım? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabud edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu Kanun hükümleri 1 Mart 
1950 tarihinde 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. 

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

Devlet Denizyolları Bütçesi: 

BAŞKAN — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Benel Müdürlüğü Bütçesinin mad
delerine geçiyoruz. 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Denizyolları ve Li-

- 1 2 3 1 -
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inanları İşletme Genel Müdürlüğü 1950 Bütçe B. 
yılı giderleri için bağlı (A) şaretli cetvelde 207 
gösterildiği üzere (101 087 433) lira ödenek ve
rilmiştir. 

B. 
201 

202 

A - CETVELÎ 

Memurlar ücreti 
BAŞKAN — Kabul dilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 

Lira 
9 868 500 

10 974 660 

Dr. GALİP ZAİMOĞLU (Giresun) — Kışa bir 
temennide bulunacağım: Devlet Demiryollrı tel
siz memurlarının maaşları vaktiyle Bareme inti
bak .ettirilirken, galiba bir yanlışlık yapılmış 
ve bu yüzden bunların mağduriyetlerine sebebi
yet yerilmiştir. Bu memurların sayısı da 50,-60 ı 
geçmemektedir. Bunların 3 tanesi 300 liralık, 30 
tanesi 250 liralık bir miktar 225 liralık ve 200 
liralıktır. Bunların müddeti hizmetleri ne ka
dar olursa olsun, bu son derece olan 300 lirayı 
aşamamaktadırlar. Hattâ 300 lirayı aldıktan son
ra 20 sene daha hizmet etseler bunun üstüne 
çıkmalarına, bugünkü mevzuatla, imkân yoktur. 
Halbuki Posta, Telgrafın, telli telgraf memurları 
diğer Devlet memurları gibi muayyen bir Bare
me tâbi ve üç senede bir terfi etmektedirler. 
Birçok vatandaşların bir tehlike vukuunda 
canını ve memleketin milyonlarca lira kıymetin
ize gemileîrini her türlü şartlar altında koruyan 
bu çalışkan ve fedakâr memleket evlâtlarının 
da, emsali gibi, terfi ettirilmeleri imkânını 
sağlamalarını Sayın Bakandan rica ediyorum. 

ULAŞTIRMA BAKANI Dr. KEMAL SATIR 
(Seyhan) —> Tetkik edeceğiz. 

BAŞKAN —• Bölüm kabul olundu. 

B. 
203 

204 

205 

206 

Geçici memur ve hizmetliler 
ücreti 
BAŞKAN — Kabul dilmiştir. 
Yabancı uzman ve hizmetliler 
ile tercümanlar üereti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4İ78 ve 4599 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

10 000 

250 000 

540 

467 600 

3656 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine göre memurlara verilecek 
ikramiye karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

2'09 5434 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Cumhuriyeiti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 
karşılığı 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

211 3633 sayılı Kanunun 31 nei mad
desi gereğince verilecek fazla 
mesai, ikramiye, gişe, fena hava 
tazminatları ile diğer munzam 
ödenek 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

214 Vazife sırasında ölen ve yara
lananlara yapılacak yardımlar, 
verilecek tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

220 Yiyecek giderleri 3 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

221 Emekli, dul ve yetim aylıkları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

223 Fabrika, havuz, dok ye atelyele-
rin her çeşit ücret ve giderleri 13 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

301 Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

302 İşletmeler büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ye telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul .edilmiştir. 

305 Kira karşılığı 
BAŞKAN 

306 Giyeceler 
BAŞKAN 

307 Yolcuklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

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

Lira 

1 500 

504 832 

2 100 

Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiştir. 

300 000 

860 000 

000 000 

300 000 

500 000 

56 023 

114 977 

68 000 

J50 000 

80 000 

850 000 

377 000 

50 000 
— 1232 — 
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309 

401 

403 

407 

412 

416 

418 

419 

421 

422 

423 

451 

453 

454 

456 

459 

47.6 

50* 

Kara, deniz, \% göl taşttl&ra gi
derleri 27 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basımevi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil ve kutlama giderleri 
BAŞKAN —. Kabul edilmiştir. 
Muhaşebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
IJastane ve revir giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Okul ve tahsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Faiz, acyo ve akçe farkları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mahkeme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Devlet Başkanlığı deniz taşıtla
rının «ievriçark ve liman mas
rafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yükleme, boşaltma ye bu işler
de çalışacaklara verilecek fazla 
mesai 3 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Fenerler, radyofarlar ve kıyı em
niyeti 'başka tesislerinin her tür
lü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Amsterdam'da uluslararası kur
tarma ve kaza olduğunda tik 
Yardım. Kurulu Barosuna ortak
lık payı 
BAŞKAN — Kabul .edilmiştir. 
Sigorta ücret ve giderleri 1 
BAŞKAN,— Kabul edilmiştir. 
Düşünülmjiyen, giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3530 sayılı Beden Terbiyesi. Ka
nunu gereğince yapılacak işler 
PAŞ&AN — Kabul edilmiştir. 
Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Grfiçen yıl borçları • 
BAŞKAM — Kşfcui «edilmöstir. 

Lira 

65(0 000 

40 000 

25 000 

45 000 

250 000 

67 501 

50 000 

35 000 

70 000 

750 000 

180 000 

10 000 

200 
990 000 

6 000 

5 000 

45 000 

40 000 

B. 
502 

506 

Lira 
40 000 Eski yıllar borçlan 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3980 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi gereğince kullanılan kredi
nin itfa ve faiz karşılığı 250 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

507 Satın alınan rıMımlana sözleş
meleri gereğince yıllık töksit ve 
obligasyon faizleriyle itfa kar- . 
şılık ve giderleri 53 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

508 3023 sayılı Kanunun 4 ncü mçd-
desi gereğince Hazineye ödene
cek ardiye ücretleri 200 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

509 3633 ve 5074 sayılı kanunlar ge
reğince çıkarılmış ve çıkarılacak 
olan bonoların faiz, acyo, itfa ve 
sair giderleri 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

701 Onarma ve satınalma giderleri 3 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

740 5074 sayılı Kanun gereğince gi
rişilecek yüklenmeler karşılık
ları 18 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. , 

(Birinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN —i- Birinci maddeyi cetveiiyle be
raber oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etr 
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Denizyolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğü 1950 Bütçe 
yılı gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (82 835 000) lira tahmin olunmuş
tur. 

B - CETVELİ 

B. • Lira 
1 Sefer gelirleri 51 580 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Klavuzluk ve romorkörcülük 

gelirleri #15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Gemi kurtarma gelirleri 365 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Ü 3 3 -
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B. 

2 5 . fc 

Lira 

325 000 

510 000 

250 000 

000 000 

170 000 

000 000 

720 000 

400 000 

900 000 

4 Yükleme, boşaltma ve aktarma 
gelirleri 9 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 Ambar, antrepo ve rıhtımlar ge
lirleri 15 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 Can kurtarma geliri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7 Fenerler gelirleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8 iskeleler gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

9 Fabrika, havuz ve atelyeler ge
lirleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

10 Çeşitli gelirler 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

11 Devlet Başkanlığı deniz taşıtla
rı için Genel Bütçeden 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

12 Geçen yıldan birikmiş gelir ar
tıkları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir, 

MADDE 3. — Açık olan (18 252 433) lira 
7 . VI . 1939 tarihli ve 3633 sayılı Kanunun 32 
nci maddesine ve 5074 sayılı Kanun hükümleri
ne dayanılarak yapılacak borçlanmalarla kapa
tılır. 

Mevcut bonolarla 1950 yılında çıkarılacak 
bonolardan vâdeleri gelenler yenilenebilir. 

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

MADDE 4. — Devlet Denizyolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünce 1950 Büt
çe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her 
birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelir
lerin tarh ve tahsiline 1950 Bütçe yılında da de
vam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir, 

MADDE 5. — Devlet Denizyollan ve Liman-

.1950 0 : 1 
lan İşletme Genel Müdürlüğünün 1950 Bütç« 
yılı kadrolariyle bunlardan uzmanlık yerleri 
olanlar ,bağlı (Ç) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Devlet Denizyolları ve Liman
lan işletme Genel Müdürlüğünün 30 . VI . 1939 
tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu madde
sine giren hizmetlileri kadroları, bağlı (D) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar trtesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Mec
lisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek ol
maması şarttır. 

BAŞKAN —- Maddeyi cetveliyle birlikte ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Devlet Denizyolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğü taşıtlarında 
parasız veya inik ücretle yolculuk (yapacaklar 
bağlı (F) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Devlet Denizyolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünce gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki ve
ren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

BAŞKAN —. Maddeyi cetveliyle birlikte ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkacak borçlar, ilgili ol
dukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bö
lüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
lerden ödenir. 

1933 - 1948 yıllanna ilişkin olup da 26 . V . 
1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşı
mına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçele
rinde bulunan borçlar, 1950 yılı Bütçesinin gi
der bölümleri artıklarından eski yıllar borçlan 
bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
neklerden ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 
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MADDE 10. — Gider tertiplerinden yapıla* 

cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 
1950 tarihinde yürürlüğe girer. 

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

MADDE 12. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

Devlet Havayolları Bütçesi: 

BAŞKAN — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü Bütçe tasarısının görüşülmesine başlı
yoruz. Maddeleri okutuyorum. 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılı 
Bütçe Kanunu 

BADDE 1. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1950 Bütçe yılı giderleri için bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (7 512 873) 
lira ödenek verilmiştir. 

B. 
201 Aylı 

A - OETVELÎ 
! 

klar 
Lira 

216 100 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 1 626 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

204 Yalbançı uzman ve hizmetlilerle 
tercümanlarının ücretleri 105 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

205 Geçici tazminat 11 696 
BAŞKAN — Kabul, edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 17 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

207 3656 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine göre ödenecek yabancı dil 
para mükâfatı 1 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

.1980 

208 

209 

210 

'211 

214 

221 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

0 i l 

İkramiyeler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emefldi 
Sandığına yapılacak ödemeler 
karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5213 sayılı Kanun gereğince öde
necek uçuş parası tazminat ve 
•başjka giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3424 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince uçak arızasında 
ölenlerin ailelerine verilecek taz
minat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul ve yetim aylığı me
mur ve hizmetliler tefkaüdiyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hava ve yer taşıtları giderleri 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
43 000 

199 776 

1 8Q0 

200 000 

20 000 

4 000 

49 000 

47 000 

19 000 

39 000 

35 600 

90 000 

51 500 

6 000 

700 000 

ULAŞTIRMA BAKANI Dr. KEMAL SATIR 
(Seyhan) — Efendim; dünkü umumi mâruzâ
tım sırasında arkadaşlarımdan istirham etmiş
tim. 309 ncu> bölümden 30 000 liranın yeniden 
tesis edilecek bir bölüme intikalini rica ediyo
rum. Çünkü bu sene içerisinde beynelmilel bir 
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hava kongresinin Türkiye'de yapılması hususu 
bize telkin edilmiştir. Kabul Duyurulmasını ri
ca ederim. 

BAŞKAN— Komisyon ne diyor?. 
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI R Î M ER

TEN (Mardin) — Biz de muvafakat ediyoruz; 
Kabul buyurulduğu takdirde L cetveline, bu bö
lümden sarfedilmesi için, bir formül ilâvesi 
icabedeeektir. 

BAŞKAN — Sırası gelince hatırlatırsınız. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA SEDAT DİK

MEN (İzmir) — Şimdi Bütçe Komisyonu 309 
ncu bölümün birinci maddesinden 30 OşOO lira
nın indirilmesini istiyor. Sonra da bu 30 000 li
ra, yeniden açılacak. 457 nci bölüme konacaktım. 

BAŞKAN — Bu değişiklik bütçenin hangi 
kısmına girecektir?. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA SEDAT DİK
MEN (izmir) — Bu.bütçenin 4 ncü kısmına 
454 ncü bölümden- sonra girecektir. 

BAŞKAN — Tashihe göre 309 ncu bölümden 
30 000 lira çıkarıldıktan- sonra bölümün tutarı
nı tekrar okutuyorum. 

309 Hava ve yer taşıtları giderleri 
Lira 

2 670 000 

BAŞKAN — Bölüm hakkında söz. istiyen'K 
Yok. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 309 ncu bö
lüm 2 670 000 - lira olarak kabul edilmiştir. 

B. 
403 

407 

412 

414 

417 

418 

419 

451 

452 

Lira 
Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geri verilecek paralar bilet sa
tış, komisyonu 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ecza ve sıhhi gereçler giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vergi ve resimler karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Faiz, acyo ve para taşıma gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mahkeme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yayın ve propaganda giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Staj için yabancı memleketlere 
gönderilecek uçak personeUeriy-

5 000 

70 000 

15 000 

17 000 

15 000 

10 000 

7 000 

55 000 

Î95Ö? 
B, 

O : 1 

le teknisiyenlerinin yolluk; ve 
başka giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

454 Sigorta ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

457 istanbul'da toplanacak Havacı
lık Konferansı her çeşit gider
leri 

Lira 

35,000, 

30 000 

BAŞKAN — Yeniden ilâve edilen bölüm bu
dur. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Yeniden kon
muş olan 457 nci bölüm 30 000 lira olarak ka
bul edilmiştir. 

B. 

501 

502 

701 

Lira 
40 000 Geçen yıl borçları 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Meydanlar ve istasyon binaları 
hangar ve atelye onarma gider
leri 405 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

721 Hava ve yer taşıtları ve telsiz ci
hazları satmalma giderleri 1 200 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

722 Meydanlar için satın alınacak ma-
kinalar ve araçlar karşılığı 50 000s 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
785 Döner sermaye 100 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte ka
bul edenler.. Etmiyenler,. Birinci madde kabul 
olundu: 

MADDE 2. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün 1950 Bütçe yılı giderlerine karşılık 
olan gelirler bağlı, (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (7 512 873) lira tahmin edilmiştir. 

B. 

B - CETVEtt 

işletme geliri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir: 
Çeşitli gelirler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hazineden yardım 
BAŞKAN'— Kabul edilmiştir. 

Lira 
4 020* 000 

230 000 

550: 000 
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B : 56 25. 
B. Lira 

4 Geçen yıldan devrolunan paralar 2 712 873 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — ikinci madde hakknda söz U-
tiyen yoktur. Maddeyi cetvelle beraber oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Madde kaimi edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Ilavayilları Genel Mü
dürlüğünce 1950 Bütçe yılı içinde elde edilecek 
gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hüküm
ler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştiı'. 
Bu ctvelde yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 
1950 Bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi cetvelle beraber oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün 30 . V I . 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlileri, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu kadrolar ertesi yıl bütçesi ile Büyük Mil
let Meclisine sunulur ve bunların eldeki kadro
lara ekleme olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi cetveliyle kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Havayolları Genel Mü-
dürlkğünün pilot, makinist ihtiyacı noksanları 
gerektikçe Millî Savunma Bakanlığının uygun 
bulması üzerine bu Bakanlıkça temin olunur. Bu 
suretle geçici olarak Havayolları idaresinde ça
lıştırılacakların aylık ve uçuş zamları Millî Sa
vunma Bütçesinden ve tahakkuk edecek yolluk 
kilometre uçuş paralariyle ikramiyeleri Devlet 
Havayolları Genel Müdürlüğü Bütçesinden 
ödebir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

(MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili olduk-

2,1900 Ö : İ 
I İ arı hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bölüme 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden 
ödenir. 

Eski yıllara ilişkin olup 26 . V . 1942 tarihli 
ve 1050 sayılı Kanunun 93 ncü maddesine göre 
zaman aşımına oğramamış ve karşılıkları yılları 
bütçelerinde bulunan borçlar, 1950 yılı Bütçe-

I sinin gider bölümleri artıklarından eski yıllar 
borçları bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarı
lacak ödeneklerden ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler;.. 
Madde kabul edilmiştir. 

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

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI RIZA 
ERTEN (Mardin) — Efendim; 457 nci bölüm 
olarak istanbul'da toplanacak olan havacılık 
konferansının her çeşit giderlerine karşılık 
30 000 lira kabul edildikten sonra bu karşılığın 
sarf suretini gösterir bir formülünü (R) cetve
line ilâve edilmesi lâzımgelir. Formülü arzedi-
yorum: 

istanbul'da toplanacak hava konferansı ile 
ilgili ağırlama ve taşıt gibi her çeşit giderlerle 
konferansın devamı süresine münhasır olmak 
üzere steno, daktilo ve tercüme işlerinde çalıştı
rılacak olanların istihkakları bu tertipten öde
nir. 

Bu şekilde tesbit ve kabul edilmesini rica 
ederim. 

BAŞKAN — Efendim; bu maddeye bağlı 
(R) cetveli sonuna; Bütçe Komisyonunun şim
di verdiği formül ilâve edilecektir. Söz istiyen 
olmadığına göre bu ilâve ile birlikte maddeyi 
cetveliyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kalbul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1950 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde, hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

I MADDE 9. — Bu. kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. , 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
I miyenler... Madde kabul edilmiştir. 
t Tasarının tümü açık oyunuza, sunulacaktır. 
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P. T, T. Bütçesi 

BAŞKAN — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letmesi , 1950 yılı Bütçesine geçiyoruz. Birinci 
maddeyi okutuyorum : 

Posta, Tlegraf ve Telefon İşletme Genel Müdür
lüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe gider
leri için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (64 815 761) lira ödenek verilmiştir. 

B. 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

A - CETVELİ 

Lira 
26 322 700 

Kabul edilmiştir. 
Aylıklar 
BAŞKAN 
Ücretler 4 025 220 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 267 360 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
tercümanlarının ücretleri 650 363 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 263 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak mtmlar ve yar
dımlar 2 705 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yabancı 
dil para mükâfatı 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5439 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine göre memurlara verile
cek ikramiye karşılığı 25 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 
karşılığı 5 607 895 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 2 100 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4454 sayılı Kanunun 51 nci 
maddesi gereğince verilecek üc
retler 600 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1950 0 : 1 
B. 
30.1 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Haberleşme ücret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 

Lira 
44 000 

785 000 

475 000 

7 000 

300 000 

950 000 

670 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 275 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

401 Basımevi ve hesap makinnları 
giderleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

403 Temsil giderleri 2 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

405 Atlı dağıtıcılar hayvan yem be
deli karşılığı 275 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

407 Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren giderler 660 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

408 Artırma ve eksiltme komisyon
larına iştirak edecek üyelerin 
huzur hakkı 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

412 Ecza ve sağlık gereçleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

414 Taşıma giderleri 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

416 Posta, Telgraf ve Telefon Ya
tılı Meslek Okulu her türlü gi
derleri 200 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

418 Faiz ve acyo 750 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme giderleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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B. 

421 Posta hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

451 Yayın işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

453 Posta ve telekomünikasyon bir
liklerinin tahakkuk etmiş ve 
edecek katılma payı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

454 Sigorta giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

455 Sanatoryum her türlü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

459 3530 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak beden terbiyesi hizmet
leri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

461 öğrenci ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

476 Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

506 3054 sayılı Kanun gereğince 
kaldırılmış istanbul Telefon 
Şirketine ödenecek taksit bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

507 3375 sayılı Kanun gereğince kal
dırılmış îzmir Telefon Şirketine 
ödenecek taksit bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

701 Yapı ve onarma işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

721 Taşıt satmalına karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

722 Telli ,telsiz telgraf ve telefon 
işletmesiyle onarılması ve diğer 
giderler karşılığı 3 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

723 Posta, Telgraf ve Telefon Fab
rikası he rtürlü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

731. 1941 - 1946 Bütçe kanunlarının 
5, 6 ve 7 nci maddelerinin ver
diği yetkiler gereğince girişilen 

Lira 
492 500 

10 500 

125 000 

75 000 

300 000 

213 720 

32 000 

50 000 

60 000 

10 000 

319 700 

94 700 

400 000 

350 000 

230 000 

250 000 

1950 
B. 

O : 1 
Lira 

1 000 001 yüklenmeler karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

732 4892 sayılı Kanun gereğince gi
rişilen ve girişilecek olan yük
lenmeler karşılığı 9 900 001 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Posta /Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe gider
lerine karşılık olan gelirler, bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (42 135 761) lira ola
rak tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

B. Lira 
1 Posta telekomünikasyon gelir

leri 35 050 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

2 Resmî daireelrden alınacak .pos
ta ve telgraf ücretleri 5 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Resmî dairelerin eski yıllara ait 
posta ,telgraf ve telefon ücret
lerinden tahakkuk eden alacak
lar 812 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Çeşitl gelirler 553 761 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 Radyo keseneği 220 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu) 

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

MADDE 3. — Açık olan (22 680 000) lira, 
5 . VI ! . 1943 tarihli ve 4454 sayılı Posta, Tel
graf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü Teş
kilât ve Vazifeleri ve Memurları Kanununun 
40 ncı maddesi gereğince çıkarılacak bonolar 
hâsılı ile kapatılır. 

Mevcut bonolarla 1950 yılında çıkarılacak 
bonolardan vâdeleri gelenler yenilenebilir. 
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BAŞKAN —• Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Posta, Telgraf ve Telefaon 
İşletme Genel Müdürlüğünce 1950 Bütçe yılın
da elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin 
tarh ve tahsiline 1950 Bütçe yılında da devam 
edilir. 

BAŞKAN —• Söz istiyen olmadığına göre 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Cetveliyle mad
deyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Posta, Telgraf ve Telefon 
İşletme Genel Müdürlüğünün, 30 . VI . 1939 
tarihli ve 3656 sayılı Devlet Memurları Aylık
larının Tevhit ve Teadülüne dair Kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlileriyle bu kanunun 
konusu dışında kalan memurlarının kadroları, 
ba.ğlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağh (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Mec
lisine sunulur ve bunların eldeki kadrolara 
ekleme olmaması .şarttır. 

BAŞKAN —• Söz istiyen yok. Maddeyi, cet
velle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul eden
le?.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. - • Posta, Telgraf ve Telefon 
İşletme Genel Müdürlüğünce gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere girişmiye yetki veren kanun
lar, bağlı (G) işaretli .cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi cetveliyle oyunuza sunuyo-
ram. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Posta, Telgraf ve Telefon 
İşletme Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifele
ri ve Memurları hakkındaki 5 . VII . 1943 tarih
li ve 4454 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde yazılı 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli, cetvelde göste
rilenler 1950 Bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı? Maddeyi cetveliyle oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
cetvelle birlikte kabul edenler ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Havale işlerinin yürütülmesi 
için bankalardan (4 000 000) liraya kadar 
kısa süreli avans almaya ve hesaplar açtırma
ya Posta, ve Telgraf ve Telefon İşletme Genel 
Müdürlüğü yetkilidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkacak borçlar, ilgili ol
dukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bö
lüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
lerden ödenir. 

1928 - 1948 yıllarına ilişkin olup da 26 . V . 
1927 tarihli ve 1050 sayılı Genel Muhasebe Ka
nununun 93 ııcü maddesine göre zaman aşımı
na uğramamış ve karşılıklı yılları bütçelerinde 
bulunan borçlar, 1950 Bütçe yılı gider bö
lümleri artıklarından eski yıllar borçları bö
lümüne Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
neklerden. ödenir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanun hükümleri 1 
Mart 1950 tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
miyenler ... Madde Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
miyenler ... Madde Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyo
rum. 

Evvelce açık oya sunulmuş olan üç tasarıya, 
oylarını kullanmıyan arkadaşlar lütfen oylanın 
kullansınlar. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 



B : 56 25. 
B — Çalışma Bakanlığı Bütçesi : 

BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı Bütçesine 
geçiyoruz. Tümü hakkında söz istiyenler isimle
rini yazdırsınlar.. 

Söz istiyenlerin isimlerini okutuyorum. Ali 
Rıza An, İhsan Olgun. Emin Soysal, Esat Te
keli. 

Ali Rıza Arı Buyurun! 
ALÎ RIZA ARI (İstanbul) — Sayın arka

daşlar, Çalışma Bakanlığının Bütçesini müzake
reye başlıyoruz. Şüphesiz ki, bu Bütçenin ba
şında ilk hatıra gelen hakikat ve konu şudur: 

8 nci dönemini yaşıyan Büyük Millet Mec
lisinin bugünkü hayatından fazla ilerde sosyal 
meseleler ve sosyal muhit verimlerini ve meyve
lerini vermeye başladığı gün, dünyanın geçmiş 
devirlerde görülmiyen, ideolojiler savaşının de
vam ettiği sıralarda; tam ve büyük bir isabetle 
Büyük Millet Meclisinin çıkardığı sosyal ka
nunlar bu devrenin ve bu milletin tarihinde, 
bu kanunlar ilerde ne kadar tekâmül etmiş 
olursa olsun, hiç şüphesizdir ki, bugünkü Mec
lisin ve siz arkadaşlarımın sosyal dâvalarda 
koyduğunuz bu ana temeller daima sosyal ha
yatımızın ilerdeki safhalarında en canlı ve en 
özlü temelleri teşkil edecektir. 

Aziz arkadaşlarım, bu son devrelerde bilhas
sa bu kanunlara verdiğimiz çok önem, çok kıy
metle bütün iş hayatındaki iş Kanununa tâbi 
350 bin küsur arkadaşımın ve yeni çıkardığı
nız kanunla on kişiden aşağı yerlerde de zaman
la İş Kanunu tatbik edildikçe adedi artacak 
ve yarım milyonu bulacak olan bu kardeşlerim 
adına Büyük Millete ve Büyük Meclise ve Bü
yük Meclisin çıkardığı hükümlere, bu kanun
ları hazırlayan Çalışma Bakanlığına ve teşki
lâtına teşekkürle bu kardeşlerime karşı ve Bü
yük Millete ve aziz arkadaşlarıma karşı olan 
vazifemi azıcık olsun yaptığıma kaniim. 

İş mevzuunda vakit vakit bâzı tenkitler ve 
bâzı sitayişler dinlemekteyiz. Bu mevzuda bir
kaç dakikanızı almak istiyorum. 

Son 1949 senesinin Mayıs ve Haziranında 
Çalışma Bakanlığının arzusu üzerine, dünkü 
yaptığı işleri tenkit etmek, bugün yaptıklarını 
göstermek ve yarın yapacaklarının kararını al
mak için B. I. T. nin beş kişilik bir komisyo
nunu rica etmişti. Bu kimisyon geldi, Ankara, 
İstanbul, Karabük, Zonguldak, Bursa ve Iz-
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mir'de tetkiklerini yaptı. Bu komisyonun ba
şında bu mevzuda beynelmilel bir şöhret almış 
ve B. I. T. tarafından bu komisyonun başkan
lığına tâyin edilmiş olan bir İngiliz suzmanla 
bir Fransız, bir Amerika'lı, bir Çekoslovak ve 
bir Belçika 'lıdan ibaret olan bu heyetin gör
düklerini ve tetkiklerini bir rapor halinde yaz
dıklarını aynen arzetmek istiyorum. 

Misyon raporunda aynen şöyle denilmekte
dir arkadaşlar: 

«Türk milleti çalışkan, ciddî ve cesaretlidir. 
Onun bir tek nesil zarfında ileri hareketi mua
sır tarihin göze çarpan bir hadisesidir. 

Türk iş mevzuatı son derece büyük bir zekâ 
ve gayretin ifadesidir. Bu mevzuat, ele alınma
sı gereken meseleleri önemleri derecesine gö
re sıra ile göz önünde bulundurmuş, mahallî 
şartların itibara alınması ihmal edilmemiştir. 
Türk iş mevzuatı dolayısiyle karşısında iyi bir 
tecrübe imtihanı geçirmiştir. 

Türk Hükümeti teşkilât bakımından muci
zeler meydana getirmiştir. Beklenmiyen ve âni 
kararlar alınmasını icabettiren ahval da esasen 
bunu emretmekte idi. 

Türkiye'de çalışma meselelerinin halli bü
yük güçlükler arzetmektedir. Türkiye fakirdir. 
İş mevzuatının tatbikinin ieabettirdiği ileri mas
rafları için bütçede mevcut tahsisat son derece 
mahduttur. Her ne olursa olsun çok kısa bir za
manda elde edilen salâh ve umumi efkârın sağ 
duygusu çalışma meselelerinin Türkiye'de lâyik 
oldukları şekilde takdir edileceği ve kendisine 
mahsus usullerle ve Türk milletinin azim ve 
iradesi ile Türkiye'nin yakında başka memle^ 
ketlerde elde edilenlerle kıyaslanabilecek terak
kiler göstereceğini ümit ettirmektedir. 

Aziz arkadaşlar, biz ne dersek diyelim, leh
te ve aleyhte ne dererse desinler, görülüyor ki, 
sosyal meselelerde ana temeller konulmuş ve 
katar yoluna devanı etmektedir. Huzurunuzda 
arzetmek istediğim daha bir iki nokta vardır, 
onu kısaca ar z-edeyim. Geçen seneden bu seneki 
Çalışma Bütçemiz 67 000 lira eksiktir. Bütün 
çalışma teşkilâtının mevcudu 247 kişiden ibret
tir. Murakabe yapabilecek 59 kişi vardır. Bu
günkü İş Kanunu kükümlerine göre İş Kanu
nuna tâbi 7 518 iş yeri vardır. Buralarda çalışan 
ve iş Knununa tâbi 344 914 arkadaş vardır. 
İş Kanunu 10 kişiden daha az işçi çalıştıran 



B : 56 25.2 
Fabrikalara tatbik edildiği zaman bu miktar, 
iş yeri itibariyle, 50 000 i geçecektir. Ve bittabi 
işçi rniktrı da, 1948 de yapılan hesaplara görö 
5 - 6 yüz bin. olaeakatır. Bu itibarla çıkardığı
mız kanunlardan istenilen neticeyi beklersek 
bugüne kadar murakabe yapan 59 u en a,şağı 
200 e, çıkartmamız lâzımdır. Buna mukabil bu 
müfettişlerin yapacağı iş ve kontrolü idare 
edebilecek idari teşkilâtın da iki mislini 
çıkarılması lâzımgelecek. İliç şüphe yok ki, 
hüsnü niyetle getirilen ve çıkarılan kanunlar, 
tatbik. Tanında bize beklediğimiz neticeyi ve 
randımanı verebilmesi için gelecek Meelicleriu 
bütçenin bu durumunu nazarı dikkate* alarak 
ona göre tanzim etmeleri lâzımdır. Aynı zaman
da arzetmek isterim ki, 1918 denberi ismen gir
diğimiz fakat 1946 dan sonra fiilî olarak iştirak 
ettiğimiz B. t. T. nin teşkilâtında bütün muasır 
milletlerle aynı seviyeyi kazanmak için, bu ide-
olejiler savaşına da tam bir intibak bağlıyabil
mek için. Çalışma Bakanlığımızın bugünkü ve 
istikbaladki ekonomi ve politik rolünü göz 
önünde tutarak Çalışma Bakanlığımıza ve 
Bütçesine ehemmiyet vermesi zrureti vardır. 

Büyük Meclisin ebediyete kadar devam ede
cek olan hayatında bunu tatbik edecek olan 
arkadaşların aynı yolda yürüyerek hedefe var
malarını diliyerek huzurunuzdan ayrılmak is
tiyorum. 

İHSAN OLÜUN (Yozgad) — Muhterem ar
kadaşlar; Çalışma bütçesi vesilesiyle bâzı te
mennilerde bulunacağım. 

Meclisimizin hakikaten bu teşriî faaliyeti 
içinde Çalışma Bakanlığı bünyesinde yer alan 
hizmetler için çıkarılan sosyal kanunlar şükran
la anılmaya değer. İhtiyarlık Sigortası, Hasta
lık Sigortası kanunları ile îş Kanununun yeni 
ihtiyaçlara göre düzenlenmesi ve nihayet fikir 
işçileri için yeni imkânlar hazırlanması gibi hu
suslar umumi olarak işçi hayatında ve sosyal 
bünyede mühim gelişmeler yaratacak mahiyette 
dir. Ancak şimdi müşahede ettiğimiz bu mini 
mini adımlarla maksada tam ulaşılması müm
kün değildir. îş hayatını düzenliyecek geniş bir 
hamle ve hareket sistemine lüzum vardır. İş 
hayatını kasdederken münhasıran fikri ile, be
deni ile, hüneri ile marifeti ile çalışan memleket 
istihsaline, memleket fikriyatına, hattâ Devlet 
ten âmme. hizmeti alan fonksivoner vaziyette 
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bulunan insanların dahi hayatını rasyonel bir şe
kilde tanzim edecek mevzuat, iş hayatını bütün 
sahalarda düzenliyecek rasyonel bir çalışma 
sistemi koyacak ve içtimai bünyeye intibak et
tirecek ve bunun için de ilgili Bakanlıklarla iş 
birliği halinde çalışması katî olarak zaruridir. 
Meselâ, Çalışma Bakanlığı, Tarım, Millî Savun
ma, İşletmeler Bakanlığı ile hattâ Millî Savun
ma ile birlikte çalışma birliği yapmalıdır. Dev
let memurları içinde çalışma hayatında verimli 
olmak plânını bu Bakanlık hazırlamalıdır. Çalış
ma Bakanlığının İşletmeler, Millî Eğitim, İçiş 
leri, Adalet Bakanlıklariyle; yani bu Bakanlık 
muhtelif zaviyelerden tetkik edildiği zaman bü
tün Bakanlıkların, âmme hizmeti gören müesse
selerle alâkası vardır. Çünkü hiçbir zaman Ta
rım Bakanlığı benim Çalışma Bakanlığı ile alâ
kanı yoktur, mevzuun dışındadır. Zira tarım iş
çileri vardır. İşletmeler Bakanlığı aynı düşünce 
ile hareket edemez, çünkü işletmelerde çalışan 
işçileri vardır. Millî Eğitim Bakanlığının teknik 
kısmı da bu sınıfa dâhildir. Misallerimi çoğal
tarak Yüksek Meclisi işgal etmek istemem. Ça-
lişma Bakanlığının mesaisinin bu noktaya doğru 
yönetilmesinde fayda görüyorum. 

Çalışma Bakanlığının sosyal dâvalarımızda 
atmış olduğu adımlar şükrana lâyık olmakla 
beraber henüz ikmal edilmiş de sayılamaz. Ta
rım işçileri mevzuu, deniz işçileri mevzuu, ve 
hattâ memlekette yeni yeni inkişaf etmekte 
olan hava işçileri mevzuu halen çalışma sahası 
dışında kalmıştır. 5518 sayılı Kanunu tadil eden 
kanun da bu sahaların tamamını şümulü saha
sına almış, kemaliyle ihata etmemiştir. 

Bunun için Çalışma Bakanlığı tarım işçile
rini, deniz işçilerini, hava işçilerini içine, İş Ka
nununun şümulü dâhiline giren diğer sahada 
çalışan vatandaşlara sağlamış olduğu sıhhi ça
lışma emniyeti ve diğer çalışma mevzuatının 
temin ettiği faydaları sağlaması ve, iç bünyemi
ze uygun olarak mevzuata girmesini temenniye 
lâyık görüyorum. 

Memleketin istihsal sahasında geniş vazife
ler almış bulunan bu vazifeleri de memleketin 
iş hayatında, istihsal hayatında ve diğer saha
lardaki varlıklarında zedelemeden, her hangi 
bir ihtilâf yaratmadan tahkim yolu ile, kanun 
yolu ile, anlaşma yolu ile memleketin içtimai 
hayatında her hangi bir sarsıntı * yaratmadan 
halletmeye uğraşan Çalışma Bakanlığının almış 
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olduğu mesafeden dolayı kendilerine huzuru
nuzda teşekkür etmeyi bir b'orç bilirim. 

BAŞKAN — Emin Soysal. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim, Çalış

ma Bakanlığının grev meselesinde aldığı ener
jik vaziyetini ve memleket menfaatlerine uy
gun hareketini takdir ederim. 

Dünyanın şartlarını ve misallerini göz önün-
ne getirirsek ibu hususta Çalışma Bakanını gös
terdiği dürüst düşünce ve hamlenin memleket 
menfaatine olduğuna samimî olarak kanaat ge
tirdiğimi burada söylemeyi bir vazife bilirim. 
(Bravo sesleri). 

Niçin doğrudur, neden böyledir, bu kanaate 
niçin vardım bunu izaha zamanın müsait olma
dığını arzederim. 

Çalışma Bakanlığının son zamanda çıkardı
ğı îş Mahkemeleri, ihtiyarlık Sigortası, Sağlık, 
Analık ve Doğum Sigortaları gibi kanunların 
memlekete hayırlı olmasını temenni ederim. Bu 
hususta bakanlık elemanlarının gayretli faali
yetlerini takdir etmek vazifemizdir. 

Arkadaşlar, memlekete zirai sahada büyük 
makineler giriyor. Bâzı yerlerde bu"büyük ma
kinelerin girdiği yerlerde köylünün işsizlikle 
karşı karşıya kaldığı emareler halinde görülü
yor. Çalışma Bakanlığının mesaisini çıkardığı 
kanunlarla ve aldığı tedbirlerle yalnız mesaisi
ni fabrika işçilerine teksif ettiğini görüyoruz. 
Ziraat sahasında yine arzedeyim; Ağrı'dan 
Edirne'ye kadar, ziraat sahasında işsizlik vazi
yetini Çalışma Bakanlığını gereği kadar ilgi
lendirmediğini söylersem, her halde realiteyi 
ifade etmiş olurum. 

Ziraat makinelerinin girdiği, sahalarda biz
zat gördüm, 50 - 60 ziraat işçisi çalıştıran çift
lik sahipleri elinde makine olunca bir iki işçiyle 
işini görüyor, geriye 48 işçi kalıyor. Büyük 
makineleri memlekete sokmak suretiyle ziraat 
yapmamız yerindedir ama, işsiz kalan vatandaş
ları düşünmek ve ona göre tedbir almak mec
buriyeti de vardır. Bu bakımdan Çalışma Ba
kanlığının, sadece kanun yapmak, fabrikalarda 
iş verenlerle işçiler arasındaki münasebetleri 
kontrol etmek gibi bir işle yetinmeyip, daha 
ileriye nüfuz etmesi, iş sahaları teşkil edip iş
sizlere iş bulmak suretiyle yaratıcı, yapıcı bir 
karakter iktisap etmesi bu memleketin hayati
yeti için lâzımdır kanaatindeyim. Biz, Çalışma 
Bakanlığına bu karakteri vermeliyiz. 
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1 Meselâ bir mıntaka kuraklığa mâruz kaldı

ğında, orada 40 - 50 köy halkının % 70 - 80 
inin işsiz kaldığı zaman derhal Çalışma Ba
kanlığının emrine birkaç milyon lira vererek 
bu gibi sahalarda iş hayatı yaratmak tedbiri-

1 ne gitmeliyiz. Bu bizim memleketimiz için haya-
I ti bir meseledir. 

Bunun yanında sayın arkadaşlarım ifrattan 
I tefrite, tefritten ifrata gitmek gibi şeyler bi-
I zim için çok zararlı olmaktadır. Mütemadiyen 
I işçileri korumak, korumak diye gidiyoruz. Fa-
I kat bâzı fabrikaların bâzı işçilerinin bu bakım-
I dan düşündürücü bir hal alarak randıman dü-
j sürmeleri ihtimali vardır arkadaşlar. Bâzı fab

rika müdürleriyle görüştük. Bu adamlar haki
katen bu noktalarda bâzı dertler yanıyorlar ki 
ben hak veriyorum. Amerika'nkârî bir iş niza
mına girmek ne kadar zor şeydir, takdir buyu-

I rursunuz, Taylorizm'i biz fabrikalarımızda tat-
I bik edersek bizim işçilerin o sistem dâhilinde 
I yüzde 20 si ancak iş sahasında muvaffak olabi-
I lir. Bir kömür veya bir tuğla amelesini seyret

tiğiniz zaman rasyonel çalışan Avrupa ve Ame
rika işçisinin iki saatte yapacağı işi bizimki as-

I gari sekiz saatte yapabiliyor, dersem bunu tak
ribi olarak ve kendi kanaatim olarak söylediği
mi takdir buyurursunuz. (Kalifiye işçi lâzım 

I sesleri) 
I Evet, kalifiye işçi yetiştirmek mecburiye-
I tindeyiz. Bir tuğla amelesinin tuğlayı yerinden 
I alıp ustanın eline verinceye kadar geçirdiği za

man ve kullandığı hareketler tetkik edilirse, 
bunların içinde o kadar zait, o kadar vakit ge-

I kirici, o kadar nefsini koruyucu haller vardır 
I ki, bu sahada yürüdüğümüz zaman işin rengi 
I değişir. 

Bu meseleleri fabrika müdürleri ile konuş
tuğum zaman, hak verdim adamlara. Bir de bu 

I sahada işçilerin yetiştirilmesi için hamleler yap-
I mamız lâzımdır. Çalışma Bakanlığının bu nok-
I tayı göz önünde bulundurarak bu zaviyeden 

tedbirler alması yerinde olur. 

I Bir de iş ahlâkı meselesi vardır; bir fabri-
| ' ayı geziyorduk, geçe saat 11.5 fabrikanın bir 
I (lasında basmalar ve bezler yığmışlar. Bir mer-
I diven kurup öbür tarafa geçirmeye çalışıyor-
I larmış. Tabiî müdür bunu derhal yakaladı. Biz 
I de gördük. Bu bakımdan iş ahlâkı, fabrikalarda 
I çalışan işçiler için çok mühim bir meseledir. 
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Bakanlığın bu mühim mevzuda da önemle dur
ması gerekir. 

ESAT TEKELİ (Uri'a) — Bendeniz de k<-
saca iki temennide bulunacağım : 

1. Malûmuâlileri Çalışma Bakanlığına bağ
lı iş ve İşçi bulma Kurumu vardır. Bu kururu 
un bâzı faaliyetleri var. Fakat bunun vazifesi, 
mevcut olan işlere işçiyi yerleştirmekten iba
rettir. İşsizlere yeni iş mevzuu bulmakla uğraş-
mamaktadır. Vakıa bıı kurumun başka mem
leketlerdeki emsali de ayni plasman bürolar da 
bu vazife ile meşgul olmaktadır. Fakat bizim 
memlekette işsizlere yeni iş mevzuu bulma me
selesi de vardır. Filhakika büyük şehir ve ka
sabalarımızda toprağı olmıyan ve iş Kanununa 
tâbi bulunmıyan hizmetlerde çalışan vatandaş
lar mevcuttur. Şehirlerimizde ticaret ve sanat 
faaliyeti durgun!aştığı zaman bu inşalar işsiı 
kalırlar ve sefalete düşerler. Bunlara çalışma 
Bakanlığı kendi başına iş bulamaz. Fakat 
memleket içinde böyle ne kadar işsiz vardır, 
bunlara memleketlerinde veya başka yerde iş 
bulmak için ne gibi iş mevzuları ihdas edilebi
lir?. Bunları nüfus sayımı şeklinde değil fakat 
bir anket tarzında tesbit edebilir. Ve vardığı ne
ticeleri Millî Ekonomi ile alâkalı bakanlıklara 
bildirebilir. Bu gibi işsizlere iş bulma meselesi 
pek ehemmiyetli ve hayati bir? meseledir. Ça
lışma Bakanlığı bugünkü kadrosiyle de bu yol
da arzettiğim şekilde bir faaliyet gösterebilir. 
Sayın Bakandan bu vazifeyi benimsemesini rica 
edeceğim. 

2. Ehliyetli işçi yetiştirme işi de en büyük 
ihtiyaçlarımızdandır. İş ve İşçi Bulma Kurumu
nun bu işe ayırabildiği para ve faaliyet pek 
mahduttur. Bu işin lâyık olduğu ehemmiyet'? 
ele alınmasını, yalnız Çalışma Bakanından değil 
ayni zamanda Hükümetten rica etmekteyim. 

Dr. NİKOLA FAKAÇELLİ (İstanbul) — 
Sosyal hayatımızda kısa bir zaman içinde âdeta 
bir inkilâp meydana getirilmiştir. 

Hastalık Sigortası, Analık Sigortası ve İh
tiyarlık Sigortası, bu üç mühim esasın, işçilerin 
hayatında bir güvenlik statüsü teşkil etmekte
dir. 

Bu gibi kanunlarla çalışanların haklarını 
muhafaza edip de yaşama seviyelerinin yüksel
tilmesini sağlamış oluyoruz. Ve işçilerle iş ve
renler arasındaki münasebetlerin bu suretle 
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I ahenklendirilmesi bütün cemiyet için refah y.ı-

rayici ve isabetli bir iş olduğuna şüphe yoktur. 
Mamafih unutmamak lâzımgelir ki, bir intikal 
devrinde bulunuyoruz. Bu hususta tecrübeleri-

{ miz az olduğu için tatbikat sahasına çok ehem
miyet vermeliyiz. Çünkü kanun ne kadar mü
kemmel olursa olsun ancak iyi tatbik edildikçe 
müspet netice verebilir. 

Şunu da zikretmek istiyorum. Çalışma Ba
kanlığı yeni teşkilât olunmakla beraber sosyal 
hayatımızda yapıcı bir rol oynıyabilmiştir. Ge
çen sene dediğim gibi bu sahada alınan ve alı
nacak tedbirler memleket için faydalıdır. Ve ex-
term, ideoloji ve propagandalara karşı en müs
pet bir tedbir teşkil eder. 

SABRI KOÇER (Zonguldak) — Evvelâ sö-
1 züme dört senelik Meclisinizin ve Hükümetimi

zin aziz işçilerimiz için çıkardığı Kanun ve ka
rarların bir muhasebesini yapmakla başlıyaca-
ğım : 

Yer altında madenler de çalışanların vergi 
muafiyeti, yer üstünde çalışanların iki liraya 
kadar olan kısmının vergiden muaf tutulması., 
daimî işçirere çocuk parası verilmesi, analık ve 
doğum sigortasının bütün işçilere teşmili, Zon
guldak Kömür Havzası işçilerine on milyon 
lira zam yapılması, yine kömür havzasından iş 
mükellefiyetinin kaldırılması, yine kömür hav
zası işçilerine devam primi ihdası, İş Kanunu
nun işçi lehine tadili, iş mahkemeleri kurulma
sı, iş Kanunu gereğince ücretlerin tesbiti, ihti
yarlık sigortası ve bir sigorta fonunun % 20 si
nin işçiye mesken için uzun vadeli krediye tah
sis edilmesi, meslek hastalıkları sigortası, Sen
dikalar Kaunnu, umumi hastalık sigortası ve 

i bunların dışında da Meclis gündemindeki fikir 
1 işçileri tasarısı ve Çalışma Komisyonundaki üc-
ı retli hafta Kanun tasarısı.. 

işte aziz arkadaşlarım, kısa bir zamanda 
yapılanların kısaca hulâsası. Bunların yekûn
ları da milyonlardır. Tabiî malûmunuz. 

1946 seçimlerinde bir işçi olarak işçi arka-
I dağlarımın dertlerine tercüman olmak üzere se

çilerek Ankara'ya bir programla gelmiştim 
ve bu programın tahakkuku için 1947 Bütçe ko
nuşmalarında, düşüncelerimi heyecanla bu kür-

I süden ifadeye çalıştım. Bu programın % 200 ta-
hakuk etmesi benim içim, aziz işçilerimiz için 
ve sizler için en büyük bir bahtiyarlıktır. Ve 

I bu bahtiyarlık içerisinde memleektime saadet-
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le sevinçle döneceğim. Tabiî sizler de aynı va- I 
ziyette. 

Muhterem arkadaşlar; yine malûmunuz ol
duğu üzere Kurultayımızda işçilerimiz için üc-
ücretli hafta tatili kabul edilerek, programı
mızda yer almıştı. Sayın Emin Erişirgil ile be
raber işçilere ücretli hafta tatili tasarısını ha- { 
zırlıyarak yüksek Meclise sunduk. Hükümetin 
değişmesi ve yaz tatilinin araya girmesiyle bu 
tasarmm müzakeresi gecikmiş oluyor. 

Teklifimiz Yüksek Meclisin 3 ihtisas ko
misyonlarında kabul edilerek Çalışma Komis
yonuna gelmiştir. Bu. tasarı Hükümetimizin 
de müzaheret ve desteklenmesi ile yüksek hu
zurunuzda kabule mazhar olmakla bu şerefi de 
sizlerin kazanmış olacağınıza kuvvetle inanı
yorum. 

Kısa bir müddet içerisinde yukarda arzetti-
ğim kanunların çıkmasında ve hazırlanmasın- I 
da büyük emekleri geçen Çalışma Bakanlığın
daki arkadaşlara ve bu teşkilâtın başında bu- I 
luııan işçinin dertlerini işçiden daha iyi anlı- I 
yan çalışkan, enerjik arkadaşımız Sayın Reşat I 
Şemsettin Sirer'e dolayısiyle Hükümetimize ve 
Yüksek Meclisimize işçi arkadaşlarım adına 
bütün samimiyetimle teşekkür etmek bir vic
dan borcumdur. Aksini düşünmek nankörlük- I 
tür. Türk işçisi asla nankör değildir ve ola
maz da. I 

BAŞKAN — -Başka söz istiyen yoktur. Söz 
Çalışma Bakanınmdır. 

ÇALIŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 
SÎRER (Sivas) — Muhterem arkadaşlar; 
Çalışma Bakanlığı kurulduğu zaman doğmuş 
olan çocuklar şimdi beş yaşındadır. O halde beş 
yaşındaki çocuklarla yaşıt bulunan bir hizmet f 
ve faaliyet sahasındaki icraatının tenkidi ve 
muhasebesi mevzuu bahistir. 

içtimai siyaset alanında arkamızda kalan yıllar 
içerisinde yapılmış olan işler ile, bunların dün
yanın başka memleketlerinde yapılmış olan 
benzerlerini mukayese ettiğimiz zaman iki esas
lı fark görürüz. Bu farklardan birincisi; baş
ka memleektlerin, uzun zamanda yaptıklarını 
bizim kısa yıllar içerisinde tahakkuk ettirmiş 
olmamızdır. 

ikinci fark şudur: Başka memleketlerde iç
timai siyaset sahasında alınmış olan içtimai I 
adalet tedbirleri bu maksatla yapılmış olan ic- | 
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raat birtakım zümı i mücadelelerin tazyiki al
tında vuku bulmuşt r. 

Halbuki memleke\ imizde böyle olmamış, züm
reler, sınıflar arasında bir çekişme, bir mücade
le, asla mevzuubahis olmaksızın, Kemalist Re
jim umdelerinin bir icabı olarak, kendiliğinden 
husul bulmuştur. 

Sevgili arkadaşlarım; içtimai siyaset saha
sında alınan tedbirler güneş ziyasına benzer, gü
neş ışığının girdiği yerde mütevellidi maraz mik
ropların kolaylıkla yaşamasına imkân olmadığı 
gibi içtimai siyaset tedbirlerinin girdiği yerde de, 
Dr. Fakaçelli arkadaşımın kısaca, ve pek veciz 
olarak işaret buyurdukları gibi insanlığın bin 
yıllar içerisinde biriktirdiği mânevi kıymetleri 
ve müesseseleri tahrip etmeyi istihdaf eden ide
olojilerin barınmasına; yer tutmasına imkân 
kalmaz ? 

Bundan dolayı içtimai adalet sahasında al
makta olduğumuz ve alacağımız tedbirler Türk 
Milletinin, milliyetçilik ve istiklâl umdelerinin 
bir tabiî ve zaruri netice ve mahsulleridir. 

Sevgili arkadaşlarım; huzurunuzu fazla iş
gal etmiyeceğim. Geçen seneki bütçe müzakere
leriyle bu seneki müzakereler arasında Çalış
ma Bakanlığı zaviyesinden mühim bir fark gör
mekteyim. Geçen sene bu kürsüyü işgal eden 
muhterem hatipler arasında Çalışma Bakanlığı
nın vücuduna lüzum olmadığı yolunda müta
lâada bulunanlar vardı. Bu sene konuşan arka
daşlarımız arasında böyle bir tez ileri sürenler 
mevcut olmayıp bunun tam aksine olarak Emin 
Soysal, İhsan Olgun arkadaşlarımız gibi Çalış
ma Bakanlığının rolünü; hizmetlerini çok, pek 
çok, bugünkü ile kıyaslanamıyacak bir ölçüde 
genişlemesi zaruretini, ifade edenler vardır. Bu, 
geçen yıldan bu yıla gelinceye kadar geçmiş 
olan zamanın husule getirmiş olduğu büyük bir 
farktır. Bendeniz bu arkadaşlarımın temennile
rine cevap olarak şu, hakikati ifade etmek iste
rim ki, şu anda bendeniz bir fideyi sulamakta 
olan bir bahçıvana benzerim. Bu fide, henüz is>-
tediğimiz kadar gölge vermez. Fakat bu büyü
yecek, büyük bir ağaç olacak ve geniş bir alana 
gölge verecektir. Gelecek günlerin vazifeli in
sanları fidenin bir fidan olması ve sonra da bir 
ağaç halini alması için çok emek sarfedecek 
çok alın teri ve göz nuru dökeceklerdir. 

Şu anda elimizde bulunan işler bittikten 
sonra tarım, deniz ve hava alanlarında çalışma 
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şartlarının düzenlenmesi mevzuları da ele alına
caktır. 

Emin Soysal arkadaşımın temennilerine ce
vap olarak arzediyorum: 

Ziraatin sanatlaşımış olan kısımları tş Kanu
nu şümulüne girmiş bulunmaktadır. Diğer kı
sımlardan daha bâzıları da arzettiğim gibi 
önümüzdeki zamanların çalışma mevzuları içe
risine girmiş olacaktır. 

Yeni iş sahaları ihdas etmek temennisine ge
lince : 

Yeni iş sahaları ihdası için araştırmalar yap
mak bu konuda diğer Devlet teşkilâtının ve âm
me müesseselerinin bir nevi müşaviri gibi hiz
met görmek Çalışma Bakanlığına bağlı îş ve îş-
çi Bulma Kurumumuzun vazifeleri arasındadır. 
îş ve İşçi Bulma Kurumumuz bugüne kadar bi
zi tatmin edecek şekilde hizmet ifasına muvaf
fak olamamıştır. Bu muvaffakiyetsizliğin baş
ta gelen sebebi bu kurumun çalışabilmesi için 
lâzımgelen maddi şartların mevcut olmaması 
idi. Bu kurum müstekar bir bütçeye sahip ola
mıyordu. Varidat kaynakları da emniyet altm-
de değildi. Şimdi, gündemde bulunan ve birinci 
müzakeresi yapılmış olan kanun tasarısı, kanun
laşınca, îş ve îşçi Bulma Kurumumuz imkânla
rın ne olduğunu bilecek ve bu imkânlara göre 
faaliyetini ayarlıyarak daha iyi bir şekilde hiz
mete koyulacaktır. 

Kalifiye işçi yetiştirmek işi; bu maksatla, 
memlekette mevcut olan teşekküllerle, müesse
selerle is birliği yapmak hususu da îş ve îşçi 
Bulma Kurumumuzun vazifeleri arasındadır. 
Arzettisnm gibi îs ve îşçi Bulma Kurumumuzun 
vasıyabilmesinin ve çalışmasının şartlarını is-
tikmal eden kanun çıktıktan sonra kurum daha 
verimli, arkada kalan günlerdekiyle kıyaslana-
mıvacak şekilde daha semereli bir çalışma zemi
nine girecek ve gelecek zamanlarda yüzümüzü 
ağartacaktır. 

Sevgili arkadaşlarım; bendenizden evvel 
Çalışma Baanlığı Bütçesi vesilesiyle kürsüyü 
işgal eden ve beyanatta bulunan arkadaşlarımız 
lütfen takdir ve teveccühlerini ibzal buyurdu
lar. Bunlar bendenize değil çalışma arkadaşları
ma ait ve raci olarak şükranla karşılar ve bu 
takdirleri duyduktan sonra arkadaşlarımın da
ha büyük gayretle cansiparane çalışacaklarını 
arzederim. 
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Mâruzâtımı bitirmeden evvel ben de bir şük

ran borcumu eda etmek isterim. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Sekizinci Devresi, dünyanın 
çok buhranlı bir devresinde ve milletimizin de 
müesseselerinin, kıymetlerinin ve usullerinin bir 
istihale devresinde büyük tarihî vazifeler başar
mıştır. Bu Meclisin bu millet için yaptığı bin 
bir iyilik bir tarafa bırakılırsa da yalnız şu içti
mai siyaset alanında yaptığı hizmetler üzerinde 
durulsa yine bu devre ve bu devreyi teşkil eden 
insanlar için büyük şeref sebebi teşkil eder. Se
kizinci Devre, her alanda vücuda getirdiği hiz
metlerle gelecek zamanlarda bugünlerin tari
hini okuyacak olan millet evlâdının şükranına. 
minnettarlıklarına hak kazanmıştır. Ben de ken
di payıma gördüğüm lûtuflardan ve yardımlar
dan dolayı bu devreyi teşkil etmiş olan arkadaş
larıma derin minnettarlıklarımı, şükranlarımı 
arzederim. Sağ olunuz aziz arkadaşlarım (Al
kışlar) . 

BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı Bütçesinin 
bölümlerine geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 
101 

201 

202 

^04 

205 

206 

207 

208 

209 

Bakan ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge^ 
reince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 5 nci madde
si gereğince ödenecek yabancı 
dil para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5439 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine göre memurlara verilecek 
ikramiye karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve (J) fıkralar 

Lira 
5 320 

937 202 

122 940 

1 

22 560 

33 750 

1 500 

900 
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B. Lira 

210 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

403 

408 

451 

452 

453 

457 

476 

501 

502 

rı gereğince Tkrkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — • Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir. 
Kira kuarşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yolluk
ları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
özel kanunlarına göre ödenecek 
huzur hakları ' 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj için 
yabancı memleketlere gönderile
ceklerin yolluklariyle başka her 
çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası kurum ve dernek
ler giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
iç kongreler giderleri 
BAŞKAN — Kajml edilmiştir. 
Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1945 - 1948 yılları borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

58 291 

2 100 

16 650 

28 000 

10 450 

25 000 

28 000 

6 000 

117 001 

3 000 

5 000 

2 000 

5 000 
20 000 

5 000 

88 501 

1 

1 

631 

730 

Açık oya sunulan Posta, telgrafa oy vermi-
yen arkadaşlar lütfen oylarını kullansınlar. Oy 
toplama muamelesi bitmiştir. 

C. — İşletmeler Bakanlığı bütçesi 

BAŞKAN — Söz istiyen arkadaşların isim
lerini okuyorum. 

İhsan Yalçın, Orhan Seyfi Orhon, İbrahim 
Arvas, Naim Kromer, Salim Altuğ, Hüseyin 
Ulusoy, Ali Rıza Arı, İsmail Ergener, Zihni Or
hon, ve Tahsin Tüzün. 

Şimdi söz sırası İhsan Yalçın'mdır. 
İHSAN YALÇIN (Bolu) — Muhterem arka

daşlar. Ben gayet kısa konuşacağım. İşletmeltr 
Bakanlığının çalışma sahası içerisinde İzmit'te 
bir kâğıt fabrikası vardır. Bu kâğıt fabrikası
nın kuruluş tarzı, yeri ve sairesi hakkında uzun 
uzadıya söz söylendi ve konuşuldu. İki sene ev
vel kâğıt fabrikası ana maddesi olan kâğıt ha
murunun temini için civarındaki orman Böl
gelerinde bir kâğıt hamuru tesisi vücuda ge
tirilmesi hakkında bir teklifte bulunmuştum. 
Bu teklifim tetkik edildi. Sümerbank'ın sala
hiyetli mütehassısları mahallinde incelemeler 
yaptı, uzun bir rapor verdiler. Rapor katî bir 
ifade ve karar mahiyetinde olmadığından o gün
kü bakan arkadaşım işin daha esaslı tetkik edi
lebilmesi için bu meselede salahiyetli ecnebi bir 
mütahassısın getirilmesi lüzumunu ileri sürdü. Ha
kikaten İsveç'ten salahiyetli bir mutahassıs mem
lekete geldi. Fakat esefle kaydederim ki, bu 
mütehassıs arkadaş, memleketimizde çok kısa 
bir zaman kaldı ve görülmesi lâzımgelen orman
larımızın, hiç birini görmedi, gezmedi, tetkik 
etmedi. Kendisine resmî mercilerden verilen ma
lûmata istinaden bir; rapor tanzim ederek gitti. 
Verdiği raporun bu kâğıt hamuruna taallûk 
eden kısmını ben, takip ettiğim için, okudum. 
Yine çok müteessifim ki, mütehassısın verliği 
raporun mesnetlerini teşkil eden resmî maka-
mattan aldığı vesaik ve malûmat, benim yine 
resmî makamlardan aldığım ve bildiğim vesaik 
ve malûmata katiyen uymamaktadır. 

Kâğıt hamuru sanayii için iptidai madde olan 
odunun bulunmadığından bahsetmektedir. Bu 
fabrika için lâzım olan enerjinin bulunması ica-
beden yerlerde kurulmadığını, kömürün bulun
madığını, suyun bulunmadığını ifade etmekte
dir. Hayret ettim. Vekil arkadaşımdan şunu rica 
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ediyorum. Kendilerine yedimde mevcut, memle
ketin salahiyetli mercilerinden aldığım vesika
lar vardır. Memlekette yanlış bir esasa istinat 
eden yanlış bir tesis vücuda getirmek zararlı 
olacaktır. Mesele yeniden ele alınarak bu işte 
salahiyetli olan ve işi temelinden tetkik edecek 
olan yeni bir heyete bunu şahsan tetkik ettire
rek memleketin parasını lüzumsuz yerlere sarfe-
dilmemesini temin etmesini kendilerinden has-
seten rica ederim. 

ORHAN SEYFÎ ORHON (Zonguldak) — 
Sayın arkadaşlarım; İşletmeler Bakanlığı Büt
çesi üzerinde konuşmanın biraz erken olduğu 
malûmdur. Çünkü, 'bu bakanlık daha dün Teş
kilât Kanunu kabul edilmekle sizlerin elinize 
doğdu, göbeğini siz kestiniz. Teşkilât Kanunu 
ile gereken bütçe ile emeklemeye başlıyor. Zaten 
10 milyon küsur bin bütçesinin on milyonu 
M. T. A. ya yardımdır. 

Sözün doğrusu şudur; înşaallah memleket 
için hayırlı ve faydalı olur. Benim söz almamın 
iki sebebi vardır. Birincisi İktisadi Devlet Te
şekküllerinin 'barem meselesi, ikincisi de tatbik 
salâhiyeti İşletmeler Bakanlığına geçen Zon
guldak Kömür Havzasına ait beş senelik bir 
yol programıdır. 

Şunu hiç unutmuyorum ki, arkadaşlar; Ba
kanlığın başında bulunan Münir Birsel arka
daşımız tecrübeli, olgun, durendiş bir zat ol
makla beraber, kabul ettiği vazife ve salâhiyet 
ç'ok mudil ve çok me'suliyetlidir. Daha şimdiden 
Sümerbank, Eti Bank gibi müessese ve işletme
lerini eline almış bulunuyor. Devletin bütün 
malî takat ve gayreti karşılığı olan bu müesse
seleri yaşatmak mevzuubahistir. Nasıl, kurul
duklarını az çok hepimizin 'bildiği bu müesse
selere baktığımız zaman bir istikbal endişesi 
duyuyoruz. 

Arkadaşlar; serbest rekabet sahasına girdiği 
zaman, ki Dünya buna doğru süratle gitmekte
dir, bu müesseseleri Dünya fiyatları ile boy öl
çüşebilecek bir kuvvette ayakta tutmak mesele
si mevzuubahistir. Çok basit bir hakikattir ki, 
sanayileşme yoluna giden her memleket bir hi
maye usulüne dayanır. Ama bu himaye ebedî 
olmaz.. Bu müesseselerin verimli çalışarak ser
best rekabet sahasına girmesi için lâzım olan 
bir intikal devri hazırlar. 

Bütün bu düşünceleri göz önüne alarak bir 
temennide bulunduğum zaman masrafları ço-
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ğaltacak, maliyeti artıracak bir teklifte bulun
mamaya da bilhassa dikkat ediyorum. 

Bence, arkadaşlar, barem muadeleti, bunlar
dan biridir. 

Bir insanın isteğiyle çalışmasının iktisadi 
bir kıymeti vardır. Devlet memurları arasında
ki bu barem farkını devam ettirerek çalışan 
insanları, müsait arkadaşlarına nazaran daha 
dun mevkide çalışmaktan kurtarmanın iktisadi 
bir menfaati vardır. 

Arkadaşlarım, Zonguldak Kömür Havzasın
da işçilere zam yapıldığı zaman istihsal vasati
si artmıştır. Bir insanın, liyakatli bir insanın, 
teşebbüsünü, enerjisini, buluşlarını kullanarak 
bu sahada neler yapabileceğine bir misal arzet-
melk isterim. 

]942 de Zonguldak'ta birtakım sebepler is
tihsal sıfıra düşmüştü. Bunun memleket için 
büyük bir felâket olduğunu takdir edersiniz. 

Bugün Umum Müdür bulunan zat iş başına 
gel'di, istihsal başladı ve sene nihayetinde istih
sal bir sene evvelki istihsalin üzerine çıkmıştır. 
Ben ne zaman Zonguldak'a gittimse arkadaş
lar, bu farktan şikâyet edildiğini hissettim. Bu 
hizmeti yapan arkadaşlarımız, oradaki mesai 
arkadaşları ile birlikte Devlet baremine naza
ran bir derece aşağı ücret almaktadırlar. Bun
lara karşı yapılan itirazları haklı bulmadığımı 
söyliyeceğim. Ehliyetli elemanlar, liyakatli ele
manlar daha fazla ücret bularak ayrılıyorlar. 
Buna karşı deniliyor ki, zaten onlar fazla üc
ret buldukları zaman ayrılacaklardı. 

Arkadaşlarım, daha fazla ücrete lâyık olan 
adamlara niye ayrılmak imkânını verelim1? Ne
den onların haysiyetlerine dokunacak küçük 
bir farkı ortadan kaldırmıyalım? Yine deniliyor 
ki; orada, maaşa tekabül edecek başka farklar 
vardır : Prim var, maden yeri zammı var, mü
kâfatlar var. (10 dakikayı geçti sesleri). 

: Bunlar o farklara tekabül eder. 
Arkadaşlar, barem meselesi ile bunun alâka

sı yoktur. Prim mevzuu, maden yeri zammı, 
mükâfatlar büsbütün ayrı maksatlarla konmuş
tur. Onları mevzularından ayırarak başka bir 
gaye için kullanmak, o da ayrı bir hata olur. 

Sözün kısası burada çalışan arkadaşlarımızı 
kırgınlıktan, diğer mesai arkadaşlarına naza
ran dun bir mevkide çalışmak duygusundan 
kurtarmalıyız. 
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dır. Bu programın istihsali arttırmak için tat-
bikmda bir zaruret vardır, istihsali arttırmak 
için bir zaruret vardır, diyorum, çünkü, havza
da bunun için yeni, tesisler kurmak, orasını ma
kineleştirmek, bununla beraber, yapılan etüdler 
neticesinde, bu durum meydana geldikten son
ra, her gün 25 000 amelenin çalışması zarureti 
tesbit edilmiştir. 

Arkadaşlar, bu 25 000. ameleyi havzaya is
kân etmek ,onlara ait siteler vücuda getirmek 
hatıra gelebilir. Fakat bu, en az 200 milyon li
ralık bir iştir. İlalbuki, bu programın hacmi 
beş seneye bölünmüş olan bu yol programının 
hacmi 18 milyon liradır. Bunun da işletmeye 
ait olan kısmı Eti Bankça tasvip edilmiştir. 
Vilâyete ait olan kısmı, vilâyet genel mecli
since tasvip edilmiştir. Nihayet Bayındırlığa ait 
kısmı ise, beş seneye münkasem 6 küsur mil
yon liralık bir kısmı ihtiva etmektedir. 

Arkadaşlarım; bu program tasvip edilirse, 
işçiler; ocaklara 35 kilometrede bulunan köy
lerine her gün vasıtalarla gidip gelebilecekler, 

Yetmiş kilometrede bulunanlar haftada bir 
gün, daha uzaklarda bulunanlar ise, ayda «bir 
defa gidip geleceklerdir, işletme bu köylerde 
bu işçilerin evlerinin inşâsına, modernleşmesine, 
köylerin kalkınmasına yardım edeceklerdir. Bu 
işçilerin aldıkları ücretler, köylerde az çok ka
zandıklarına ilâve edilecek ve daha mesut bir 
hayat yaşıyacaklardır. Bu suretle velinimet bir 
meslek olarak kendi işlerine bağlanacaklardır. 

Arkadaşlarım, bu havzanın amenajmanı için 
72 milyon dolar sarfedilecektir. 72 milyon do
lar dört senede sarfedilecektir. 18 milyon lira
lık bu yol projesini düşününüz. Arkadaşlarım 
bunun tatbikinin oradaki işçi hayatında yapa
cağı değişikliği görmeye imkân yoktur. Orada
ki işçi talihini değiştirecek oradaki insanları 
mesut kılacaktır. Acı söylemek istemiyorum, ya
pılan bütün sosyal yardımlara rağmen hâlâ 
orada bir kışla hayatı devam etmektedir. Bir 
yatakhane hayatı devam etmektedir, insanlar 
bütün ömrü boyunca bir kışla içinde bir yatak
hane içinde hayatlarını tamamlamak için yara
tılmamışlardır. işçilere yapacağımız yardım, 
bu memleketin o sahada en büyük saadetini te
min edecektir. Onun için arkadaşlarım sayın iş
letmeler Babanından bunu ısrarla, tekrar tek
rar ısrarla rica ediyorum. Ve sizin de beni des-
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teklemenizi, bana yardım etmenizi ayrıca rica 
ediyorum.. ' 

NAlM KROMER .(Zonguldak) — Muhte
rem arşkadaşlar, bendeniz de mümkün merte
be kısa olmak üzere bir iki noktaya dokunaca
ğım ve Sayın Bakandan bâzı ricalarda bulu
nacağım. Bunlardan birincisi; bu meseleyi Dev
let, Orhan Seyfi arkadaşım da arzetti, bendeniz 
de müsaadenizle birkaç kelime ilâve edeceğim, 
Devlet müesseselerinin bilhassa işletmelerinin 
Barem meselesi; yüksek malûmunuz olduğu 
üzere iktisadi Devlet Teşekkülleri bir taraftan 
memleketin ekonomik bayatında kendilerine 
düşen vazifeleri dikkatle ifa etmekle diğer ta-

• raftan basiretkâr bir tüccar gibi çalışmakla 
mükellef bulunmaktadırlar. 

Demek oluyor ki, bu teşekküllerde çalışan 
elemanlar; işlerinin zorluğuna veya fazlalığı
na bakmaksızın çalışacak, kazanacak ve ka
zandıracaklardır. Bunlar bir nevi anonim şirketi 
mahiyetinde olan teşekküllerdir. Çünkü her iki
sinin de meclisi idareleri ve umumi heyetleri 
vardır. Fakat aradaki fark hiç de öyle olmu
yor. Evvel emirde Devletin malî durumu bu 
teşekküllere lüzumlu sermayeyi tamamen öde
meye imkân vermediğinden bunların iş sahala
rı daralmakta veya iktidarları haricinde faiz 
vermek mecburiyetinde kalmaktadırlar. Hal
buki bir anonim şirket elinde mevcut parası 
nispetinde işlerinin hacmini tâyin ettiği gibi, 
lüzumunda sermayelerini artırmak imkânına 
da malik bulunmaktadırlar. Asıl arzetmek is
tediğim nokta bu gibi şirketlerde iş adamları
nın büyük bir kıymeti vardır. Esasen bu gibi 
kimseler bu şirketi kazandırır ve teşebbüsü el
lerinde tutar. Tabiî ona göre bizzat kendisi de 
müstefit olur. Malûm olan bu şeyleri huzuru
nuzda fazla izaha, lüzum görmüyorum. Bu te
şekküllerde ise Devlette tatbik edilen Barem 
kayıtlarından daha sıkı bir Barem Kanunu ile 
iş adamı temin etmeyi istihdaf etmekteyiz. Ev
velce iktisadi Devlet Teşekkülleri Baremi ile 
Devlet Baremi arasında bir kademe intibak de
recesi farkı vardı. Yani bu müesseselere girer
ken Devlet memurlarına nazaran bir derece da
ha yukarı alınırdı. Bu surette de bu teşekkül
ler iyi elemanlar bulabiliyor ve bunları da 
elinde tutuyordu. Halbuki son senelerde Dev
let Baremi bir derece yükseltilerek aradaki 
fark kayboldu. Arası çok geçmeden alınan 
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maaş tutarları bir derece daha yüksel
tilerek İktisadi Devlet Teşekküllerinden daha 
üstün bir durum sağlandı. 

Sayın arkadaşlarım; Devlet memurlarının 
aldıkları maaşları çok gördüğümü zannetme
menizi istirham ederim. Bu arkadaşların aldık
ları maaşlar da azdır. Bu bahis başka. Şimdiki 
halde onlar iki kademe daha ilerde bulunmak
tadırlar. Bundan üç sene evvel Devlet memur
larına yeni bir Barem Tadili Kanuniyle yapılan 
son zamlardan bu teşekküllerin mahrum bıra
kıldı o zamanki yaptığımız itirazda ve sorular
da o vakitki iktisat Bakanı, onların baremi
ni tetkik etmekte olduğunu ve pek yakında Mec
lise bir tasarı takdim edeceğini ve bu suretle on
ların vaziyetini de düzelteceğini bu kürsüden 
söylemişlerdi. Halbuki bugüne kadar böyle bir 
teklif huzurunuza getirilmedi. Onun için sayın 
İşletmeler Bakanının bu husustaki fikirlerini 
öğrenmek isterim. 

Bu mesele çok mühimdir. Çünkü bu teşek
küllerin günden güne değerli elemanları azal
maktadır. Arkadaşlarım bir de istihsal primi me
selesi vardır. Bilhassa Devlet işletmelerinde ran
dımanı arttırmak ve rasyonel çalışmak bakımın
dan çok teşvik edici bir usul olduğu için üze
rinde durulması lâzımgelen bir mevzuudur. Bu 
işletmelerdeki personel her ay şayet çok iyi ça
lışırlarsa bu çalışmaları, vekâlet tarafından 
tasdik edilmiş bir formüle göre maaşlarının '% 
25 ini geçmemek üzere bir prim alırlar. Bu for
mül bir- hesaba dayanır. Ve riyazi bir formül
dür. Ve her sene yapılan is programlarını esas 
olarak alır. Yani işletmelerde bilfarz bir mühen
dis prim kazanabilmek için bir sene evvelki is
tihsali aşması randımanı daha yukarı çıkarmış 
olması ve maliyeti de daha aşağı düşürmesi lâ-
zımgelmekterir. 

Bir de buna ilâveten işletme müdürünün tak
dir hakkı da bu formüle dâhildir. 

Bu dört faktörden mürekkep olan prim for
mülü çok sıkı tutulmuş bir formüldür. 

Teknisiyenler ancak çok sıkı ve verimli ça
lışmalıdırlar ki bundan istifade edebilsinler. 

Yalnız şimdi ne oluyor bil »yormuşunuz ? Ar
kadaşlar. Meselâ genç bir maden mühendisi 
kendi ocağında gayet sıkı çalışıyor, fedakârane 
çalışıyor, o ay istihsali yükseltiyor, randımanı 
artırıyor. Maliyeti dehşetli düşürüyor. Ay niha
yeti bu formüle bu çalışması tatbik ediliyor. Bir 

de bakıyorsunuz ki 500 lira kazanmış. Fakat bu 
genç mühendisin maaşı 170 veyahut 200 lira, 
bunun yüzde 25 şi elli lira tuttuğu için 500 lira
nın onda bîri olan bu 50 liradan fazla alamıyor. 
Bu yüzden bu arkadaş yavaş yavaş işi tenbelli-
ğe döküyor. Çalışma hevesini kaybetmeye baş
lıyor. Ben eminim ki bugünkü bu prim yoktur. 
Tahdit edilmemiş olsa ve daha lârj bırakılmış 
olsa çok daha rasyonel çalışabilecek ve hariçte
ki sanayi ile de memleketimizde rekabet etmek 
mümkün olacaktır. Onun için sayın Bakandan 
ricam bu prim meselesini de ele almasıdır. 

Üçüncüsü de Zonguldak havzasının, Orhan 
Seyfi Bey arkadaşımın da arzettiği gibi, bir yol 
mevzuu vardır. 

Yeni yollar yaparak, eskilerini de tamir ede
rek havzanın yol şebekesini muntazam ve mü
kemmel bir vaziyete sokmak icabetmektedir. 
Böyle bir plân da hazırlanmış bulunmaktadır. 
Keşfi de beş senede tahakkuk ettirilmek üzere 
19 milyon liradır. 

Bu keşfe göre bir kısmını havza 'daki kömür 
işletmesi, bir kısmını vilâyet, bir kısmını da 
Bayındırlık Bakanlığı üzerine almak istemek
tedir. Sosyal ve randıman bakımından bu, çok 
haizi ehemmiyet bir meseledir. İşçileri her gün 
ve her hafta evlerine götürüp getirmek bu su
retle kabil olacaktır. Yani işletme bu husus için 
otobüs servisleri ihdas etmek ve ocaklara 35 
kilometre kadar olan köylere her gün ve bun
dan yukarı olan, uzak olan köylere de Cumar
tesi ve Pazartesine kadar olmak üzere haftada 
bir kere evlerine gidebileceklerdir. 

İşçiler artık yatakhane ve kışla hayatından 
usanmışlar dır. Biraz da değişiklik yapmak lâ
zımdır. Aynı zamanda da bu suretle toprakla
rına daha fazla bağlanmış olacaklardır. Devam
lı ve çalışkan işçilere elektrik vermek, hastala
rına seyyar doktorlar vasıtasiyle tedavi etmek 
ve ebe yetiştirmek gibi işletme tarafından sos
yal yardımlar da kabil olacaktır ki bu suretle 
büyük bir dâva da halledilmiş bulunacaktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Salim Altuğ. 
SALİM ALTUĞ (Erzurum) — Arkadaşlar, 

Doğuda geçen yıl ele alman ve şayanı şükran 
bulunan yol, okul ve sağlık işlerini, çeşitli ikti
sadi teşebbüslerle takviye etmek bizi gayemize 
daha çabuk ulaştıracak ve yurdun kalkınmasını 
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inkişafını daha süratle temin edecektir. Tabiî I 

servetlerimizden hakkiyle istifade etmek, istis
mar etmek de şüphesiz ki halkın hayat ve mede
niyet seviyesini yükseltecektir. Bu arada tah
minen 15 sene evvel Doğuda etüd ve tecrübele
ri yapılan pancar ziraatini, bu kürsüden geçen 
yıl uzun uzadıya izah etmiştim. Erzincan'dan 
başlıyan, Kars'a kadar uzayan Erzincan, Ter
can, Erzurum, Pasin ve Kars ovalarına, hattâ 
Muş ve Bulanık ovalarına kadar imtidat eden 
bu geniş bölge yalnız ve yalnız buğday ve ar
pa ekmektedir. Demiryoluna da kavuşmuş olan 
ve fennî ziraate adım atmış bulunan bu bölge
nin çeşitli ziraate olan ihtiyacını arze lüzum 
yoktur. Ziraatçilerimiz pancarı yayla mahsulü 
addederler. Bu yayla mahsulünün bu havaliye 
yayılması muhakkak ki çok büyük inkişaf ve 
gelişme temin edecektir. Pancar ziraatinin mu
hite temin ettiği, bahşettiği feyiz yüksek heye
tinizin malûmudur. Bunu burada izah ederek 
zamanınızı almak istemem. 

Bir defa pancar ziraati yapılan yerde köy
lü fennî ziraate alışır. Gübre kullanmayı öğre
nir. Hele bu havaliye teşmili halinde memleket 
ölçüsünde millî servetlerimizin başında bulunan 
hayvancılığın gelişmesinde de ne dereceye ka
dar âmil olacağını arzetmeye lüzum yoktur. 

Arkadaşlar, bir fabrika, tüten bir baca mu
hakkaktır ki, o bölge için bir varlıktır. Bu mm-
takada kurulacak, yerini tâyin etmiyorum, bir 
şeker fabrikasının, bir pancar ziraatinin ihya-
kâr bir vazife yapacağına kaniim. Sayın Cemil 
Said Barlas'tan rica etmiştim, etüd yaptıracak
larını söylemişlerdi, bugüne kadar bir cevap 
alamadım. Bu saydığım illerin şeker istihlâki 
için sıarfedilen nakliye paralarının bir kaç se
neliği ile bir fabrika kurulabilir. Hattâ şeker 
şirketi isterse aksiyon çıkarmak suretiyle ser
maye de temin. edebilir. Bu hususta müşkülât 
yoktur. Şirketin buna rehberlik etmesini bilhas
sa rica ediyorum. Ve sayın Bakanımız Birsel'-
den bu konuyu ciddiyetle ele almasını - Çünkü 
Doğu için çok mühim bir dâvadır - ve idefiks 
halinde bulunan, bu havalide fabrika olmaz, 
zihniyetini ortadan kaldırmasını çok, rica edi
yorum. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Arkadaş
lar; İktisadi Devlet Teşekkülleri umumi heye
tinde ,s«kiz seneden beri 3460 sayılı Kanunun 
tadili mevzuubahis olur, bir türlü yapılamadı, I 

.1950 0 : 1 
Hükümetin noktai nazarı nedir, aydınlatılması
nı rica ederim. 

2. Askerî Fabrikalar, P. T. T. Demiryolları, 
Denizyolları, Havayolları, Tekel işletmeleri, 
bunların teknik murakabesinin yüksek mura
kabe heyeti tarafından yapılmasına şiddetle ih
tiyaç vardır. Bu müesseselerin bütçelerini kabul 
ettik, muhterem arkadaşlarıma tavsiye ederim; 
bu müesseselerin bütçe raporlariyle, her hangi 
bir iktisadi Devlet işletmesinin, yüksek muraka
be heyeti tarafından tetkik edilip, tanzim edi
len raporlariyle mukayese ederlerse, ikisi ara
sında ne kadar teknik görüş farkı mevcut bu
lunduğuna kanaat getirirler. Binaenaleyh yük
sek murakabe heyeti genişletilerek, bu müesse
selerin yüksek murakabe heyetinin teknik kont
rolüne verilmesi hususunda, Hükümetin noktai 
nazarı nedir, bizi aydınlatmaları; 

3. Muhterem arkadaşlar, biz endüstrileşi-
yoruz. Yer yer endüstri merkezlerimiz kurul
maktadır. Bu endüstrileşmenin memleketimizde 
nüfus hareketleri bakımından birtakım tesirleri 
vardır. Bir kısım sahaların nüfusu boşalarak 
endüstri merkezlerinde toplanmaktadır. Bu, nü
fusu boşalan yerlerin nüfusunu bir hadde ka
dar olduğu yerde tutmak mecburiyetindeyiz. 
Oraların fazla boşalması o mmtakaların kalkın
dırılmasını güçleştiriyor. İşletmeler Bakanın
dan ricam; Hükümet bünyesi içerisinde, bu nü
fusu bir ölçü ile yerinde tutmaları için ne gibi 
teşebbüslere baş vurulmaktadır, aydınlatılma
sını rica ediyorum. 

Dördüncü; İktisadi Devlet Teşekkülleri 
umumi heyetinde zaman zaman mevzuubahis ol
duğu halde Hükümet bünyesi içinde tekemmül 
etmiyen bir görüş vardır. Memleket ihtiyaçları
nın kendi tesislerimizden temin edilebilmesi me
selesi.. İller Bankası tarafından ihale edilen su 
boruları dışardan getirilmektedir. İçişleri Ba
kanlığı Bütçesi müzakere edilirken bu mesele 
mevzuubahis oldu. Boruyu içerde yapmak için 
zamana ihtiyacı olduğu ileri sürüldü. Zamana 
ihtiyaç vardır. Fakat bu zamana ihtiyaç keyfi
yeti, memleket içerisinde büyük bir işsizlik var
ken dışarıya para vermeyi icabettirecek kadar 
ehemmiyetli bir unsur mudur? Bunu memleket 
içinden mümkün olduğu kadar temin etmeye 
imkân yok mudur? Hükümet içinde esaslı bir 
görüş birliği kurulması için ne düşünülmekte-
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diri İşletmeler Bakanının bu hususta bizi ay
dınlatmasını rica ederim. 

Bir noktaya daha temas edeceğim, gazeteler
de zaman zaman İktisadi Devlet Müesseseleri 
hakkında aslı var, yok politik birtakım, yalan 
yanlış havadisler neşrediliyor. Hattâ mütalâa
lar neşrediliyor. Hakikata uymıyan birtakım 
rakamlar veriliyor, maliyet unsurları hakkında 
politik birtakım haberler neşrediliyor. Fakat 
dikkat ettim bu haberler ne izah ediliyor ne de 
tekzip ediliyor. İşletmeler Bakanlığının matbu
atın bu neşriyatiyle sıkıca alâkadar olmasını ve 
memleket efkârı umumiyesini aydınlatmasını 
çok yerinde bulurum. Bizim devletçiliğimiz, 
programımızın icabıdır. Bunun tatbikma karşı 
zaman zaman, bilhassa politik olarak,, neşredi
len haberler üzerinde İşletmeler Bakanlığının 
daha hassas olmasını bilhassa rica ediyorum. 

Altıncısı, işletmelerin İktisadi Devlet 
Teşekkülleri içerisinde bir pirim müessesesi 
vardır. Bu prim müessesesinin işlemesi yerinde
dir ve doğrudur. Fakat bu primlerin dağıtılış 
şekli İktisadi Devlet Teşekkülleri içinde hayli 
dedikoduya meydan veren bir şey olmaktadır. 
Binaenaleyh dedikoduyu önliyecek başka bir 
sistemle bunu temin etmek mümkün müdür, 
çleğil midir? İşletmeler Bakanlığının bu mev
zuu da tetkik etmesini rica edeceğim. 

Bu meyanda, bilhassa mahallî olduğundan 
dolayı, mevzii bir mütalâa yürüttüğüm şeklin
de telâkki edilmesini rica ederim, bir Bulgar-
dağı madeninin işletilmesi meselesi vardır. 
Bulgardağı madenine Eti Bank 4 - 5 milyon lira 
para harcamıştır. Senelerden beri âtıl durmak
tadır. Bunun işletilmesi için hususi teşebbüs
lerin d* iştiraki için tetkikler yapıldığını haber 
alıyoruz. Fakat bu tetkikler bir taraftan yapılır
ken İşletme Bakanlığının da işletmeye başlıyarak 
bilhassa o civarın işsiz halkına iş teminini rica 
ederim. Buraya yatırılan sermaye için, şimdiden 
bu tedbirlerin alınması faydalı olacaktır. 

ALİ RIZA ARI (İstanbul) — Sayın arka
daşlar, Vaktin geçtiğini ve mütmadi mesainin 
üzücü olduğunu bilmekle beraber ne yapalım 
ki, bâzı hususlam söylenmeden geçilemiyeeeği-
ni de takdir buyurursunuz. 

Ben Hüseyin Ulusoy arkadaşımızın temas 
ettiği noktaya dokunacağım: 6 milyon liralık 
boru siparişi yapılmıştır. Bunun tutarı ton ola
rak 25 bini geçermiş. Bu hususatm geçen günü 
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Ekonomi Bakanlığı Bütçsinde de bahsetmiştim. 
Arkadaşlar. Bu meseleler iş ve ekonomik hayatı 
olduğu kadar İçişleri Bakanlığını da, İşletme
ler Bakanlığını da alâkadar etmektedir. Eğer 
bunlar aralarında koordinasyon yapamıyacak-
larsa bunları ayırmakta değil birleştirmekte bir 
zaruret vardır. Gönül ister k i ; mevzuları itiba
rı ile ayrı kalsınlar fakat memleket dâvaların
da müşterek bir hattı1 hareket takip etsinler. Ve 
bu gibi işleri telif edebilecek bir şekilde çalış
sınlar. 

Bizim bir Karabük fabrikaları tesisimiz var
dır. Bu fabrikalara milyonlar sarfedilmiştir bu 
fabrikaların kurulduğu yerde yepyeni bir şehir 
meydana gelmiştir. Bizde modern sanayi kurul
masını hangi şartlar altında ve ne gaye ile al
dığımızı hepiniz bilirsiniz. Avrupa'da bugünkü 
yeni cereyanların yeni fikirlerin doğmasında sa
nayiin meydana getirildiği modern siteler ve 
yeni muhitler başlıca âmil olmuştur. Bizde de 
Karabük'e gidenler görürler ki burada yepyeni 
bir muhit, yepyeni bir âlem vücut bulmuştur. 
Arkadaşlar burada bulunan demode makine
lerle meydana getirilen ve maalesef lâzımgelen 
evsafı haiz olmıyan saçlar piyasaya 40 - 45 ku
ruşa satılmaktadır. Halbuki bugün Belçika İs
tanbul teslimi 28, 30, 32 kuruştan istenilen ev
safta saç teklif etmektedir. Bu teklifler İstanbul 
teslimi olarak yapılmaktadır. Çubuk demir ve 
köşebent 14 kuruşa kadar teklif edilmektedir. 
Biz bir taraftan memlekette mesken inşaatını 
ucuza mal edelim derken, diğer taraftan mali
yeti yüzünden yüksek fiyatla çubuk demir sat
mak isteriz. Eski aksaklıkları düzeltmek için 
birinin masrafını diğerine yükletirsek, birisini 
kaldırmaya çalışırken diğerini paralize etmiş 
olacağız. İşletmeler Bakanlığını tenkid etmek 
istemem. Fakat olayı söylemek lâzımdır. Sümer-
bank'ta 12 . I . 1950 tarihlli bir dosya! mevcut
tur. Eğer biz dört buçuk milyon sarf etseydik, 
bugün senede on bir milyon ton boru yapacak
tık. Fakat maalesef bugünkü tesislerle bu istih
sali elde etmemize imkân yoktıur. Bu benim 
görüşüm değildir, uzmanların, yetkili kimselerin 
fikrine tercüman oluyorum. Eğer döküm fabri
kası yaparsak bu döküm fabrikasına ilâve ede
ceğimiz yeni ve modern tesislerle dışardan ge
lecek borularla rekabet edebiliriz. Bugün muh
telif yerlerden, Zonguldak'tan, İzmir'den, Istan-
buldan sanayiciler gelmiş, muhtelif ilgilerle te-
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mas etmiş ise de henüz bu teşebbüsler bir netice 
vermemiştir, arkadaşlar! Bunun yanında görü
yoruz ki bir müddet evvel Başbakanın çıkardı
ğı bir tamim vardır, bunda sarahaten memleket 
mallarının hariçten gelecek mallara tercih edil
mesi kaydı mevcut iken maalesef mukavele ve 
şartnameler yapılırken memleket menfaatini is
tihdaf eden bu tamime riayet edilmemektedir. 

Bilhassa mesuliyet mevkiinde olan arkadaş
lar, merciler bu kayıtlara, bu tamimller nazarı 
dikkat a alamam aktadırlar. 

Arkadaşlar, aralarında koordinasyon duru
mu mevcut olması icabeden her Bakanlık ve 
her Bakanlığın alâkadar ikinci, üçüncü kade
mesi olan dairesi bir muhtar müessese şekline 
girerse ve kendi keyfine hareket ederse bu iş
ler iyi yürümez ve yürüyemez. Böyle bir po
litika takibi iyi bir netice vermez ve veremez. 

Arkadaşlar, biliyorsunuz ki, bir iplik ve 
mensucat meselesi de vardı. Bu büyük müesse
selerin tesisleri hazan açık verdi, Bunu telâfi 
etmek için birinin kârından diğerinin zararına 
nakiller yapıldı ve bu köylünün giydiği göm
leğin maliyetine müessir olacak zam yapıldı. 
Bu bir çare ve metod olamaz. Onun için bu 
mevzulara, bilhassa sipariş mevzularına çok 
dikkat etmek lâzımdır. 

Benim ricam; işletmeler Bakanlığı bu me
seleler üzerinde dursun, işletmeler Bakanlığı 
bundan sonra müesseselerini Devlet dairesi 
şeklinden çıkarsın. 

Naim Kromer ve diğer arkadaşlarım temas 
ettiler ve bir teklifte bulundular, Ben de bu ri
caları tekrarlarım. Elektrik Şirketinde çalıştı
ğım zaman müdüründen mütehassıs işçisine ka
dar hepsinin muayyen primleri vardı, bunların 
kârdan hisse alması ve buna mukabil zararları 
da çekmesi zarureti vardı. Bu müesseselerin 
yaşıyabilmesi için, o müessesenin kâr ve zara
rından orada çalışanlar, en büyük memurun
dan eri küçük işçisine kadar mesul olmalıdırlar. 

Ben sorarım, Sümerbank müessesesi, acaba 
bu boru meselesi üzerinde Zonguldak'tan, İs
tanbul'dan gelen bir sanayici kadar ilgili ve 
titiz davranmış- mıdır? Sayın Bakanın ve alâ
kalı memurunun lûtf edecekleri cevaplarını 
beklerim ? 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin meclisi ida
releri vardır, acaba bunlar bu mesele karşısın-
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da ne gibi bir hattı hareket takip etmişlerdir? 

Eğer her vatandaş kendi üzerine düşen bir 
işi yapmazsa, beklenen netice alınamaz. 

Her ilgili, işini yapmazsa, işini kucaklamaz
sa bugünkü ekonomik ve endüstriyel rekabet 
alanında muvaffak olunamaz. Suni tedbirler
le, bir kısımdan diğer tarafa yapılan nakillerle 
Devlet müesseselerini yaşatmak imkânı bulu
namaz. 

Arkadaşlar, netice şudur: 71 veya 100 şehir 
için 6,5 milyon lira boruya gitmektedir. Daha 
400 küsur şehir vardır. 30 milyon lira, bu 
tempoda giderse, onlara da gidecektir. Biz
den cevher itibariyle daha kıymetli durumda 
olmıyan, cevheri daha az olanlardan çimento 
ithal ettik. Demir boru ithal edeceğiz, saç 
ithal edeceğiz. Fakat bunun yanında işçi ve sa-
sanayici Emin Soysal arkadaşımın dediği gibi, 
makinalı ziraat hayatı karşısında köyde, şura
da, burada işsiz kalan kafileyi, cemaati .ne ya
pacağız ? 

Evvelce de blimünasebe arzetmiştim. Belçi
ka kendi demirini satabilmek için, rakip piya
salarda yer' bulabilmek için kendi ithalâtına 
prim dahi vermektedir. Halbuki, 'bizim teşviki 
sanayiden beklediğimiz sistem tersine çalışmak
tadır. Bu boru ve boru aksamını hariçten 54 
kuruşa almak isterler, bizim sanayicilerimiz 
bundan % 20 noksanına yerdikleri halde ilgi
liler almıyorlar. Buna karşı da verilen cevap 
şudur arkadaşlar : Biz aldığımız bu malların 
bedelini beş senede ödiyeceğiz. 

Ne oluyor arkadaşlar, yeniden duyunu 
umumiyeyi mi tesis edeceğiz? 

Bu siparişe tahsis edilen bonolara % 10 fa
izle verileceğini duyduk. Bunun ne dereceye 
kadar doğru olduğunu İşletmeler Bakanı arka
daşımızın açıklamasını ve bizi tenvir buyurma
sını rica ediyorum. 

Arkadaşlar, konuşulacak çok mevzular var, 
fakat vakit dardır. Bunun için yalnız; boru mev
zuu üzerinde konuştum. 

Prim meseleleri üzerinde de önemle durmak 
lâzımdır. İşletmeler Bakanlığı, eğer bu müesse
selerin yaşamasını ve ilerlemesini arzu ediyor
sa, mutlaka başka memleketlerde olduğu gibi 
ve hattâ bizim memleketimiz içerisinde bâzı hu
susi müesseselerde olduğu gibi bunların ekono
mik çalışnıalarmı temin etsin. Buna bir misal 
olarak İstanbul'da Halil Bezmen Müessesesini 
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gösterebilirim. Bu müessese büyük 'külfet ve 
masraflar İhtiyar ederek icapları yaptı. Zararlı 
durumdan, kârlı duruma geçti. 

Binaenaleyh teknik sahada zararlı, ve ran-
dımansız çalışan iki müessese hiçbir zaman iyi 
yaşatıeı ve kârlı bir durum temin edemez. İş
letmeler Bakanlığının mey'dana getirdiği bütün 
fabrikalarda çoğu, ekonomik çalışmamaktadır. 
Eğer bu işte gecikilirse, korkarım, Savarona Ya
tının akıbetine uğrar ve bu tesisleri devredecek 
ve kârlı işletecek bir yer bıılamıyaeağız. 

Arkadaşlarımın Eti Bank ve Sümerbank ko
nusunda benden soracakları ve söylediklerime 
itiraz edecekleri bir nolkta varsa onlarla konuş
maya ve cevap vermeye her zaman hazırım. Bu
nu arzederek huzurunuzdan ayrılıyorum. 

BAŞKAN — İsmail Ergener. 
İSMAİL ERGENER (Zonguldak) — Sayın 

arkadaşlar, servet ve döviz kaynağı olan Ereğ
li Kömür Havzasında kömür istihsaiâtmı asga
ri maliyetle artırmak için Ereğli Kömürleri iş
letmesinin değerli Türk mühendisleri tarafın
dan uzun seneler çalışarak hazırladıkları ame-
najman plânının tatbiki çok yavaş gitmektedir. 
Bu plânın bir an evvel tahakkuk ettirilmesi 
memlekete mühim miktarda servet getirecektir. 
Bu cümleden olaraîk Türk mühen'disi ve işçileri 
tarafından iki sene evvel ikmal edilen modern bir 
numaralı Uzun Mehmet Kuyusundan henüz kö
mür istihsaline başlanılamamış olduğunu söyli-
yebilirim. 

Kireçlik 'bölgesinde yapılacak yeni yedi son
daj ameliyesinden henüz bir tanesi iki senede 
ikmal edilebilmiştir. Bu gidişle bu bölgenin yer
altı servetini kaç senede öğrenebileceğimizi ta
savvuf buyurun. Sayın Bakandan rica ediyo
rum ; madenlere amenajman plânında belirtilen 
mekanik tesisatın bir an evvel yapılabilmesi 
için lüzumlu parayı temin buyursunlar. Emin 
olun arkadaşlar pek kısa bir zamanda maden
lere harcadığımız parayı fazlasiyle geri alırız. 
Memlekete de çok miktarda döviz getirmiş olu
ruz. Bugün Akdeniz Havzasında, kömür fiyat
ları mem'le'ketimizdeki kömür satış fiyatından 
yüksektir. 

Yakın zamanda oralardaki kömürün bolla
nacağını kuvvetle tahmin ediyorum. O zaman 
harice kömür satışı yapmak çok zor olur. Ben 
de diğer arkadaşlarım gibi ocaklar'da bugün 
tatbik edilen baremle ne memur, ne mühendis 
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ve ne de teknisiyen çalıştırılabilir. Ben eski bir 
madenciyim vaktiyle ocak çalıştırırken işçi ve 
mühendislerime her ocaktan fazla maaş ve üc
ret verirdim. Çünkü böyle hareket etmekle da
ha çok menfaat temin ederdim. 

Devlet işletmesine elverişli olmadığı tasdik 
edilen madenlerin ehliyetleri ve sermayeleri mü
sait olan müteşebbislere verilmesi çok yerinde 
ve faydalı olur. Bir misaL arzedeyinı; uzun za-
mandanberi metruk bir vaziyette bulunan Amas
ra kömür ocakları Devletleşmesine müsait ol
madığı, M. T. A. tarafından tasdik edilmiştir. 
Şimdiye kadar bu ocakların işletilmesi için Eti 
Bank hiçbir şey yapmamıştır. Ocakları ya ken
disi işletmeli veyahut müteşebbislere vermelidir. 
Memleketin şu sırada kömüre olan ihtiyacı mey
dandadır. Ocaklanıı bu haliyle bırakılması asla 
tecviz edilemez. 

Linyit kömürlerinde de havzada olduğu gibi 
rutubet kül miktarı tâyin edilmek suretiyle sa
tışa arzedilmelidir. Geçen sene işletmeye açtı
ğımız Ağaçlı madenlerinde rutubet miktarı % 
30 - 40 kül miktarı ise 30 raddesin dedir. Garp 
linyitlerinde ise rutubet miktarı % 20 kül mik
tarı ise 25 dir. Kömürler bu halleriyle satış edil
mektedir. Bu hiçbir zaman doğru bir hareket ol
maz. Zonguldak havzasında tabiî rutubet yüz
de üç olarak kabul edilmiştir. Fazlası tenzil olu
nur. Kül miktarı ise yüzde 14 miktarını tecavüz 
etmez. Sayın Bakandan rica ediyorum, bu usu
lün linyit kömürlerinde de tatbikini emretsin
ler. 

Resmî daireler ve büyük apartmanlar kalo
riferlerinde kok kömürünü yakmaktan vaz geç
sinler. Bunun yerine % 20 maden kömürü ve 
% 80 linyit kömürünü yaksınlar. Bu teklifim 
Hükümetçe kabul edildiği takdirde kâfi miktar
da kok kömürü veremediğimiz vatandaşlara 
miktarı kâfi kömür vermek imkânını bulmuş 
oluruz. Kalorifer bacaları geniştir. Maden ve 
linyit kömürlerini kolaylıkla yakabilirler. 

Bu sene kok kömürü tevziatı çok mükemmel 
bir şekilde yapılmıştır. Herkes vakti zamanında 
kömürlerini almıştır. Bu müesseseye teşekkür 
etmeyi borç bilirim. Hariçten gelenlere 500 kilo 
kömür- verilmektedir. Bu miktar kâfi değildir. 
Diğer vatandaşlara verilen miktarda kömür ve
rilmesi muvaf.iv olur. Kok kömürü bölgesinde 
oturup da kömür almamıç olanlara hiç kömür 
verilmemektedir. Bu da doğru değildir. Bu va-
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tandaşlara da diğer vatandaşlara verilen mik
tarda kömür verilmesi muvafık olur. 

Ereğli kömür havzası ocaklarının :>867 sa
yılı Kanunla Devletleştirilmesi üzerinden on se
ne geçmiş olduğu halde halâ hak sahipleri ala
caklarını alamamışlardır. Bu yüzden Hazine fu-
zili faiz tahakkuk ettirmekle ve madenleri alı
nan madenciler de mutazarrır olmaktadırlar. Bu 
halin daha fazla uzamasına mahal bırakılmama
sını teminen sayın Bakanın müdahalede bulun
masını bilhassa rica ederim. 

ZİHNİ ORHON (Kars) — Hatırımda kaldı
ğına göre harb başladığı zaman memleketin 
petrol ihtiyacı 160 bin tondur. Bugün belki bu 
miktar beş yüz bin tonu aşmıştır. Bunun mühim 
bir kısmı ordunun motorlu vasıtalarına ait ol
sa. bile, sair kısmı memleketin ilerlediğini gös
terir. Kim ne derse desin bu yolu tuttuk devam 
edeceğiz. Başka çare yoktur. Tlerliyeceğiz pet
rol memleketin istikbali için çok tesirlidir. Ra-
man petrolü acaba ne merkezdedir, ne vaziyet
tedir. Tekrar sondajlar yapılıyor mu? Orada iş
letme tasfiyehaneler yapmış mıdır? Şu Türk 
petrolüdür, şu Türk benzinidir diye, piyasaya 
çıkarılmış mıdır Çukurova'da sondajlar yapı
lıyor diye işitiyorum. Acaba ne netice vermiş
tir. Belki bunun gizli tarafları da vardır. Fa
kat açıklanması imkânı olan cihetlerini lütfen 
sayın Bakan açıklasın. Çünkü petrol ile herke
sin alâkası vardır.-Memleketin ilerlemesine yar
dım eder. Temenni ederim ki memleketin hiç 
olmazsa ihtiyacını karşılıyacak petrol bulunsun. 
Memleket bir de petrol bayramı yapsın. 

TAHSİN TÜZÜN (Gümüşane) — Efendini 
İşletme Bakanlığı yeni kurulduğu için gerek 
Bakanlığın ve gerekse teşkilâtı hakkında birşey 
söylemiyeeeğiım alacağı istikamete fırsat bırak
mak lâzımdır. 

Memurlar baremine temas ettiler. Bu barem 
işi hakikaten doğrudur. Fakat bu memurlara ik
ramiye ve prim verilmesi bir mâni olarak gös
teriliyor. 

Halbuki gerek prim ve gerekse ikramiyeler 
memurun hukukuna hiçbir şey ilâve etmez, ne 
kıdemine, ne lekaüdiyesine hiç birşey katma/. 
Yalnız hizmetinden, memnunluğunu bildirir, 
bunların, bunların iktisadi teşekküller hüviye
tini taşıması dolayısiyle memurlarına bu şekil
de bir prim verilmektedir. Bunu vesile ittihat 
ederek Devlet memurlarının hukukundan istifade 

ettirilmemesi doğru değildir. Bu şekil bir sebep 
teşkil etmez. Binaenaleyh bu işi bir an evvel 
hallederek Devlet memurlarına tanılan hak
lardan bunların da istifadelerini temin et
mek lâzımdır. 

Bir de Bakanlığın bütçesinde gördüm ; ma.-. 
den arama işlerine on milyon lira tahsis etmiş
ler. Maden arama işi o kadar hacimli bir iştir 
ki, her hangi bir aramada yedi, sekiz milyon 
gibi bir paraya ihtiyaç olabilir. Binaenaleyh on 
milyonla, istical istiyen bu işi yürütmek imkânı 
yoktur. Bu mevzuda çok zaman durulabilir, 
parasızlık işi durdurabilir. 

Bunun için mümkün olduğu kadar bu tah
sisatı fazla vermek yani çalışma programını en-
gelliyecek bir kıtlığa uğratmamak lâzımdır. 
I>İT an evvel memleketin en başta gelen ihtiya
cını temin etmiş olsun. Bir de Ağaçlı Linyitle
rine temas edeceğim; bunun bu gün için ne va
ziyette olduğunu ve nasıl işliyeceğini Sayın Ba
kandan izah etmelerini rica edeceğim. 

Bir arkadaş Bolgar Dağına işaret etti. Bu, 
iki kısmıdır, bir de Keban'ı vardır. Bunun üs
tünde muhtelif zamanlarda muhtelif şekiller 
verilmesi için düşünülmüştür. Fakat bugün na
sıldır?. Bilinmiyor. Hangi istikamete doğru git
tiğinin Sayın Bakan tarafından izah edil m esi
ni rica ederim. 

BAŞKAN — Mustafa Korkut. 
Ml'STAFA KORKUT (Antalya) — Muhte

rem arkadaşlar, İşletmeler Bütçesi münasebetiy
le söz aldım. Dün Tarım Bütçesi münasebetiy
le de a rzel mistim, Antalya ve havalisinde pa
muk ekimi büyük mikyasta hız almıştır. 

Arkadaşlar, Sümerbank'a pamuklarımızın 
alınması husufunda, ricalarda bulunduk. Maa-

.lesef şimdiye kadar bir cevap alamadık. Bugün 
için. Antalya, çiftçileri elinde üç milyon kilo 
pamuk vardır. 

Bugün işittiğime göre Sümerbank Antalya 
pamuklarına eski aldığı fiyatlardan çok dun 
bir fiyat t eki i 11 ediyor. Bu da doğru bir şey de
ğildir. Cümlenizce malûmdur ki Antalya pa
mukları uzun elyafh ve iyi kaliteli evsaftadır
lar. 

Arkadaşlarım. Antalya çiftçileri yeni pamuk 
ekimine hazırlık yapıyorlar. Maalesef hazırlık 
İçin paralan yoktur. Bütün bankalar çiftçiler
den kredilerini, kestiler. Çiftçiler çok kötü bir 
duruma düşmüştür. 
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Çok sayın Bakanımız Münir Birsel'den ri

ca ediyorum, niyaz ediyorum, gün geçmeden 
Sümerbank'a emir versin, pamuklarımızı değer 
fiyatiyle alsınlar. Tekrar rica ediyorum, sayın 
Münir Birsel pamuk hastalığının reçetesini ya
zı versinler. 

Arkadaşlarım, sözlerime son verirken bu işi 
halledecek iki kıymetli şahsiyet karşımızdadır. 
Heyeti aliyenizin benim sözlerime iştirak etme
sini candan rica ediyorum. 

'SİNAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Sayın j 
arkadaşlarım, ben de benden evvel söz alan ar
kadaşım gibi kendi dairei intihabiyemi alâka
dar eden. pamuk işinden dolayı Bakana rica edi
yorum. Müstahsil elinde kalan pamuklar dola-
yısiyle yeniden, ekim zamanı geldiği halde 
müstahsilin elinde para olmadığı için yeniden 
ekim. yapamamaktadırlar. Şayet Sümerbank al-
mıyacaksa müsaade etsinler de bu pamukları 
dışarı çıkaralım. Ve bu suretle memleketin en 
büyük ihtiyacı olan ekimi yapalım. Hep gadri 
bizim Çukurova'ya yapıyorsunuz, biraz lütfedin 
müsaade edin de bunları dışarı çıkaralım ve Çu
kurova çiftçisinin bugüne, kadar uğradığı za
rarları telâfi edelim. 

Bunu temin buyurmasını sayın İşletmeler 
Bakanından rica ediyorum. 

Asıl söylemek istediğim mesele, Maden Tet
kik ve Arama işidir. 

Arkadaşlar, aşağı yukarı 12 seneden beri, 
her bütçe müzakere edildiği vakit de bu işe 
parmağımı basarım. Biz memlekette petrol bu
lamazsak şayet, memleketin istikbali mevzuuba-
hi« olamaz. 

Bpgün biz, ordumuzu, ziraat im izi, ve bütün 
işlerimizi motorize ettik. Fakat elimizde petrol 
olmadığı için, hariçten bunu getirtmek zarure-
tindeyiz. Dünya vaziyetini, düşünmek mecburi
yetindeyiz. Şayet dünya bir harbe girerse, Tür
kiye Devleti için. petrol bulmak ihtimali mevcut-
mudur?., Bütün bu noktai nazarları hesaba ka
tarak bir an. evvel petrolü memleketimizde ça
bukluk!?, bulmak ihtiyacındayız. 

On sene evvel Rahmetli Başbakan Refik 
Saydam petrolü müjdelemişti. Refik Saydam 
gitti belki yakında gelecek, petrolün bulunduğu
nu hâlâ kati olarak öğrenemedik. İşte bu bütçe
de de Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne tek
rar on milyon lira daha veriyoruz. Bu parayı 
her sene veriliyor. Fakat nereye gittiği bizce i 
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meçhul. Vakaa çalışıyorlar, arama yapılıyor. Fa
kat Bizim Çukurova 'da, İncirlikte aranan petrol 
senelerden beri aranır. Olmıyan yerden petrol 
çıkar mı? Orada da yoktur. Orada yoktur de
mekle bütün Çukurova havalisini kaydetmiyo
rum. Yine bu kürsüden 12 sene evvel söyledi
ğim gibi söylüyorum. Bundan yirmi sene 
evvel Torosların Karapınar mevkiinde bir 
maden suyu akmaya başladı. Bu su, petroldü. 
O sudan bir şişeye doldurdum, o zaman Bakan 
olan Ali Çetinkaya'ya getirdim. O zaman uyu
du! Mebus olduğum zaman burada tekrar söy
ledim oraya Vakoni Şirketinden bir adam gön
derdiler o zat da bana bir mektup yazıyor orada 
petrol yok, diyor. Tabiî, o müessese bizim pet
rolümüzü bulur mu? Bulduğu takdirde kendi
sinin burada duramıyacağmı bilmez mi? Meni 
lekette bu kadar adam yetiştiriyoruz, mühendis 
yetiştiriyoruz, Avrupa'ya gönderiyoruz, tahsil 
ettiriyoruz, ağırlıkları kadar para veriyoruz fa
kat maalesef yine Vakoni Şirketinden istinae 
diyoruz. Arkadaşlar, eğer Türkiye1 memlekette1 

petrol bulmak istiyorsa M. T. A. on milyon lira
yı sarfedecek yer arıyorsa kendilerine bizzat 
petrolün çıkacağı yeri göstereceğim bir kere de 
orada sondaj yapsınlar göreceklerdir ki, hem de 
çok zengin petrol bulacaklardır. Toros Silsilesi 

•madenle doludur. Demir, dağın üzerinde ser
pilmiş bir haldedir köylüler bunu alırlar basit 
tarzla demir istihsal edip bununla hayvanlarını 
nallarlar. 

Karabük Fabrikasına demir Divriği'den ge-
lecelv, kömür Zonguldak'tan getirilecek sonra 
elde edilen demir halka akla hayale gelmedik 
fiyata satılacak. Arkadaşlar hakikaten iş gör
mek istiyorsak işin başına adanı getirelim, bil
gili adam getirelim hatırı göııülü bırakalım, 
memleketi öyle idare edelim. Biz şimdi burada 
ne söylersek faydalı olur. çünkü gecemle de 
söyledim, artık harman sonudur, bizler gidece
ğiz, ya geliriz veya gelmeyiz. Gelemezsek söyli-
yemiyeceğiz. Binaenaleyh şimdi ifade edelim. 
Maden Tetkik Arama Enstitüsüne daha ne ve
rirsek verelim bu işi bu gidişle başaramayız. Bu 
memleketli her tarafı maden dolu, bunun mer
kezi Çukurova değil İncirlik değil Toroslardır.. 
Toroslarda her nevi madeni bol bol bulursunuz. 
Senelerden beri bu müessesenin mühendislerini 
nereye göndermişseniz gitmiş fakat yan gelip 
yatmıştır. Şimdi Toroslara bu işte ehil nıühen-
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dişleri göııdeerlim bu silsilenin her tarafında 
her türlü madenler bulunacaktır, demiri de ora
da vardır. Bir maden işliyebilmesi için en lâ
zım olan şart o yerin denize yakın olmasıdır. 
Trenle yapılan nakliyatla maden para kazana
maz. Bunun mutlaka şoseye mülâsık olması lâ
zımdır. îşte Çukurova'nın Toros silsilesinde 
Devletin istediği her cins maden mevcuttur. 
Orada izabe fırınları yapmak da kolaydır. Bir 
Fransız maden mühendisi bir su buluyor, içine 
bir ağaç koyuyor, bu ağaç bir müddet sonra 
abanoz oluyor. Bu tecrübeyi gözümüzün önünde 
yaptı ve işte dedi, bu izabe suyudur. Bundan 
asırlarca evvel bizim bugünkü durumuzdan çok 
geri olması lâzımgelen Roma'lılar bu fabrikayı 
yapmışlar, orada maden çıkarmışlardır. Biz ise 
fabrikayı Karabük'te kuruyoruz, kömürünü 
Zonguldak'tan getiriyoruz ve ondan sonra da 
maden işleteceğiz diyoruz. Yığıyoruz memurla
rı, işte İktisadi Devlet Teşekkülleri budur deyip 
veriyoruz paraları. Elhamdülillah işler yoluna 
giriyor. İkincisi de artık bu İktisadi Devlet Te
şekküllerinin ömürlerine son vermek lâzımdır. 
Bu suretle âdeta tahsisatı mesture şeklinde har
canan paralara da son vermiş oluruz. 

BAŞKAN — Daha dört arkadaş söz almıştır. 
Dünkü karar gereğince bugün öğleden sonra 
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tekrar toplanacağız. Evkaf U. M. Bütçesini ve 
varidat bütçesini müzakere edeceğiz. Onun için 
müsaadenizle şimdi açık oyların neticesini arze-
deceğim: 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa^ 
(279 ) arkadaş oy vermiştir. 3 ret vardır. Mua
mele tamamdır. Tasarının kanunluğu (276) oy
la kabul edilmiştir. 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa (284) 
oy verilmiştir. (280) kabul, 4 ret vardır. Mua
mele tamamdır. Tasarının kanunluğu (280) oy
la kabul edilmiştir. 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1950 
yılı Bütçe Kanununa (270) oy verilmiştir. Ret 
yoktur. Muamele tamamdır. Binaenaleyh tasa
rının kanunluğu (270) oyla kabul edilmiştir. 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa kabul et
mek suretiyle (283) oy verilmiştir. Ret yoktur. 
Muamele tamamdır. Tasarının kanunluğu (283) 
oyla kabul edilmiştir. 

öğleden sonra saat 1.5 te toplanılmak üzere 
Oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 13 

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

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz. 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Sait Koksal (İsparta). 

BAŞKAN — İşletmeler Başkanlığı Bütçesi
nin görüşülmesine devam ediyoruz. 

Söz Vehbi Kocaıgüney 'indir. 
Gl. VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 

Sayın arkadaşlarım, yeni kurulmuş bulunan İş
letmeler Bakanlığımıza sağlam bir temel, iş ve 
sanat hayatında büyük ve kuvvetli bir azim. 
geniş bir verim temenni ederim. Yakında Yük
sek Huzurunuza gelecek olan bir kanunla as
kerî fabrikalar da bu bakanlığın emrine gire
cektir. Kanun Yüksek Huzurunuza geldiği za
man geniş açıklamalarda bulunacağım. Bu ka

nun çıktığı zaman memleketin mukadderatını 
ve millî savunmamızı ilgilendiren tesislerin bü
yük kısmı da bu bakanlığın eline geçmiş bulu
nacaktır. Bakanlıktan dileğimiz şu olacaktır; 
560 yıllık bir ömre sahip ve cihanşümul bir kıy
met taşıyan ateşli silâ'h vasıtalarımızı 1950 ve 
bundan sonraki yıllardaki terakkiyat ve tekâ-
rnülât ile baş/başa yürütmek... Temenni ederim 
ki, bu cümle, Bakanlığın iman şartı olsun. 

İkinci mâruzâtım, Maden Tetkik Arama 
Enstitüsü için birkaç noktadır. .Bu bakanlığa 
bu yıl 10 milyon lira verilmiştir, geçen yıl 
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da sekiz milyon lira verilmişti. Sekiz milyon li
ra ile sınai ve içtimai tesisler yapılacağı söy
lenmişti, neler yapılmıştır, ve hu on milyon lira 
ile neler yapılacaktır? 

Raman petrol bölgesindeki çalışmalar ne de
rece ilerlemiştir. Geçen sene Sayın Bakan gün
lük istihsalin 58 ton olduğunu ifade buyurmuş
lardı, acaba bu sene bu istihsal ne raddeye var
mıştır? Yeni sondajlar ne haldedir. Bundan baş
ka bir de Adana bölgesinde iki yerde sondaj 
yapıldığını işitiyoruz, bunlar hakkında tenvir 
'buyurmaların] rica edeceğim. 

Sayın Bakandan bunlardan başka bir de şunu 
öğrenmek istiyorum. Erzurum'un Tercan İlçe
sinin (Pülk) Köyünde bir petrol kuyusu var
dır. Bunu Yüksek Huzurunuzda 1947 de bir da
ha açıklamıştım. Üç sene geçtiği haide buna el 
atılmadı, tam 260 sene evvel keşfedilmiş olan 
bu kuyu Erzurum düşman eline geçtikten 
sonra onlar bundan istifade etmiş, kuyuyu aç
mış, birçok alât, edevat ve makineler getirtmiş
ler, hattâ dekovil hattını oraya kadar uzatmış
lardır. Bundan 260 yıl evvel Erzurum 'da yapı
lan bir caminin kapısında aynen şu ibareler 
vardır; öz malını ve param ile hafr eylediğim 
neft kuyusunun hasılatını işbu camie vakfedi
yorum, diyor. 

Arkadaşlar; bu kuyu halâ durur. Bundan 
dokuz, on yıl evvel Tercan Askerlik Şubesi Re
isine emir verildi, bunu açın diye. Kuyunun üze
rinde, orada büyük ormanlar bulunmadığı 
halde, kocaman ağaçlarla örtülmüş bu direkler 
açıldı. -50 metreden gaz tenekeleri sarkılarak 
petrol çıkarıldı. Götürdüler bunu askerlik şu
belerinde ve dairelerde yaktılar. Bu raporun, 
aynını aklını. Bu hale göre bu kadar zengin 
bir kuyuya el atarsak belki sarfettiğiıniz mil
yonlar karşılığı zengin bir membaa el atmış 
oluruz. 

Sözüme son verirken yeni teşekkül etmiş 
olan Bakanlığın memleket için hayırlı ve fay
dalı olmasını temenni eyler büyük basanlar di
lerim. 

BAŞKAN — Muhlis Suner. (Yok sesleri). 
Ahmed Veziroğlu. 
AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 

—• Sayın arkadaşlar, 1948 yılı Ekonomi Bakan
lığının Bütçesinin müzakeresi sırasında mem
leket iktisadiyatım tanzim ve idare ile mükel
lef bulunan Ekonomi Bakanlığının her şeyden 
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önce ve diğer Bakanlıklara örnek olarak, ve 
kendi Bakanlığına bağlı bulunan müessesele
rin evvelâ tesislerinde gaye ve sonra da bunla
rın verimli bir şekilde, çalışmalarından sorum
lu olduğundan bahsile; işletmesinde bir fayda 
mülâhazası ciddiyetle nazara alınmıyan Keçi
borlu Kükürt İşletmesini ele alarak; bu mües
sesenin harb yıllarında, hariçten kükürt ithali 
mümkün olmadığı zamanlarda, s aiMiyıımız ve 
kısmen de ziraatimiz için kükürt istihsal eyle
miş ise de, bağ tipi udini verdiğimiz bu kü
kürtler köylümüzü memnun- etmediğinden, mü
essese bu durum karşısında köylünün aradığı 
sâf kükürt imaline hız vermiş ise de, bu defa 
da hariçten, gerek Zirai Donatım Kurumu ve 
gerekse hususi teşebbüsler tarafından ithal 
edilen kükürtlerin fiyat rekabetiyle karşılaş
tığından istihsal eylediği kükürtü satamamak 
vaziyetinde kaldığını zira, bu müessesenin is
tihsal maliyetinin yüksek olduğunu; Amerika 
ve İtalya işletmeleri limanlarımıza' kadar getir
dikleri yüksek kaliteli kükürtleri, bizim maliyet 
fiyatlarımızdan daha ucuza sattıklarım ve Zirai 
Donatım Kurumu da bu durum karşısında, Ke
çiborlu kükürtlerini sat ama'/ bir hale gelince, 
bizzarure hariçten ucuz fiyatla kükürt temin et
mek vaziyetinde kalmış olduğunu; uzun, uzadıya 
arz ve izah etmiştim. O yıl Ekonomi Bakanı 
olan Sayın Cavit Ekin şu cevabı vermişlerdi : 

(Veziroğlu arkadaşımın Keçiborlu mevzuu 
üzerinde ortaya koydukları malûmatın birçok
ları vakıalara mutabıktır. Bu konuda hulâsa 
olarak arzedeceğim şudur ki, teknisiyenler ara
sındaki görüş birliğini temin etmek biz Ba
kanlara düşüyor Bütçe konuşmalarını müta-
akıp sayın arkadaşını Coşkan'daıı da rica et
lini, toplanacağız, bugüne kadar cereyan eden 
muameleyi gözden geçireceğiz. Teknik arkadaş
ların ileri sürdükleri noktai nazarları kendi 
bonşansımızla ve kendileriyle konuşmak sure
tiyle bir araya getireceğiz ve meselyi umarım 
ki, acele halledeceği/. İtiraf etmeliyim ki, işin 
halli biraz gecikmiştir, onun için bu mevzuu 
herhalde halledeceğiz) diye vaitte bulunmuş
lardı. 

Aradan bir sene geçmişti, 1949 Ekonomi Büt
çesi müzakeresinde de yine (Kükürt istihsali
mizle - istihlâkimizden bahsederek, Keçiborlu 
bağ tipi kükürtlerinin, yine Zirai Donatımca 
tutulmadığını ve Avrupa kükürtü ithalini ter-
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eih ettiklerini ve Hükümet elinde bulunan bir 
müessesenin istihsalâtını kullanamıyan yine Hü
kümet teşekkülü olan diğer bir organın Avrupa 
kükürtünü tercih ettiğini, ve bu yüzden binler
ce ton kükürt stok vaziyetinde kalarak evsafı
nın bozulduğunu arzettiğimde dahi, geçen yıl 
Ekonomi Bakam Sayın Cemil Said Barlas'da 
(Bu haklı mevzuun ele alınarak, Sayın Tarım 
Bakanı ile bir hal çaresi bulacaklarını vadecle-
rek), demişlerdi ki; 

«Ben de parti müfettişi olarak, Etibank Hu
kuk Müşaviri olarak orada bulundum. Küküı f 
dâvasının Etibankta inceliyen komisyonda bu
lundum, bir kükürt dâvası vardır. Sizin söyle
diğiniz gibi Yaşar arkadaşım da söylediler. 
Kükürt meselesi şudur : Harb esnasında hariç
ten kükürt gelmezdi. Geçiborlu kükürtü, sar-
fediliyordu. Harb bitti İtalya'dan da kükürt 
it'hai imkânı hâsıl oldu. Bundan sonra da fiyat 
meselesi ortaya çıktı. 

Tarım Bakanlığının Bornova Ilaşare Müca
dele Fidanlığı ve buradaki Ziraat Fakültesin
deki zevat diyorlar ki, (Geçiborlu kükürtleri 
bağcılığı tatmin eder, bunlara mukabil, Tarım 
Bakanlığının mütahassısları da - hayır yara
maz diyor.) Hakikatta benim intibaım şudur. 

Keçiborlu kükürtlerinin maliyetinin yüksek 
olması itibariyle, İtalya'dan gelen kükürtlerin 
teminini istiyorlar. Benim gördüğüm kükürt 
dâvası budur. Ben hâdiseyi ele aldım, Tarım 
Bakanı arkadaşım ile konuştum, bu işi tetkik 
edip bir neticeye varacağız) diye sıra ile, iki se
neden beri alâkadar Bakanların, arzetmiş oldu
ğum bu vaitlerine rağmen, geçende bu mevzu 
hakikaten hal ve fasledildi mi?. Diye tekrar so
ruşturdum. öğrendiğime göre ne yazık ki, hâlâ bu 
işte memleketimiz için lüzumlu bulunan bir ne
ticeye varılamamış ve yine 1949 yılı içinde Zi
rai Donatım Kurumu dahi binlerce ton kükürt 
ithal ederek Keçiborlu kükürtleri fiyat yük
sekliğinden kullanıbnıyarak istokta bırakılmak 
suretiyle bir taraftan dövizlerimiz israf edilir
ken, diğer taraftan da memleket serveti olan 
Keçiborlu kükürtleri istoklarda evsafını kaybe
der duruma mâruz bırakılmıştır. 

Sayın arkadaşlar;; 
Görüyorsunuz ki, bu mevzu üzerinde seneler-

denberi yüksek huzurunuzda konuşulur ve sal A-
hiyetli Bakanlar da yapacağız, edeceğiz, hat
tâ geç kalınmıştır, gibi vaitlerde bulunurlar ve 
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fakat bir türlü arzu edilen gayeye vâsıl ola
mazlar. 

Acaba bunun sebebi nedir?. Millet kürsü
sünden iki yıldan beri Büyük Meclise ve Türk 
milletine verilmiş olan sözlerin bir kıymeti ve 
ehemmiyeti olmak gerektir. 

Şimdi bu sahadaki çalışma, İşletmeler Ba
kanlığına geçtiğine göre, bu işi omuzuna yüklen
miş olan Sayın Bakan Münir Birsel, bu hususta
ki görüşlerini açıklarlarsa memnun olurum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
İBRAHİM ARVAS (Van) — Efndim, bun

dan evv<el yüksek huzularma iki defa çıktım, 
her ikisinde 3 -er dakika konuştum, şimdi onlar
dan kıstığım 7 şer dakikayı da zamanıma ilâve ede
rek konuşacağım. (Olmaz sesleri, 10 dakika ko
nuşacaksınız sesleri) Size ne efendim, ben Sa
yın Başkana arz-ediyorum. Ondan rica ediyorum. 

Efendim, iki mühim dâvadan bahsedeceğim, 
Bunlar üzerinde izahatta bulunabilmem için 
müsamahanızı rica edeceğim. 

Ben, Şemdinli Kazası kaymakamı olduğum 
zamana ait bir hâtıramı arzedeceğim. Bu benee 
mühimdir, sizce de çok mühim olacağına 
kaniim. Bir gün oranın aşiret reisleri ziyaretime 
geldiler. Oğuz Bey ve amcası Kılıç Bey. Ken
dilerine sordum bu isimler size nereden geldi. 
Anlamadılar, anhyacaklan dille sordum. Bunlar 
Türk ismidir, dedim. Ben 22 nci Oğuz 'um, ben de 
21 nci Kılıcım dedi. Bizde âdet babanın ismini 
oğluna koymaktır. Kabilelerinin ismini sordum, 
(Koçbeyi) dedi. Bir tek Türkçe kelime bilmi
yordu, su kelimesini dahi telâffuz edemiyordu. 
Dikkat nazarınızı celbederim, sizden çok istir
ham ederim, ana dâvalarımızdan birisi budur: 
Şark illerimizde Türkçeyi, ana dilini öğretme
miz lâzımdır. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Yaşa, 
Arvas, yaşa! 

İBRAHİM ARVAS (Devamla) — Biraz as
kerlik, biraz mektep, kültürümüzü yaymak ve 
kendi kardeşlerimizi öz medeniyetimize kavuş
turmak için büyük gayret sarf etmemiz lâzım. 
Huzurunuzda ifade ve itiraf etmem lâzımdır ki, 
bilhassa bu ilk mektep işi çok yavaş gidiyor. 
Delikanlı asker oluyor, orada öğrendiğini de 
gidince unutuyor. En mühim dâva fabrika aç
maktır. Eline ekmeğini vereceksin, dilini de 
öğreteceksin ona. Mukaddes vatanımın her kö-
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şeşinde ümran eserleri görmek, hepiniz için ol
duğu gibi, ben;m için de şereftir. Asla kıskanmı
yorum, benim söyliyeceğim sözlerde asla kıs
kançlık mevzuubahis değildir. 

M-evlâ adedi erini artırsın, bütün memleket 
fabrikaları Ege'de Cenup vilâyetlerinde, Şimal 
kısımlarda ve İstanbul'dadır. Bazan da Orta -
Anadolu'ya serpilmiştir. Vah zavallı Karadeniz, 
vah zavallı Şark vilâyetleri, buralarda hiçbir 
şey yoktur. 

Şimdi asıl mühim olan dâvaya geleyim : Çok 
faziletli ve ahlâkına bütün kalbimle itimat et
tiğim aziz Bakanıma millet kürsüsünden hitap 
ediyorum ; Van Gölünde iki tane hazine kay
nağı vardır. Birisi balık, ama nasıl balık; havyar-
lı balık dünyanın hiçbir yerinde ,olmıyan balık. 
İkincisi de soda, mebzul miktarda soda. Bu 
memleket evlâtlarının hepsinin bu nimetler
den istifade etmesi lâzımdır. Dolayısiyle bizim 
Van'a da biraz para girer. Bu oranın mühim bir 
ihtiyacıdır. Sayın Bakanımdan tekrar rica edi
yorum, hiç olmazsa buraya balık ve meyva kon
serve fabrikası bu iki mahsul de heder olup 
gidiyor, yazıktır. Bir de soda ve sabun fabri
kası kursunlar. Bendenizin çocukluğumda bü
tün Şark illerimidze, belki Erzurum müstesna 
Halep sabunu kullanılırdı. O zamanlar tabiî Ha
lep de bizim bir ilimizdi. Şimdi Halep sabunu 
da gelmiyor. O zamanlar biz İzmir ve Grarbi 
Anadolu sabunlarının kokusunu bile bilmezdik. 
Şark illerimizin sabun ve sodaya olan ihtiyacı 
büyüktür. Bunlardan yalnız Doğu illerimiz de
ğil bütün memleket faydalanacaktır. Onun için 
ilk olarak bir sabun ve soda fabrikası kurulma
sını rica edeceğim. Sonra, yine geçenlerde de 
söylediğim gibi, oralarda hindyağı tohumu «Ge
ne geçe», tamim edilirse bundan da büyük fay
dalar sağlanır. Bu fabikalar bütün Anadolu'nun 
ihtiyacını temin eder. Biraz da bizim illerimiz
de fabrika bacaları tütsün. Günahtır, yazıktır. 

Bir iki defa huzurunuzda tebarüz ettirdi
ğim veçhile, eski bir medeniyet merkezi olan 
Albak Sancağından bahsedeceğim. Şimdiki adı 
Başkale olan Albak ovasının bu adı unutulu
yor. İçişleri Bakanlığımızdan rica ederim bu 
mübarek adı bu kazaya koysunlar, unutmasın
lar. Albak kazası desinler. Başkale, onun mer
kezi. Asıl. ovanın adı Albak'tır. Nasıl tarif ede
yim, çok güzel. Ninova harabesini gezdim, ne 
yollar efendim, ne kadar muntazam yapılmış 
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bir de Yenikale, Farisice Kelyanur. Oranın ev
lâtları bu adı unutmasınlar, onun için Albak 
adını koyalım. Ben bu hususu ısrarla sayın ba
kandan, Başbakan Yardımcısı Sayın Nihat 
Erim'den istirham ederim, not etsinler, unut
masınlar.. 

ALİ RİZA ESEN (Siird) — (Kâfi.. Kâfi ses
leri). 

İBRAHİM ARVAS (Devamla) — Ali Rıza 
Bey rica ederim, sen sus, müsaade aldım konu
şuyorum. 

Müsaade ederseniz bu ovayı nazarınızda can
landıracağım. Size oranın ufacık bir menkıbesi
ni arzedeceğim. 

Birinci Cihan harbinde Başkale'de 24 Teş
rinisani 1330 da mükemmel 1200 mevcutlu bir 
tabur, seri ateşli topu, tüfeği, bataryası herşeyi 
mevcut bir kuvvet. 

O zaman 150 redif askeriyle tabur ağası Ah
met Bey Çuh civarında halkla söz birliği ederek 
bir hafta sonra bir baskın yaparak Rusları es
ki dir; şimdi adı Zapbaşı Nahiyesine kadar ko
valadılar ve bir çoklarını öldürdüler.Ufak bir-
şey, ince birşey var, bir nüans. Askerî bakım
dan vatani vazifelerini yapmış olan bura halkı
nın ufak bir menkıbesinden bahsedeceğim. 

Başkale civarında Harabe köyü namı ile bir 
köy vardır. Burada iki tane kazağı sopa ile, 
sizi yeminle temin ederim ki ; ellerinde bir tane 
kılıçları vardı, bu kazakları sopa ile öldürmüş
ler, atlarını, silâhlarını almışlar, Ahmet Beyin 
yanma götürmüşler. Arkadaşlar, Rus Kazakları
nı düşünün, bunlar dünyanın en muharip asker
leridir. Bu insanlar işte bu Kazak'ları sopa ile 
öldürmüşler. 

Sonra bu zavallı halk hücuma uğradı, yerle
ri istilâ edildi, yüzde sekseni telef oldular. Bun
lar, bu aziz vatanın uğruna şehit oldular. 200 
bin dönüm arazisi olan bu Albak ovasının, bu 
civar halkının bir şeker fabrikasına hakkı yok 
mu? (Var sesleri) 

j Şekeri alıyoruz; nereden; hangi fabrikalar
dan, Alpullu'dan, Eskişehir'den. Buranın şe-

ı kerlerini alıyoruz. Bizim rakımız, biramız her 
' nevi içkimiz olan çayımızı, bu şekerle içiyoruz. 
; Bize bir şeker fabrikası yapmıyorsunuz. Bu, gü

nah değil mi? 
| Albak ovasından geçen, bu ovanın Şimalin

den Cenubuna akan Albak nehri vardır. Bizim 
ı 

ecdadımız vaktiyle bu nehrin etrafındaki 200 
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bin dönüm arazinin bir karış yerini susuz bırak
mamışlardır. Bu nehir ise etrafındaki dağların 
sularından, karlardan beslenmekte ve devamlı 
olarak akıp gitmektedir. Burada yetiştirilecek, 
istihsal edilecek mahsul motörle, trenle istenilen 
İran şehrine ihraç edilebilir. Oraya yakm iki 
tane büyük Iran kasabası vardır, Köhne şehir ve 
Dilman. 

önümüzden altın akıyor biz ihmal ediyo
ruz, insan bu yeri ihmal eder mi. Aziz Bakanı
ma hitap ediyorum, bu yeri ihmal etmesinler. 

ALÎ RIZA ESEN (Siird) — Kâfi, vakit gel
di. 

ÎBRAHÎM ARVAS (Devamla) — Sen çıkıp 
da Siird için iki kelime söylemiyorsun. Sen sus 
bari. Biraz da bu soğukların en şiddetli zama
nında aziz Bakandan rica ettiğim zaman sözüme 
itimat ederek halkımıza kömür dağıttığı için 
kendisine millet kürsüsünden teşekkürlerimi 
sunarım. 

Yalnız hepimizin malûmudur ki, Ankaral ı 
ların bana alâkası vardır, Keskin Kazası sön
mek üzeredir. Kırıkkale hepsini aldı. Keskin'de 
de güzel madenler vardır. Simli kurşun ve man
ganez vardır ve daha birçok madenlerin bulundu
ğu ifade edilmektedir. Aziz Bakanım Bu konuyu 
da ön plâna alsın. Bu güzel kasabayı söndürme
sin. Aziz Bakan arkadaşıma ve onun değerli er
kânı harbiyesine candan başarılar dilerim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Alakant. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

— Muhterem arkadaşlar, bu İşletmeler Bakan
lığı hakkındaki noktai nazarımızı ve kuruluşu 
hakkındaki mütalâalarımızı ve muhtelif işletme
ler hakkındaki telâkkilerimizi daha evvel muh
telif vesilelerle arzetmiş bulunuyorum. 

B. M. Meclisinin müzakere usulü hakkında 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının Bütçesi gö
rüşüldüğü zaman mâruzâtta bulunmuş olduğum 
için uzun uzun bunlar üzerinde durmıyacağım. 

Malûmu âliniz İşletmeler Bakanlığı sahası
na giren meseleler iki kısma ayrılmaktadır. Bir 
kısmı fabrikalar, endüstri sahası, diğer bir kıs
mı ise madenlerimizdir. 

Fabrikalarımız bundan yirmi sene evvel 
kurulmaya başlamış, büyük bir millî gayreti, 
millî eforu sinesine çekmiş, yirmi seneden beri 
halkımız millî sanayiin tutunması ve inkişafı için 
büyük fedakârlıklara tahammül etmiş bulunmak-
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I tadır. Artık bundan sonra işletmelerimizi daha 

rasyonel bir hale getirmek, maliyet fiyatlarını 
daha ucuzlatarak ve Avrupa'da görülen tema
yüle uğrıyarak daha ucuz mamuller yapmak için 
işletme Bakanlığının lâzımgelen tedbirleri alma
sını ve tatbik etmesini bekliyeceğiz. 

Fabrikaların elinde bulunan, mensucat fab
rikalarının elinde bulunan kumaşların Avrupa'-
ya ve diğer ecnebi memleketlere ihraç için bir 
teşebbüste bulunduklarını haber aldım. Halbu
ki buna mukabil dış memleketlerde yünlü men-
sucat daha ucuzdur. Bu ihracat acaba mensu
cat fabrikalarının yahut da işletmelerin zara
rına olarak yabancı memleketlere döviz temin 

j etmek için yapılacak bir ihracat mı olacaJktır? 
Eğer böyle olacaksa, bu dövizler mevcut kur
dan çok yüksek bir kur ile temin edilecek de-

* mektir. Dolar 282 kuruştur, 282 kuruştan daha 
yüksek bir dolar alınacak demek olur. Bu da 
işletmelerin zararına ilâve edilecektir mânası 
çıkar. 

Bize verilen malûmata göre de bugün men
sucat fabrikalarının elinde bulunan kumaşları 
daha ucuz bir fiyatla satmak yoluna gidilirse 
o zaman bu stokları memleket içinde eritmek 
mümkün olacaktır. Fakat bunları bu şekilde 
memleket içinde satmak vatandaşı giydirmek 
bakımından da faydalı olacaksa da, bunlar sa
tılmamakta ve zararına olarak Avrupa'ya ve ya
bancı memleketlere ihracı derpiş edilmektedir. 
Eğer böyle ise, mevcut bu gibi kumaşları mem
leket içerisinde daha ucuz fiyatla vatandaşlara 
satarak memleket hayatını ucuzlatmak ve hal
kımızın ucuz giyimini temin etmek yerinde olur. 

Mahaza yüksek primle döviz temin etmek 
gayesiyle ihraç etmek cihetini tasvip edemiye-
ceğiz. 

Madenlerimiz, madenlerimiz tabiatın ve Ce
nabı Hakkın, memleketimize bahşettiği büyük 
bahşayişlerden biridir. Bunların birer servet ve 
gelir kaynağı olması icabeder. Halbuki işletme
deki bu personel çalışma olmaması yüzünden 
madenlerimiz bize gelir membai olmak şöyle 
dursun, bilâkis halkımıza ve bütçemize bir yük 
ve hattâ masrafı mucip olmaktadır. Bu yük ol
ma keyfiyeti gittikçe artmaktadır. Maden kö
mürlerimiz bu sene geçen seneye nazaran bize 
daha fazla masrafı mucip olmuştur. Maden kö
mürlerinin işletme zararı geçen seneye nazaran 

| artmış aşağı yukarı 30 milyon liraya mal olmuş-
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tur. Demirlerimiz gayet yüksek fiyatlarla, imal 
edilmektedir. Almanya'dan ve diğer Avrupa 
memleketlerinden gelen demirler nakliye ve 
gümrük ve sair masraflara mâruz bulundukla
rı halde memleket içinde daha ucuza satılmak
tadır'. Demir, kömür ağır sanayiinin esasları
dır. Yüksek maliyetlerle bize mal olacak olursa 
o zaman memleketimizde normal bir sanayi te
essüsünü beklemek beyhude olur. 

71 ilçede yapılacak su tesisatı iyin Alman
ya'dan boru getirilmesi üzerinde daha evvel 
muhterem milletvekilleri durdular. Den ayrıca 
bunun teferruatı, üzerinde durmıyacağım. Dü
ğün gerek Karabük fabrikası ve gerekse husu
si müesseseler ayni şartlarla kendilerine sipariş 
verildiği takdirde Almanya'dan getirilecek bo
ruların, daha fazlasiyle kendileri tarafından 
temin edileceğini, ifade ediyorlar. Ve hattâ, bu 
gibi sağlam siparişler kendilerine teinin edildiği 
takdirde memleketimizde mevcut olan boru fab
rikasının. - ki bu, doğrudan doğruya İşletmeler 
Bakanlığının mevzuu iştigalidir - daha ziyade 
tevsi edilerek memleketin ihtiyacını karşılaya
cak bir hale getirileceğini beyan ediyorlar. Hü
kümetin, muhtelif Bankaların şimdi buna mutta
li olduktan sonra artık bu işe bir nihayet ve
receklerini ümit etmek isteriz. 

Ağır sanayi fabrikalarımız, Karabük fabri
kalarımız hakkında son zamanlarda Amerika'İr 
mütehassısların vermiş oldukları, rapor hepimi
ze büyük bir inşirah vermiştir. Karabük fabri
kaları. kurulurken az çok Millî Müdafaa sebep
leri âmil olmuştu, bu sebeple de Karabük fab
rikalarının iktisadi, rantabliteyi haiz olmadıkla
rı hakkında hepimizde bir kanaat vardı. Hal
buki Amerika'İr mütehassıslar bu yerin gayet 
iyi olduğunu ifade etmişler ve bu havzada ku
rulmuş olan fabrikaların büyük bir faaliyete 
girmelerinin ve memleket sanayii üzerinde bü
yük rol. oynamalarının mümkün olduğunu be
lirtmişlerdir. Binaenaleyh ağır sanayiimizin 
Avrupa ağır sanayii ile rekabet edememesinde 
Karabük fabrikalarının kurulmuş olduğu yerin 
âmil olduğu hakkındaki nokta i nazara da bu 
suretle gayrivârit olarak ifade edilmektedir.. 

Adana'da çıkan îşçi Sesi Gazetesinden öğ
rendiğimize ve ayrıca bize mektuplarla da bil
dirilen vaziyete göre, müstahak işçilere veril
mesi gereken primler verilmemektedir. Gazete
ye bu yazı «Sümerbank fabrikasında/ki prim 
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hengâmesi» diye yazılmış bulunmaktadır. Gaze
tenin ve bize yazılan mektupların bildirdiğine 
göre beş aydan beri bu fabrika işçilerine prim 
verilmemekte imiş. Aynı zamanda işçiler ve iş
çi mümessilleri bu haklarını talep ettikleri za
man da ağır muameleye mâruz bırakılmakta ve 
hattâ kovulmakta imişler. Şu şekilde bir mua
meleye mâruz kaldıklarını gene bu gazete yaz
maktadır. Bu gazeteden okuyorum : «îşçi ve 
hizmetlilerin beş aydan beri primleri verilme
mektedir. Sendika ve işçi mümessilleri birer ba
hane uydurularak fabrikadan kovulaeakları» 

Hakikaten işçi mümessilleri ve işçiler, kanu
nen temin edilmiş olan haklarını alırken fab
rika müdürleri tarafından bâzı tazyiklere mâ
ruz kaldıklarını her zaman işitiyoruz. Ve gö
rüyoruz. Burada da doğrudan doğruya Devletin 
bir müessesesinde bu gibi halin vukuunu, la
kayt nazarlarla seyretmek mümkün olamaz. 
Devlet, kendi, Büyük Millet Meclisiyle vazettir
diği kanunları elbette bütün hüsnüniyetiyle ve 
samimiyetiyle tatbik ettirmek mevkiindedir. 
Sayın Münir Birsel'in bu mesele ile alâkadar 
olacaklarını ve iyi bir şekilde intaç edecekleri
ni ümit etmek isterim. 

Arkadaşlarım, bu secim arifesinde bizim İş
letmeler Bakanlığından bekliyeceğimiz en bü
yük husus, birçok Devlet müesseselerinde oldu
ğu gibi İktisadi Devlet Teşekküllerinde de art
mış bulunan siyasi baskının kaldırılmasıdır. 
Şimdi Muhterem Hükümetin.... 

FAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) — Bu sözün 
şimdi yeri mi? (On dakika konuşulacaktı, vakit 
geçti sesleri). 

BAŞKAN — Meclis kararı olarak, esas hak
kındaki konuşmayı tahdit eder mahiyette bir 
karar vermediniz. Tahdit temennilere aittir. 
Bunun tatbikatını Riyaset tanzim ile mükellef
tir. Partiler adına konuşulduğu takdirde bu ka
rar, bir hudut tahdidi yapmamıştır. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 
— Bendeniz aynı zamanda Demokrat Parti adı
na konuşuyorum. 

Şimdi arkadaşlar, Hükümetin son zamanlar
da her nevi siyasi baskılara müsamahakâr olmı-
yacağına dair musırrane beyanlarına rağmen 
bâzı Devlet İktisadi Teşekküllerinde, belki 
ki rai dan ziyade kıral taraftarı olmak istiyen-
ler, işçilerin siyasi kanaatleri karşısında bâzı 
tazyikler yapmak durumunda bulunmuşlar.... 
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EŞREF DİZDAR (Giresun) — Var mı eli

nizde delil? 
ALÎ RIZA ESEN (Mardin) — Sadede gel. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 

— Vicdan kanaatlerine karşı yapılan tecavüz
ler muhakkak ki, tecavüzlerin en şeniîdir, vic
dan hürriyetine yapılacak tahakküm, tahak
kümlerin en kötüsüdür. Sayın Münir Birsel ar
kadaşımızın, Şemsettin Grünaltay Kabinesinin 
bu şekilde bir baskı ve vicdan tazyikine müsa
mahakâr ve taraftar olmıyacaklarını ümit et
mek isterim.. . 

Şimdi önümüzdeki aylarda gerek Sayın Ba
kanın ve gerekse ınrensup bulundukları Hükü
metin bugüne kadar bizim müşahede ve tesbit 
etmiş bulunduğumuz bu siyasi baskıların niha
yete erdirilmesi için lazımıgelen hassasiyet ve 
alâkayı kendilerinden 'beklediğimizi ifade eder
sek kendi haklarında hüsnüniyet beslemiş oldu
ğumuz şekilde mütaakıp vakıalar neticesinde 
töhmet altında kalmıyacağımızı ümit etmek is
teriz. 

Dr. MUHLİS SUNER (Bilecik) — Muhte
rem arkadaşlar; Bilecik'in de bir isteği vardır. 
Bilecik'in civarından geçen Karasu'dan Elekt
rik istihsali için bir sene evvel Elektrik Etüd 
İdaresine bir keşif yaptırıldı ve hesapları ve 
her şeyi hazır ve tatbik sahasına geçecek bir 
vaziyettedir. 

Bu elektrik ile Bilecik, Söğüt ve Gölpazarı 
kazaları ile bu kazalara ait birçok köyler ve 
Pazarcık ve Küplü bucakları nura kavuşacak
tır. 

Karaköy Bilecik şimendifer istasyonlarına 
ve Bilecik civarında çıkarılmakta olan (Küre 
linyit kömürlerine) bu elektrik verilebilecektir. 

Bilecik'in her yerinde koza ve ipek çıktığı 
malûmdur. Bu elektrik köylere ve evlere verile
rek evlerde ipekli ham kumaş dokunabilecek 
ve dünyaca meşhur olan Bilecik kadifesi yeri
ne kaim olarak ©radakilere büyük bir iş sahası 
açılmış olacaktır. 

Sudan istihsal edilecek olan bu elektrik se
kiz yüz bin liraya yapılabiliyor'. Halbuki beş 
senedir ne birlikler ve ne de başka bir vasıta 
ile bu para temin edilememiştir. Birçok fayda 
ve kazançlar temin eden bu elektriğin Marshall 
yardımiyle yapılması çok yerinde olacaktır ve 
Marshalî formülüne de uygundur. Başbakanı-
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mız ve Devlet Bakanımız alâkadar olacaklarım 
vâit buyurdular. Sudan istihsal olunacak bu 
elektriğin Marshall Plânından yaptırılmasını 
Bilecik'liler rica etmektedirler. 

Bir de pancar toplanmasını Kıştan evvel yap
malı ve istasyonlarda köylüler arabalariyle bek-
lettirilnıiyerek memurlar tarafından derhal tes
lim alınması ve müsait yerlerde kamyonları da 
tartacak kantar konulması ve banka bulunan 
yerlerde memurlar gönderilerek pancar müstah
silinin paralarının yerlerinde verilmesi lâzım
dır. 

Raman'daki petrol için Batman'da yaptırı
lacak küçük tasfiyehane yapılmış mıdır1? Yev-
ııiye ne kadar petrol ve benzin ve mazot istih
sal ediliyor? İskenderun'daki büyük tasfiyeha
ne ne zaman yapılıp tamamlanacaktır ve haki
katen bize kâfi 70 senelik petrol var mıdır? 

FAHRİ KAR AKAYA (Elâzığ) — Muhte
rem arkadaşlar, geçenlerde sayın İşletmeler Ba
kanından bir sözlü soru münasebetiyle Elâzığ'
ın Keban İlçesinde kurulmuş olan simli kurşun 
madenî fabrikasının ne zaman işletileceğini sor
muştum . 

Aldığını cevapta, bu fabrikanın işletilmesi
nin, Bulgar Dağı Madeninin işletilmesine bağlı 
olduğunu söylemişlerdi. Yani beni tatmin edi
ci cevap vermemişti. Bunun iktisadi vaziyetini 
bırakalım, pek yakında bu kazaya gideceğim, 
kazanın bütün halkı bana bu fabrikanın işletil
mesi işinin ne merkezde olduğunu ferden ferda 
soracaklardır, ben bunlara ne cevap vereceğim? 
Kendim tatmin edilmedim ki, onlara tatmin 
edici bir cevap verebileyim. 

Bunun için sayın Bakandan vatandaşlarımın 
tatmin edilmelerini rica ediyorum. 

İkincisi; yüksek malûmunuzdur ki Bayın
dırlık Bütçesi münasebetiyle söylemiştim, bir 
elektrik santrali kurulacaktı, bunun ilk etüd-
leri, tetkikleri yapılırken Eti Bank müessesesi 
bir su mühendisi verdi, öyle zannediyorum 
ki, bu kuvveden fiile çıkmak üzeredir. 1950 
yılında bunun projeleri yapılmış olacaktır. Bu
radan çıkacak enerjiden madendeki bakır ve 
krom işletmesi de istifade edecektir. Buna mu
vazi olarak şimdiden Etibank müessesesi ne gi
bi tedbirler almıştır? Bakandan bunu açıkla
masını rica ediyorum. Yine etüdlere göre bu 
santralde saniyede 40 bin; ile 50 bin arasında 
kilovat saat enerji husule gelecektir. Hasan 
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Saka Kabinesi zamanında bu Pamukova hak
kında mütehassısların verdikleri raporlara gö
re bu tesisler tahakkuk ettiği takdirde bugün
kü pamuk rekoltesi beş misline çıkacaktır. 

Esasen buranın pamukları da diğer bölge
lerin pamuklarına nazaran vasıf itibariyle da
ha kıymetlidir. Bu keyfiyet, resmen tesbit edil
miştir. Hasan Saka Hükümeti zamanında bu
rada hiç olmazsa bir iplik fabrikasının açılaca
ğı vâdedilmiş, Sümerbank da bu işin üzerinde 
durmuştu. Birkaç bin iğin, İzmir veya Bakır
köy Fabrikasından getirtilerek şimdilik bun
larla bir müessesenin vücuda getirileceği söy
lenmişti. Şimdiye kadar bu mesele batık kal
dı, takiplerimiz neticelenmedi. 

Sayın Bakanın bu hususta bizi tenvir etme
lerini bilhassa rica ederim. 

ALÎ RIZA Esen (Sürd) — Arkadaşlar; bir 
noktayı açıklamak için çıkmı§ bulunuyorum. 
Muammer Alakant arkadaşımız Sümerbankm 
ithal etmiş olduğu manifaturaların harice çıka
rılacağından ve bundan memleket için bir za
rar tahassül edeceğinden bahsettiler. Kendile
ri eğer iktisadi Devlet Teşekkülleri toplantı
larına gelselerdi hakikata vâkıf olurlardı. 
Sümerbankm elinde 95 milyon liralık bir emtia 
vardır, lâkin bu emtiayı ucuz fiyatla satamaz. 
Bu işi yapan 20 - 25 bin esnaf vardır. Bunu 
ucuza satmak demk, onları iflâsa sokmak 
demektir. Hükümet her iki tarafı da düşünür. 
Bunu iyi bilmeleri lâzımdır. 

Sonra, benim dairei intihabiyemde Beşiri'de 
petrol vardır. Bu petrol hakkında malûmat 
olmakla beraber bu hususta bir fabrika kurul
ması mevzuubahisti. Bunun hakkında vekil 
Bey izahat verirlerse minnettar olurum. (Al
kışlar). 

YAŞAR ÖZEY (Manisa) — Kükürt mevzu
unda adimin da geçtiği için bir noktayı açıkla
mak zorunda kaldım. 

Kükürt malûmuâliniz hastalıklarda mühim 
rol ifa eder. Bilhassa bağcılıkta külleme deni
len hastalığa karşı en müesir bir ilâçtır. Ancak 
bunun müesiriyeti, saf olması ile kaimdir. Bağ
cı için tabiî ucuz ve saf kükürt tedariki lâzım
dır. Birkaç sene evveline kadar bu kükürdü Ge-
çiborlu Müessesemiz temin edemediğinden tabi-
atiyle dışarıdan gelen kükürtle bağcı, ihtiyacını 
karşıladı. Bugün için de ayni vaziyet devam et-
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inektedir. Birkaç sene evvel Keçiborlu Müessese
mizin «Bağ kükürdü» namı altında çıkardığı 
kükürdü bağcılar lâyıkiyle fayda görmedikle
rinden kullanamadılar, saf kükürt istediler. Hü
kümet de bunu nazarı dikkate alarak hariçten 
saf kükürt ithâl etti. Bu bakımdan arkadaşımın 
söylediği gibi; Keçiborlu Müessesesi kükürt ya
parken, dışardan gelen kükürtleri üstün tutu
luyor değildir. Böyle bir Vaziyet mevcut değil
dir. Çok temenni ederim ki, Keçiborlu Müesse
semiz, çiftçinin, bağcının ihtiyacı olan saf kü
kürdü ucuz temin etsin. Bu suretle bağcılar bu 
kükürdü almakla tehalük göstereceklerdir. Bu
gün şükranla görüyoruz ki, Keçiborlu Mü
essesesi sarı kükürt istihsal etmektedir. Fa
kat bugünkü durum bağcının ihtiyacını, gerek 
fiyat bakımından, gerek kalite bakımından ta
mamen karşılamaya müsait değildir. İlerde bu 
ihtiyaç tamamen karşılandığr takdirde, şüphe
siz dışardan kükürt getirilmesi mevzuubahs ola
maz. Fakat bugün dışardan da kükürt getirmek 
zorundayız. Bendeniz bu noktayı açıklamak için 
söz aldım. 

BAŞKAN — Dr. Akif Arkan. 
Dr. AKÎF ARKAN (Çankırı) — Efendim, 

Kızılcahamam'la Çerkeş arasında 1940-1941 sene
lerinde ışıkdağmda bir araştırma yapılmıştır. 
Işıkdağmdaki araştırmalar neticesinde jeo
lojik haritaları çıkmış, iki sene evveline kadar 
Maden Tetkik Arama bununla meşgul olmak
taydı. Bunun vaziyeti hakkında bize malûmat 
vermelerini rica edeceğim. 

İkincisi; Çerkeş'in Ovacık bucağında bir 
demir madeni vardır Bu demir madeni için 
vaktiyle bir mühendis gitmiş, o madenin evsa
fını ve sahasını tâyin etmişti. İkinci olarak 
Profesör Siğrel namında bir Alman mühendisi 
gitti, o da tetkikat yaptı. İlkin tetkikat yapan 
mühendis maden mevcuttur dediği halde, ikin
ci giden Alman mühendis kâfi değildir dedi. 
Bu tetkikat harb içerisinde yapılmıştır. İkinci 
mühendis yalnız gitti ve geldi, o- kadar. Uzun 
bir tetkikat yaparak bunun neticesini alacak 
kadar kalmamıştır. Kurşunlu'nun Bayramören 
Köyünde bir kömür madeni vardır. Köylüler 
bu kömürleri oradan çıkarır, getirip satarlar. 
Bu kömürün de cinsi hakkında bir tetkikat ya
pılması lâzımdır. Çünki şimdiye kadar tetkik 
edilmemiştir. Bunu Maden Tetkik Arama Ens
titüsünün ehemmiyetle tetkik etmesini rica ede-
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ceğim. Çünki bura halkı mütemadiyen dışarda f 
çalışırlar ve kazandıkları parayı memleketleri
ne gönderirler. Bu söylediğim temin edilirse 
ora halkı hiç değilse kendi muhitlerinde çalı
şırlarsa iktisadi vaziyetlerini daha düzgün bir | 
hale sokabilirler, ümidindeyim. 

ABÎDİN POTUOĞLU (Eskişehir-) — Efen
dim, bendeniz yalnız bir sual sormakla iktifa 
edeceğim. O da şudur.- Sayın Bakan 5-6 ay ev
vel Eskişehir'den geçtikleri zaman gazetelere 
beyanatta bulunarak Adapazarı'nda bir şeker 
fabrikası kuracağız, demişlerdi. Bu fabrika ku-
rulsaydı hakikaten çok yerinde ve başarılı bil
iş olacaktı. Yalnız, bu hususta başka hiçbir ha
vadis sızmadığından bu kuru bir vait miydi, yoksa 
hakikaten yapılacak mıdır. Yapılacaksa, şimdi
ye kadarki teşebbüs ne safhadadır? Bunu kür
süden açıklamasını rica ederim. 

Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Muhte
rem arkadaşlar, kükürt meselesi zürrai alâka
dar ettiği kadar harb sanayiini de alâkadar 
eder. Memleketimizde Keçiborlu'da istihsal edi
len kükürt, bugünkü vaziyetini bilmiyorum, bir 
iki sene evvel yüksek huzurunuzda arzetmiş-
tim, kalite ve kantite itibariyle harb sanayiine 
kifayet eder vaziyette değildir. Memleketteki 
menabi küçük olduğu için gerek harb sanayii 
için, gerekse bağcılar için hariçten kükürt ge-
tirtilmektedir. Keçiborlu kükürtü için de bitum 
tâbir edilen bir madde mevcut olduğundan ba
rut ve diğer mevaddi infilâkiye imalinde kulla
nılan oleom'un istihsalinde kükürtün içinde bu
lunan bitum ocaklara sarmakta ve oleom istih
saline mâni olmaktadır. Bu hususu 3 - 4 sene ev
vel de mükerreren arzetmiştim. 

Bilmiyorum, bugün tasfiye atelyesi yapılmış 
ve kükürtün içinden bitum denilen bu madde 
tasfiye edilerek vasıf itibariyle harb sanayiine 
elverişli bir hale getirilmiş midir? Veyahut ge
tirilmek için bir proje ve düşünce var mıdır? 

İkincisi, dolayısiyle İşletmeler Bakanlığını 
alâkadar eden bir gliserin, meselesi vardır. Gli
serin, bilindiği gibi, sabun fabrikalarının ima
lâtı tâliyesinden istihsal edilir ve bizde de bir
çok sabun fabrikaları olduğu halde bu madde 
bizde yüksek vasıfta istihsal edilememekte ve 
bundan dolayı bu da hariçten harb sanayiimiz 
için ithal edilmektedir. Bu sebepten de İşletme
ler Bakanının nazarı dikkatini çekmeyi ordu 
namına faydalı görürüm. I 
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Yine harb seneyiinde göherçilenin büyük bir 

mevkii vardır. Memleketimizde Konya ve Kay
seri'de vaktiyle birçok güherçile ocakları ve 
kalhanesi mevcut iken bugün yakın zamana ka
dar Konya'dakinin çalıştığını biliyorum. Fakat 
Kayseri'deki faaliyete getirilmemiştir. Bu iti
barla harb sanayii için hariçten külliyetli mik
tarda Güherçele ithal olunmaktadır. Halbuki 
Kayseri Konya ve Haymana'da mebzul miktar
da Güherçele ocakları vardır. Bu hususta İşlet
meler Bakanlığının alâkadar olması hem mem
leket ekonomisi ve hem de harb sanayii bakı
mından çok ehemmiyetlidir. 

Son bir sualim de; Hatay'ın İskenderun İl
çesinin Cenubunda Çengen mevkiinde petrol 
taharrisi için sondaj ameliyesine başlanmış ve 
1008 metreye kadar inilmişti. Fakat o vakitki 
cihazlarla daha derine sondaj yapılması müm
kün olmadığından dolayı bu amaliye durdurul
muştu. Geçen sene ve daha evvelki sene bu sa
haya gittiğim vakit gördüm ki burası, 4 - 5 se
ne evvel bırakıldığı gibi metruk bir vaziyette 
durmaktadır. Burada Petrol bulunamıyacağma 
kanaat gelmiş ve burada sondaj yapmaktan sar
fınazar edilmiş midir? Yoksa devam olunacak 
mıdır? Bunu da öğrenmek isterim. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Efendim, kü
kürt meselesine üç arkadaşım temas etti. Bir
kaç cümle ile de bendeniz temas edeceğim. Çün
kü Keçiborlu seçim dairemdir. Her sene büt
çe konuşmalarında Keçiborlu kükürtü konuşul
duğu zaman, onun muhitinde daima akisleri 
olur. Bu aksin sebebi orada hiç olmazsa birkaç 
bin insanın geçiminin kükürt istihsaline bağlı 
olmasıdır, o muhitteki iktisadi hareket kükürtle 
kaimdir. Şimdi Keçiborlu bağ kükürtü işe yaradı 

mı yaramadı mı, dışardan kükürt gelsin mi idi, gel-
mesinmi idi şimdiye kadar geçirdiği safhalar bize 
bir ümit veriyor mu vermiyor mu? Bütün bun
lar uzun boylu tetkikata bağlı şeylerdir. Fakat 
Son neticeler şudur k i : hakikaten emekle ora
da, topraklar altında yeni rezervler, yeni da
marlar bulunmuştur. Sayın Generalin bahis bu
yurduğu gibi, simliye kadar çıkarılanların mah
zurlarından da salimdir ve oldukça zengindir. 
Yalnız istihsal sistemini değiştirmek lâzımgeli-
yor.. Yani şimdiye kadar eritme suretiyle yapıl
makta olan istihsal usulünün flotasyon usulü ile 
değiştirilmesi ieabediyor. İki, üç seneden beri 
bunun üzerinde çalışılmış ve tahakkukuna yak-
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İaşılır gibi olunmuştur, fakat bir türlü gerçek
leştirilememiştir. 

Bugünkü konuşmaların aksi, yeni bir tees
sür uyandırmaması için sayın bakandan, ben de 
bu konuya el atmasını ve tatlı bir vaitle bütçe
sini kapatmasını rica ediyorum. 

Filhakika; memleketimizde böyle ümit edil
medik derecede değerli bir rezerv gerek kemi
yeti bakımından, gerekse keyfiyeti bakımından, 
elde edildikten sonra, dışardan yeni tesisler al
mak - kredi ile olsun, yardım şeklinde olsun al
mak - imkânı hâsıl olduktan sonra zannederim 
ki memleketin, mesul arkadaşlardan bu güzel 
işin tahakkuk ettirilmesini beklemeleri hak
larıdır. Burada, huzurunuzda onlar adına rica 
ediyorum. 

FAHRÎ BÜK (Bursa) — Sayın arkadaşlar, 
memleketimizin övüneceği tesislerden biri de 
yüksek malûmunuz olduğu gibi şeker müessese-
lerimizdir. Bunlar hakikaten memleket ziraati-
nin inkişafında, hayvancılığın gelişmesinde çok 
faydalı olmaktadırlar. 

Diğer taraftan şeker şirketi teknik ziraat 
teşkilâtı memlekette pek yüksek başarılar gös
termiştir, tam bir başarı ve organizasyonla 
çalışmaktadır. Yalnız şeker istihsalimiz, mem
leketin ihtiyacını bâzı seneler kıt akıt karşıla
makta ve bazan da dışardan şeker ithal zorun
da kalınmaktadır. Memleketimiz yeni yeni şe
ker müesseseleri kurulması için müsait mmtaka-
lara ve araziye sahiptir. 1936 senesinde Karaca
bey ve Manyas civarında bir şeker fabrikası ku-
rulmasj için etüdler yapılmış ve müspet sonuç
lar alınmış bulunmaktaydı. Daha sonra hatı
rımda kaldığına göre 1941 den 1946 ya kadar, 
yine Bursa'da bir büro tesis edilerek Balıkesir 
ve Bursa mmtakalarmm dört beş kazasında. 
istihsal edilecek pancarlar için yeniden tetkik 
edilmiş ve yine müspet sonuçlar alınmış bulun
maktadır. 

Hakikaten bu Manyas, Mustafa Kemalpaşa, 
Karacabey Susurluk gibi memleketin en feyizli 
yerlerinden, bu ovalardan tam mânasiyle istifa
de edilememektedir. 

Sayın Bakandan ricam, müspet sonuç veren bu 
etüdler neticesi olarak bu mmtakada şeker fab
rikasının ne vakit kurulacağı hususunda bizleri 
tenvir etmelerinden ibarettir. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
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BAŞKAN —• Başka söz alan yoktu?. 
Şimdi sözü İşletmeler Bakanına veriyorum. 
İŞLETMELER BAKANI MÜNİR BİRSEL 

(İzmir) — Sayın arkadaşlar; Burada konuşan 
bütün arkadaşlara önceden teşekkür etmeyi bir 
vazife bilirim, (lerek âciz şahsım hakkında, 
gerekse işletmelerimiz hakkında sitayişkâr ve 
lütuf kâr sözler söyliyen arkadaşlarıma müte
şekkir olduğum gibi tenkid eden arkadaşları
ma da müteşekkirim. Her ikisi de bizim için 
kuvvet membaı ve ilham kaynağıdır. Daima, 
burada sizlerden alacağımız fikir ve ilhamlarla 
memleket hizmetini daha iyi yapmak imkânları
nı. bulacağımıza eminim. 

Mâruzâtımı geçen seneki ve gelecek seneler
deki çalışmalar üzerinde umumi bir şekilde ifa
deye çalışırsam, arkadaşlarımın emir buyur
dukları noktalara dahi temas etmiş ve onlara 
da bu arada cevap vermiş olacağım. Yalnız 
bu umumi mâruzâtıma geçmeden evvel bir nok
ta üzerinde tevekkuf etmeyi faideli addediyo
rum : 4951 sayılı Kanuna göre ve tamamiyle o 
kanunun hükmüne uygun bir şekilde kurulmuş 
olan Bakanlığımız, Yüksek Meclisin kabul bu
yurduğu Teşkilât Kanunu ile de teyit edildi. Bu 
vaziyet karşısında bu Bakanlığa lüzum olup ol
madığı konusu üzerinde artık tevekkuf edecek 
değilim. Yalnız bir noktada maddi hataya dü
şüldüğünü zannediyorum ve bu noktayı açıkla
mak istiyorum. Bu da Bakanlık Teşkilâtının 
bir kadro kabarıklığı ve bir kadro israfı oldu
ğunu düşünmenin doğru olmadığı keyfiyetidir. 

Arkadaşlarım; bu, bütçede bir para israfı 
değildir. Bu hususta iki rakam arzetmek isterim, 
Ekonomi Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının 
1948 ve 1949 yılları özlük haklariyle bu sene 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının İşletmeler 
Bakanlığiyle birlikte özlük hakları ve umumi 
bütçe yekûnunu ortaya koymakla vaziyet mey
dana çıkacaktır. 1948 de özlük hakları; 4 mil
yon 21 bin, 1949 da 4 milyon 522 bin lira idi. 
Halbuki bu sene 4 384 000 liradır. Yekûn olarak 
1949 da iki Bakanlığın Bütçesi tutarı 5 448 000 
lira idi, bu sene ise Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığının ki, 4 340 bin, bizimki 982 444 liradır. 
M. T. A. ya ve evvelce Elektrik İdaresine yapı
lan yardımlar dâhil değildir. Bu vaziyete göre, 
bütçede fazlalık yoktur, bilâkis bir tasarruf 
vardır. 

Bakanlık kadrosunda 77 kişiye muka^V:, 16 
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kişinin özlük işlerinde çalıştığı söylenmektedir. 
Bu, bir yanlışlığa müstenit olsa gerektir, özlük 
işlerinde bir doktor ve altı memurumuz vardır 
Bu da tahakkuk ve sicil işleri için iki büroya 
ayrılmıştır. 

Bu memurlar Bakanlığa bağlı işletmelerin de 
bâzı personel işlerini de ayrıca görür. Binaen
aleyh burada bir maddi yanlışlık olduğu için, bu
na işaret etmekle iktifa ediyorum. 

Arkadaşlar; Bakanlığımız Haziranda işe baş
ladı. Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından aldı
ğımız kadrolar ve arkadaşlarla işe başladık. 
Tevdi edilen işlerin normal ve devamlı seyrinin 
icaplarını bir taraftan yapmakla beraber bir ta
raftan da gerek işletmeler,' gerekse ilgili bakan
lıklar arasında sıkı bir teşriki mesaiyi de göz 
önünde tutarak bütün işletmelerin umumi ve 
müşterek mesailerini ve dâvalarını ve bünyele
rine göre hususi meselelerini ve özel kanunları
na göre görevlerini tesbit ederek ve göz önünde 
tutarak Bakanlık Tşkilât Kanununu ve kadro
sunu hazırladık. Mesai taksimini de esasen da
ha evvel bu Teşkilât Kanununa uygun bir şe
kilde tanzim ettik ve Bakanlığa bağlanacak di
ğer müesseseleri de bu hususta hazırladık. 

Malûmâliniz, Askerî Fabrikaların da Bakan
lığımıza bağlanması için olan Kanun Yüksek 
Meclise sunulmuş ve son komisyon olan Büt
çe Komisyonundan da geçmiş bulunmaktadır. 
Yakında huzurunuza ve yüksek tasvibinize ar-
zedilecektir. 

Bu arada diğer işletmelerin ve bilhassa Veh
bi Kocagüney arkadaşımın işaret ettiği, Türk 
Hava Kurumunun elinde bulunan tayyare ve 
motor fabrikaları üzerinde de tetkikatımızı yap
mış bulunuyoruz. 

Arkadaşlar; esas ve prensipler üzerinde istik
rarın ne kadar faydalı ve ne kadar lüzumlu ol
duğunu tamamen müdrik olmakla beraber ikti
sadi hayatın, iktisadi hareketlerin hayatiyetinin 
icapları olarak dünyanın yürüyüşündeki deği
şiklikleri ve memleketin ihtiyaçlarını da daima 
tetkik konusu etmek ve onları tatbik etmekle 
mükellef olduğumuzu düşünerek bugüne kadar 
memlekette bu konu üzerinde sarfedilmis olan 
kıymetli mesailerden de istifade, ederek işletme
lere taallûk eden müşterek ana meseleler ve dâ
valar üzerinde ayrı ayrı durmak ve ayrı ayrı 
tetkikat yapmak ve seyrini takip etmek için, ha-
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zırlanmış bulunuyoruz. Bu arada işletmelerin 
organizasyonu ve bunların hukuki hüviyetleriy-
le icabeden teşkilâtın, eski çalışmalardan da is
tifade ederek düzenlenmesini göz önüne almış 
bulunuyoruz. 

Benden evvel kıymetli arkadaşım, Sayın Ce
mil Said Barlas'm celbetmiş olduğu bir müte
hassısın raporu üzerinde de bu sene çalıştık. Bu 
rapor yine de göız önünde bulundurulacaktır. 

Sayın Ulusoy arkadaşımız 3460 numaralı 
Kanun için ne düşündüğümüzü .sormuşlardır. 
Bu çalışmalar devam edecektir. Bu çalışmala
rımız sırasında memur ve müstahdemlerimizin 
hukuki statüleri, baremleri bizim esaslı bir me
selemizi teşkil etmektedir. Muhtelif arkadaşlas 
rım Devlet memurlariyle iktisadi Devlet Te
şekkülleri memurlarının baremi üzerinde dur
muşlardır. Bu mevzu bir umumi kısmı bir de 
hususi kısmı ihtiva eder. iktisadi Devlet te
şekkülleri memurlarının baremi ne olmalıdır, ve 
nasü olmalıdır? Meselesidir. Bu, Devlet me
murları Baremi üzerinde düşünmek mecburiye
tinde olan Hükümetiniz hepinizin esaslı tetki
kinden sonra huzurunuza getirmek mecburiye
tinde olduğumuz bir meseledir, ve bunun üzerin
de çalışmaktayız. Bunun haricinde hususi bir 
mesele olarak iktisadi Devlet Teşekkülleri Ba
remi ile Devlet Memurları Bareminin birbirine 
uymaması meselesidir. 

Baremde son derecenin Devlet memuriye
tindeki derece ile ayni. olması noktasıdır. Yani 
Devlet memurları birinci derecede bin lira tu
tarında maaş aldığı halde Devlet iktisadi Te
şekküllerinin birinci deresi 875 lirada nihayet 
bulmaktadır. Bunun da bin liraya iblâğı için ar
kadaşlarımız tarafından yapılmış olan teklif, 
Bütçe Komisyonunda tetkik edilmektedir. Ümit 
ederim ki bu devre bitmeden huzurunuza tak
dim edilecektir. Şurasını da işaret edeyim ki 
Devlet iktisadi Teşekküllerine giren bir memur
la Devlet teşkilâtına giren bir memur arasında 
girişte hiçbir fark olmadığı gibi terfilerde de 
hiçbir fark yoktur. Yalnız son derecede fark 
vardır. Faraza bir yüksek mühendis mektep
ten çıktıktan sonra Devlet teşkilâtına 35 lira 
ile giriyorsa iktisadi Devlet Teşkilâtına da ay
ni aylıkla giriyor; orada üç senede bir terfi edi
yorsa burada da üç senede bir terfi ediyor. Yal
nız. Devlet teşkilâtında bin liraya kadar yükse
lir. işletmelerde ise 875 liraya kadar vükselir. 
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Bu farkın ıslahı için de meseleyi Yüksek Mec
lise tevdi etmiş bulunmaktayız. 

Bu bahiste arkadaşlarım prim meselesi üre
rinde de konuştulardı, prim meselesi işletmede 
işçinin ve memurun malî neticelerle alâkadar 
olması gibi esaslı bir kaidenin tatbikatı oldu
ğu şüphesiz malûmunuzdur. 

Bunun tatbikatında her hangi bir şekilde 
aksaklıklar olması ihtimali tabiîdir. Ama aksak
lıkların önlenmesini, ve primin iyi. tatbik edil
mesini temin etmek için bu husus göz önünde 
tutulacaktır. Sayın Hüseyin Ulusoy arkadaşımı
za arzedeyim, bunun yeri ve zamanı henüz gel
memiştir. 

Bu arada arkadaşlarım umumi olarak işçi 
mevzuuna temas ettiler. Bu da daima göz önün
de tuttuğumuz ve daima ilgilendiğimiz bir mev
zudur. Bir kere ücret politikasının asgari ücreti 
tâyin etme işi. Devlet iktisadi Teşekküllerinde 
kabul edilmiş ve tatbika başlanmıştır. Bu üc
ret politikasının ana dâvalarından birisidir. 

İkinci mevzu olarak, geçim şartlarına uy
gun bir şekilde ücreti, ayarlamak ve demin ar-
zettiğim gibi, bilhassa işçinin verimi bakımın
dan, işletmenin malî neticeleriyle, işçinin faa
liyetini alâkadar kılmak, ücret politikamızda 
esas tuttuğumuz mevzulardan birisidir. Biraz 
sonra işçi randımanları hakkında vereceğim 
malûmat size gösterecektir ki, bu politikanın 
tatbikmdan çok hayırlı ve faydalı neticeler el
de etmekteyiz. Bu arada tabiî işçilerimizin sos
yal hizmetleri, bakımından Devlet, iktisadi Te
şekküllerinin. yapmakta olduğu hizmetleri bir
çok arkadaşlarımız yakından görmüşlerdir, iş 
Kanunu, Sigortalar Kanunu ve diğer kanunla
rın iş verene tahmil ettiği sosyal hizmetler Dev
let iktisadi Teşekküllerince titizlikle tatbik 
edildiği, gibi, İmzan kendi elamanlarına hizmet 
vazifesiyle, sosyal hizmetlerini daha çok ileriye 
de götürmeye çalışmaktadırlar. Bu yıl bilhassa 
iş yerlerinde bulunan işçilerimizin ve iş teknisi-
yenlerimizin birer ev sahibi olmaları yolunda 
hayırlı adımlar ve hazırlıklar yapmakta oldu
ğumuzu size arzetmek isterim. Hereke'de 50 ko
operatif evinin temelini attığımız gibi Ereğli'de 
Bakırköy'de, Kayseri ve Bursa'da bulunan fab
rikalarımızın işçileri için işçi meskenlerinin, 
kendisi mal sahibi olmak üzere, büyük yardım
larla temin etmeye çalışmaktayız. Bunun gibi 
müşterek işlerimizde eleman ve kalifiye işçi 
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yetiştirilmesi için bütün gayretimizle ve ras
yonel bir şekilde mesai sarfetmekteyiz. Bu su
retle ucuz maliyet, piyasa isteğine uygun ve 
rekabete uygun istihsal yapmak ve bunları pi
yasaya kolay ve ucuz sevketmek ve nihayet pro
paganda ve reklâm işlerine de ehemmiyet ver
mek, finansman mevzuunda, kredi mevzuunda 
çalışmak, hususi teşebbüslerle çalışmalarımızı 
ahenkleştirmek ve hususi teşebbüslere yardımcı 
olmak ve onlarla birlikte memleket istihsalini 
arttıracak tedbirler almak, muhasebe ve sair 
hususlarda prensip ve esaslarda vahdet temin 
etmek gibi hususları bugüne kadar yaptığımız 
çalışmalarda- göz önünde tuttuk. Bundan sonra
ki çalışmalarımızda da bunları birer prensip 
mevzuu olarak telâkki etmekteyiz. 

Şimdi işletmelerimizin umumi vaziyetine 
geçmek isterim. Yalnız bundan evvel bir nokta
ya işaret edeceğim. Sayın Hüseyin Ulusoy ar
kadaşım işletmelerimiz hakkında matbuatta gö
rülen havadislerin bazan yanlış olduğunu ve tek
zip edilmediğini söylediler. Hakları yok değil
dir. Yalnız işi, şu veya bu gazetenin işi olarak 
mütalâa etmeyi doğru görmemekteyim. Burada, 
huzurunuzda açıkça arzetmeye mecburum ki, 
matbuatımız. Devlet iktisadi Teşekkülleri iş bir
liği yaparak konu ile candan, yakından ilgilen
mektedir. Birçok gazetelerimiz de, Devlet ikti
sadi Teşekküllerini yakından ve yerinde gör
mek suretiyle yapılan reportajlar efkârı umu-
miyemizi tenvir için çalışmakta ve hizmet et
mektedir. Bu bakımdan kendilerine huzurunuz
da teşekkür etmezsem, vazifemi yapmamış olu
rum. 

Yalnız şunu da ifade edeyim, propaganda 
ve reklâm bahsinde gönlümüzün istediği şekilde 
faaliyet gösterdiğimizi iddia edemeyiz. Bakan
lık teşkilâtı kurulduktan sonra bu iş için ayrıca 
bir büro tahsis edeceğiz. Gerek ticari reklâm 
bakımından ve gerek propaganda bakımından 
daha iyi bir şekilde çalışacağız. 

Sayın arkadaşlarım; umumi istihsali artır
mak ve milletin yaşama şartlarını bugünkü icap
lara uygun ve üstün bir seviyeye ulaştırmak 
için elimizden geleni yapacağız. 

Zaten millî ekonominin de istihdaf ettiği bu
dur. Millî ekonomi bahsinde bir işletme naçiz de 
olsa büyük de olsa küçümsemek yerinde olmaz. 

Millî ekonomiye bu hizmeti yapmak vazi
femdir ve bunu en iyi şekilde yapmak gayreti 
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ile çalışmaktayız. Bu istihsal işini mütalâa eder
ken bir noktaya da işaret etmeyi zaruri görüyo
rum. 1949 yılı; âciz kanaatimce, karakteristik 
bâzı hususiyetler arzeder; 1945 yılında sona eren 
harbi mütaakıp senelerde, bütün harbe girmiş 
ve girmemiş milletler, harbin iktisadi hayatla
rında ve tesislerinde yaptığı rahneleri tamir 
için ve harbden evvelki sulh iktisadiyatına gir
mek için, elden gelen gayreti sarfetmişlerdir. 
Takdir buyurursunuz k i ; sanayii çok gelişmiş 
olan memleketler, harbin husule getirdiği tahri
batı derhal tamir etmek için gayret sarfederken 
iktisadiyatını da daha ileri götürmek mecburiye
tini hissetmişler ve harbden evvelki durumları
nı temin için fazla istihsale geçmişlerdir. 

Bugün artık 1949 senesindeki hol istihsal ve 
fiyatların ucuzlaması ve rekalbetin bütün Dün
yada gereği gibi kendini göstermesi, bu netice
yi arzetmiş ve bu şekilde 1949 yılı geçen yılla
ra nazaran bir hususiyet arzetmiş vaziyettedir. 

Bunu bâzı muayyen memleketler ve bilhassa 
Almanya, Belçika ve Fransa gibi bâzı memle
ketler ayrı, ayrı hususi şartların icabı olarak 
istihsallerini artırmış, kömür istihsali gibi iş
lerde ayrıca hususiyetler arzeden tarafları ol
muştur. 

Biz, 1949 yılında Türkiye olarak harbden 
sonra, bilhassa harb içerisinde çektiğimiz sıkın
tıları göz önünde tutarak, sanayiimizde yeni 
inkişaf hamleleri kaydetmek için çalışmaya 
başladık. Maden istihsali üzerinde artışlar te
min etmek için tedbirler aldık, bir taraftan da 
yeni tesisler üzerinde hususiyle petrol ve ma
den arama işlerinde de yeni yeni çalışmalar yap
tık. Bugün memleket ithalât mallarının rekabe
ti karşısmdadır. Bunu ortadan tamamen kaldı
racağız diye hiçbir kimsenin iddia edeceğini 
zannetmiyorum. 

Sanayii ileri gitmiş memleketlerin dahi aynı 
adımı atabileceğini iddia edemem. Bu iktisaden 
ileri gitmiş olan memleketlerde istihsalin ya
nında diğer bâzı âmiller de vardır. Bu hal fi
yat mevzularında bizi hususi bir vaziyete düşür
mektedir. 

Şunu kabul etmek lâzımdır ki, arkadaşlar, 
fiyat farkları fabrikalarımızdaki makine ran
dımanları, iptidai madde vasıfları, ve işletme 
usulleriyle ilgili değildir. Fiyat farklarını tes-
bit ederken hayat pahalılığının ve umumi fi
yat endeksinin zaruri olarak mamul fiyatları-
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na tesir ettiğini kabul etmek lâzımdır. Bittabi 
burada da münakale işinin çok büyük ehemmi
yeti vardır, kolaylığının ve maliyetinin ehem
miyeti 'büyüktür; birçok memleketlerde sanayi
ciler, bizden daha ileri ve tecrübelidirler: bir de 
şunu kabul etmek lâzımdır. Serbest dolar ve al
tın piyasasına dayanan fiyatlar bahsinde hesap 
edilmesi icabeden bâzı noktalar vardır; bizim 
diğer memleketler gibi yeni bir para devalüas
yonuna gitmemiz doğru değildir. Devalüasyon 
yapan memleketlerin bilhassa serbest dolar ve 
altın fiyatlariyle bizim dolar ve altın fiyatları
mız arasındaki fark yüzünden, ithalât malları 
ucuzluk arzetmektedir. Bizde 2,80 e alman do
lar serbest piyasada 4,5 liradır. Bunun tabiatiy-
le fiyatlara tesir edeceğini kabul etmek lâzım
dır. Bittabi bunun karşısında bizim de, devalü
asyona gidelim gibi bir yolda hiçbir iddiamız 
yoktur. Bunu, memleketin umumi, iktisadi 
alhengi içerisinde düşünülmesi lâzımigelen âmil
ler olarak mütalâa etmek gerekir. Biz o kana
atteyiz ki, fiyat işini tanzim etmek için çok 
miktarda istihsal yapmaya mecburuz, iyi ve 
ucuz imale mecburuz ve bunun için de çok ça
lışmaya mecburuz. Fiyat farklarını, yalnız iş
letme usul ve şartlarını değiştirmek veya ge
liştirmekle gidereceğimizi iddia etmek mümkün 
değildir. Ziraat, endüstri, ticaret ve ulaştırma
da geniş ölçüde ahenkli bir fiyat tanzimine 
mecburuz. Bunları ifade ettikten sonra, sayın 
arkadaşlarım size umumi olarak istihsal rakam
larımız üzerinde de biraz fikir vermeyi faydalı 
mütalâa ederim. 

Evvelâ Sümerbank istihsalâtını arzedeyim. 
Göreceksiniz ki, gerek Sümerbank istihsalleri 
ve gerek Etibank maden ve kömür istihsalleri 
geçmiş yıllara nazaran gönüllerimizi memnun 
edecek bir gelişme ve terakki arzetmektedir. 

Pamuk ipliği miktarı; 1938 deki onu yüz 
sayıyoruz. 7135 ton iken 1948 de yüzde 199,5 

fazla olarak 14238 ton, 1949 da, yüzde 212 olarak 
' 15133 ton. 

Pamuklu dokuma 1938 de 37 buçuk milyon 
metre iken 1948 de 89,5 milyon ve 1949 da 91 
milyon metre yani yüzde 242 nispetinde artmış
tır. 

Yün ipliği 1938 de 1800 ton iken 1948 de 
4106 ve 1949 da 4610. Artış % 25 i. 

Sun'i ipekte artış farkı % 208 dir. Kâğıt ve 
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karton da bu fark üzerinde 214. Kok ta yüzde 
177 dir. 

Hadde mamullerinde ise arzettiğim istihsal 
artışı farkı yüzde 811 i bulmuştur. 

Bir de size müsaadenizle madenlerimiz hak
kında, bir iki rakam arzedeyim. 

Maden kömürü (Tüvenanı bırakıyorum) 
Satılık maden kömürü 1938 de 1 '691 000 

ton. 
1949 da 2 654 600 ton. 

Linyit maden kömürü 1948 de 668 000 ton. 
» » 1949 da 700 000 ton. 

Krom 1949 da 166 000 tondur. 
Bakır: 2 240 ton, 10 979, 11 284 100 e 504 

Bunları da uzun uzadıya okuyarak sizleri faz-
lasiyle rahatsız etmek istemiyorum. 

Arkadaşlarımız hakikaten istihsali gönülle
rimizin daha iyi isteğine şüphe yoktur. 
Fakat bununla beraber işletmelerimizin faali
yetlerinin memnuniyet verici olduğunu mütalâa 
etmekle beraber, şüphesiz bütün bunlarla çok 
iyi işler yaptığımızı da iddia edecek değiliz. 
Bunu iddia etmek yersiz olur. Bunun için her 
rangi bir Övünmeye girmiyorum. Fakat işi de 
küçük görmiyerek işlerimizin iyi görülmüş ol
ması kanaatini de arzetmek istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım; bu istihsal temininde, 
işçi randımanının ne vaziyette olduğunu sizlere 
gösterecek bir iki rakam okumaklığıma müsa
adelerinizi rica ederim. 
1941 yılını ele alalım. 1941 de işçi başına Ereğ
li kömürlerimizde 585 kg. istihsal yapıyoruz. 

1947 de 726 kg. 
Linyit istihsalimizde, 
465 kilodan 1949 da 921 kg. çıkmıştır. 
Yine işçi başına krom istihsalimiz 3205 ki-

loduT. 
Demir istihsalimiz 1707 kilo 1943 de 3136,, 

Bakır istihsalimiz 1066 kilo 1949 da 1897, 
Kükürt istihsalimiz 537 kilo 1949 da 586 
Bu istihsalimizin çoağlmasmda hakikaten iyi 

yetişen ve işine bağlı olarak çalışan işçimizin 
büyük hizmet ve büyük tesiri vardır ki esasen 
âmi] onlardır. 

Aziz arkadaşlarım, Naim Kromer arkadaşı
mız işletmelerimizin finansman meselesi üzerin
de durdular ve faiz meselesinden bahsettiler. 
Hakları var. Tabiî, bir işletme finasmanı yalnız 
sermayeden temin etmek imkânını bulamamak
tadır. Bu sene Etibank için bütçemizde ayırdığı-

. 1950 O : 2 
mız ve kabul blyurduğunuz miktar, 30 milyon 
liradan ibarettir. Ama bu, büyük, geniş amenaj-
man karşısında hariçten aldığımız dolarların ve 
haricî münasebetlerimizden temin edeceğimiz 
dövizler mukabili olan iç ödeneğimizi dahi an
cak, zorla karşılayabilecek miktardadır. Mama
fih şunu da arzedeyim ki gerek Devlet teşek
küllerinin sermayelerinin artırılması ve gerek 
finansman imkânlarının daha artırılması yolun
da çalışmaktayız. Maliye Bakanı ile sıkı tema
sımızdan sonra yakında bu konuda huzurunuza 
bir teklifle geleceğimizi ümit ediyoruz. 

Muhtelif arkadaşlarım yeni fabrikalar mev
zuu üzerinde durdular, bilhassa Fethi Mağara 
arkadaşımla, İbrahim Arvas arkadaşım bâzı te
mennilerde bulundular. Hepiniz biliyorsunuz ki 
1952 yılma kadar tatbik etmekle görevli oldu
ğumuz bir program yapmış bulunuyoruz. Bu 
programın tatbiki işini imkânlar buldukça yap
maktayız. 1952 yılınlan sonra yeni bir prog
ramla Devlet sanayi işletmelerindeki inkişaflar 
da hızlandırılmış oladaktır. Ancak bu sanayi 
programımız evvelâ politik bir program olarak 
ele alınacak, Devletin üzerine alması icabeden 
işler baş meselemizi teşkil edecektir. Ondan 
sonra eşhas teşebbüsü almakla beraber, hususi 
teşebbüsün başaramadığı veya yeter derecede 
başaramadığı veya kazançlı bulmadığı için te
şebbüs etmediği bir işte, memleketin gıda ve 
giyim ihtiyaçları başta olmak üzere, Devletin 
yapmasını uygun göreceğimiz hususları üzerimi
ze alacağız. 

Memleketin mıuhtelif yerlerinden fabrika ku
rulması hakkında her zaman teklifler almakta
yız. Ancak bu 1952 yılı programının tanzimi sı
rasında ve yine politik programımızın icabı ola
rak fabrikalarımızı bir yerde temerküz ettirmi-
yerek memleketin muhtelif mıntakalarmın ikti
sadi kalkınmasını temin edecek şekilde, bunu 
yapmaya ' çalışacağız. Esasen son zamanlarda 
yaptığımız fabrikalar bu programın icabıdır. 

Temenni edelim ki, arkadaşlarımızın arzula
rı tahakkuk etsin ve bir de hususi teşebbüsleri 
bulacağımız imkânlarla ve kredilerle takviye 
ederek bu işleri Devlet iktisadi teşekküllerin
den başka bir şekilde de sağlama imkânını bu
lalım. 

Sayın Eyüp Durukan'a cevap olmak üzere 
arzetmek isterim ki, güherçile mevzuu henüz 
vaziyed ettiğimiz bir mevzu leğildir. 
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Gliserin işiyle de iştigalimiz yoktur. Çünkü 

yağ i'stihsaliyle meşgul bulunmamaktayız. 
Arkadaşlar,, tekstil mevzuunda muhtelif ar

kadaşlarım bir iki noktaya işaret buyurdular. 
Bendeniz de arzedeceğim. Bir kere Sayın Mus
tafa Korkut arkadaşımla Sinan Tekelioğlu ar
kadaşım pamuk mubayaasından bahsettiler. 
Şurasını derhal belirtmek lâzımdır ki, memleke
tin bu seneki pamuk istihsali ço'k şayanı şük
randır, ve bizim için idealdir. Bu sene 95 bin 
tondur. Sümerbank ve müesseseleri ve fabrika
larının ihtiyacı ise ancak 17 bin tondur. 17 bin 
ton işliyen Sümerbank gayet tabiî olarak bütün 
memleket istihsalini alamaz ve bir tanzim mu
bayaası yapamazdı. Fakat Sayın Antalya mil
letvekilleri bilirler ki, daha çok yaJkın bir za
manda oradaki müstalhsıllara Sümerbank'm 
elini uzatması, yardım ve teşvik etmesiyle ga
yet iyi pamuk istihsal edilmiştir. Hakikaten bu
rası çok iyi pamuk yetiştiren bir mıntakadır. 
Bugün> geçen senelere nazaran istihsalde çok 
büyük miktarlarda fark olmuştur. Biz elimiz
den geldiği kadar ve malî imkânlarımız dâhi
linde Sümerbank ve Hükümet olarak hususi im
kânlar temin ederek, Adana'mn ve Antalya'
nın pamuk mubayaasında rol almaya ve müm
kün olduğu kadar Tarım Bakanlığının çiftçiye 
yapacağı yardımlar yanında bir yardım yapma
ya çalışmaktayız ve bu hususlarda sayın arka
daşımın bildikleri şekilde sarfetmekteyiz. 

Burada Cemil Alevli arkadaşım istöklardan 
bahis buyurdular. Sayın arkadaşım bilmem bu
radalar mı? Bendeniz şurasını arzedeyim ki, is-
toklarımız çök fazla değildir. İlâveten şurasını 
da arzedeyim 1950 yılında iki yünlü fabrikamız 
istihsali şimdiden satılmış ve satış mukaveleye 
bağlanmıştır. 

Dışarıya mal satmak bahsinde Sayın Ala-' 
kant arkadaşımızın sözlerine bu vesile ile işa
ret etmek isterim. Biz harice mal satmaktan 
ancak memnun oluruz. Fakat katiyen ucuza sat
mak niyetinde de değiliz. Dünya piyasasına 
uygun, bizim maliyetlerimize uygun ve zararı 
mucip olmıyacak bir şekilde müşteri' bulduğu
muz takdirde memnuniyetle satacağız. 

Burada Adana Teksitil Fabrikası vesilesiyle 
Sayın Muammer Alakantm işaret ettiği nokta
ya da cevap vereyim. Adana'daki işçiler hak
kında gazetelerden aldığı havadis ve kendileri 
ne vâki olan işara istinaden haksızlığa mâruz 
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kaldıklarını istihbar ettiklerini söylüyorlar, bi
ze bir işar vâki olmadı, biz de gazetede okuduk, 
derhal tetkike tevessül ettik. Huzurunuzda şu
nu belirtmeyi bir vazife sayarım; bizim işlet
melerimizin hiçbirinde hiçbir kimse gönlünde 
böyle bir korku beslememektedir, hakkını ve 
arzusunu söylemek mevkiindedirler. Bunlar iş
çi olsun memur olsun en ufak bir cezaya, en 
ufak bir haksızlığa mâruz kalırsa zaten işçimiz 
tahammül edemez, ve millet olarak da böyle 
haksızlıklara tahammül etmememiz icabeder. 

Biz böyle bir haksızlığın yapıldığına kaani 
olduğumuz takdirde bu haksızlığı izaleye çalı
şacağımız şüphesizdir. 

Demir ve çelik işinden de bir iki arkadaşım 
mâruzâtta bulundular, Ali Rıza Arı, Hüseyin 
Ulusoy ve Muammer Alakant arkadaşlarımız 
boru üzerinde konuştular. 

Bu mevzu nihayet bizim için bir istihsal 
mevzuudur. İstihsalin tesise mütevakkıf oldu
ğu şüphesizdir. Biliyorlar ki, demin de arzettim, 
arkadaşlar bilirler ki, bir senelik boru istihsa
limiz 11 978 tondur. Bundan fazla istihsale mü
sait değildir. Bu hususta yeni imkânlar aramak 
lâzımdır. Yalnız, şurasını kabul buyururlar ki, 
arkadaşlar bütün memleketin ihtiyacını hariç
ten getirtmiyeceğiz yolunda kendilerinin bir id
diaları yoktur. Bizim de böyle bir iddiamız yok
tur. Bizim tek arzumuz şudur ki ; bu memleket-

.te yapılabilecek ve mevcut olan tesislerimiz ile 
yapabileceğimiz mamulleri yetiştirebilmek, bu
nun için harice muhtaç olmamaktır. Buradaki 
iptidai maddeler kıymetlendirilecek, işçimizin 
el emeği mahalline masruf olacaktır. Yeni tesis
lerimiz gelince; hiç şüphe yok ki bütün sanayi 
kısımlarımızı, tesislerimizi çok geniş bir şekilde, 
yeter dereceye çıkardığımızı iddia edemeyiz. 
Ama bugün bilhassa memleketin çok ihtiyacı 
olan boru meselesi üzerinde çalışmaktayız. Fa-
1 at bugünkü finansman şartlarına göre derhal 
yapabileceğimiz veya hariçten kredi bulabilece
ğimiz bir iş değildir. Fakat sayın arkadaşım da
ha evvel de bunu söylediler, bunun üzerinde ayrı
ca durdum. Fakat takdir buyurursunuz ki, der
hal 6 milyon lira gibi bir envestisman yaparak 
ancak böyle yeni bir fabrika kurulabilecektir, 
ınütahassıslar bunun vücuda getirilmesi için iki 
sene zaman göstermektedir. Bunun ayrı bir tet
kik mevzuu yapılacağına şüphe yoktur. Tabiî 
bunun üzerinde çalışacağım. 
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Sayın İhsan Yalçın arkadaşım kâğıt işinden 

bahsettiler. 
Kendilerine şunu arzetmek isterim ki 

benden evvelki arkadaşlarım bir mütahassısı ge
tirttiler. Bu mütahassıs bir rapor verdi bu ra
poru tetkik ettik. Kâğıt fabrikasının etrafı sel-
Jöz istihsaline elverişli bir hale konabilir. Bizim 
kanaatimiz odur ki fabrika civarında odun sel-
lülözü için ağaç yetiştirmenin yanında diğer sel-
lülözlere ihtiyacımız bakımından, diğer yerler
den bunu temin etmek ihtiyaç ve zarureti var
dır, bunu temin etmeye mecburuz. Bunun için-
dirki; yeni çalışmalara ve tetkiklere gitmekte
yiz. Bu noktadan kendilerinin yani İhsan Yal
çın arkadaşımın vereceği vesikaları her zaman 
memnuniyetle tetkik edeceğim. v 

Taş kömürü üzerinde konuşan arkadaşlarım
dan sayın Fethi Mağara. Pelit ovası kömürlerin
den. bahsetti. Pelit ovası Ereğli kömürlerinin 
bir devamıdır. Azdavay imtiyazı için müracaat 
ettik, imtiyazını aldık, yakında işletmeye başlı-
yacağıa. 

Orhan Seyfi arkadaşım yol işinin üzerinde 
ehemmiyetle durdular. Kendilerine bu konu üze
rinde bana konuşmak fırsatı verdikleri için te
şekkür ederim. 

Devlet yolları için, bu yollarımız işi için, 
beş senelik bir program yapılmıştır. Bunun Dev
lete taallûk eden kısmı 6 870 000 liradır. Vilâ
yet yolları 4 875 000 lira tutuyor. Kömür İşlet
mesinin üzerine aldığı yola sarf edeceği para; 
6 120 000 liradır. Bu sene bunun için Kömür 
İşletmesi Bütçesine 1 200 000 lira koyduk. Bu 
meselede tamamiy.e kendileriyle beraberiz ve 
bunu hayati mesele olarak telâkki ediyoruz. Bu 
yol işini halletmek ayni zamanda bizim menfa-
atimizedir. özür diliyerek belirtmek isterim ki, 
orada kömür amelesi kışla hayatı yaşıyor de
diler, halbuki işi nöbetle yaparlar, kendileri de 
daha iyi bilirler, füzyondan evvelki kömür ame
lesinin hali, hakları olan sosyal hizmetler ifa 
edilmeye başlandıktan sonra çok daha farklı 
olmuş, iyileşmiştir. Ben onların bu hizmetler
den memnun olduğuna kaniim. Ama bu işçileri 
daha fazla refaha götürecek tesisleri de yap
maya kendimi mecbur görüyorum. 

Sayın İsmail Ergene istihkaklardan bahin 
buyurdular. Hakları vardır. Şurasını arzedeyim-
ki füzyondan alınmış olan maden ocakları için 
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[ kıymet biçen hakem heyeti hisseleri tâyin et

memektedir. Tâyin etmediği için ihtilâflara dü
şülünce bonoları mahkemeye tevdi ediyoruz. 
Buna daha iyi bir şekli halli, maaleef bulabil
diğimizi iddia ademem. 

Diğer arkadaşlarımın kömür için söyledikle
ri noktalar üzerinde icabederse ayrıca malû
mat arzetmeye müsaadelerini rica ederim. 

Belki burada daha fazla tafsilâttan vaktini
zi alırım, hem de hususi tetkiklere muhtaç olan 
kısımları vardır. Bunları tetkik edip arkadaş
larıma ayrıca arzedeceğim. 

Yine sayın İsmail Ergener koktan bahsetti
ler, kaloriferlerin daha az kömür yakmalarının 
temin edilmesini istediler, İbrahim Arvas arka
daşım da aynı konuya işaret buyurdular. 

Sayın arkadaşlarım, burada bu hususta bir 
iki kelime söylemeyi faydalı addediyorum. Kok 
işi memlekette kömür istihsalinden, bunun az
lığından veyahut da harice kömür ihracından 
dolayı sıkıntı yaratıldığı şeklinde bâzı söylenti
ler olmaktadır. Halbuki, kok meselesi kömür 
istihsali ile ilgili değildir. 

Bugünkü şartlar içerisinde kok istihsali ta
mamen bir fabrikasyon meselesidir. Kok fabri
kaları elimizde muayyendir. Bunun haricinde 
kok istihsal etmemize maddeten imkân yoktur. 

' Yerin dibinden kok olarak çıkmadığı hepimizin 
malûmudur. Kömürü, gazhane ve kok fabrika
larında gaz ve sairesi alındıktan sonra kok hali
ne getirilmektedir. Bu da yeni bir kok fabrika
sı vücuda getirmekle mümkündür. Veyahut 
hariçten kok kömürü temin etmek icabeder. 

Bu itibarla memlekette ev yakıtı, mesken ya
kıtı olarak linyite gitmiye mecburuz. Bir daha 
arzedeyim, Sayın İsmail Ergener arkadaşımız 
gayet haklıdırlar. Şurasını fahr ile söyliyeyim 
ki, birçok vatandaşlarımız evlerinde yalnız yal
nız linyit yakmaktadırlar. 

Linyit her sobada yanmaktadır. Yalnız yak
masını bilmak lâzımdır. Yakmasını öğretmek 
için elimizden gelen şekilde uğraşıyoruz. Lin
yitin'dumanını, gazını ve sairesini karbon ola
rak çıkaracak ve daha iyi şekilde yakmak için 
yeni soba numuneleri vücuda getirmek için 
Devlet Fabrikaları ve Millî Eğitim Bakanlığı
nın teknik müsteşarlıktaki arkadaşlarımız ça
lışmaktadırlar. Biz de bu hususta birtakım 
çalışmalar yaptık. İzmir Fuarına getirilmiş 
olan 13 tane sobayı mubayaa ettik, sobacıları 
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çağırdık, onlarla görüştük. Bu aldığımız so
baları teşhir ettik. Bu çalışmalarımız netice
sinde elde ettiğimiz sonuçları hususi teşebbüs
lerin de imaline terkedeceğiz ve ümit ediyorum 
ki, daha bugünden birçok yerlerde linyit istih
sal eden vatandaşlarımız, yakında linyiti daha 
iyi ve güzel, şekilde istihlâk edecek sobalara 
malik olacaklardır. Bunun için hususi teşeb
büsle ahenkli olarak çalışmaktayız. 

İsmail Ergener arkadaşımız, rutubet ve 
külün fiyatta müessir olmasına temas buyur
dular. Biz bu işi halen yapmaktayız. 

Ağaçlı linyitlerine de Tahsin Tüzün arka
daşımız lütfen iliştiler. Bunun için şunu ar-
zetmek isterim ki, Ağaçlı'daki kömür serveti
mizi işletmeye karar verdik. Biliyorsunuz bu 
bir açık işletmedir. Bu açık işletme için mu
ayyen olan bâzı alât ve vasıtalar lâzımdır. 
Eksport - Emport Balık'tan 500 000 dolarlık kre
di almak ekipman temin etmeye çalıştık Ancak, 
bunlar hemen gelmediği için., oradaki ihtiyaç
larımızın birisi, yol, birisi nakliye birisi de is
tihsaldir, istihsali bizim yapmaklığımız esas
tır. 

Esasen bunu mütaahhide vermezdik, fakat 
elimizdeki vasıtalar buna kifayet etmemektedir. 
İstihsal yapmayı da arzu ettiğimiz için bunu 
mütaahhide verdik. Fakat mütaahhit ancak 13 bin 
ton istihsal edebildi, biz kendisinden daha 
fazla bekliyorduk. İstihsal edemedi Biz kendi 
siparişlerimiz olan makineler gelir gelmez is
tihsale başlıyacağız. Ağaçlı'dan İstanbul'a kö
mür şevki için bu 13 bin tondan a y n olarak 
günde 250 . 350 ton arasında sevkıyat yaparak 
İstanbul'un bu nevi kömür sıkıntısı çekmesini 
önledik. Kömür tevzi işinde büyük sıkıntılara 
mâruz kalmadığımızı zaten arkadaşlar ifade bu
yurdular. Inşaallah gelecek sene bunu daha iyi 
şekilde istihsal imkânını bulacağız. 

Fethi Mağara arkadaşımız Küre'deki bakır
dan bahsettiler. Buradaki hakir tamamen işlen
miştir, Bugün ancak 30 000 tonluk bir topsirte 
vardır. 

Prit istihsalini mütehassıslar iktisadi buldu
lar. Bundan yapılan istihsal memleket dahili
ne yetecek miktardadır. Harioe prit ihracı için 
daha fazla istihsal noktanından imkân bulur
sak bunu da yapacağız. 

Aşıköy'deki pritler için de vaziyet aynıdır. 
Sayın Dr. Akif Arkan'm Çerkeş'teki demir 
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cevheri için bir emirleri oldu. Bu cevher işleti
lecek evsafta değildir, tetkik ettirdik. İki mü
tehassısın raporları arasındaki mübayenet için 
de bir tetkik yaptıracağız. Emrederseniz biraz 
da kükürt ve petrol için bir iki mâruzâtta bu
lunayım. Diğerleri hakkında da her zaman ar-
adaşlarımm emirlerine amadeyim. 

Sayın Ahmed Veziroğlu arkadaşımıza der
hal şunu arzedeyim ki; Tarım Bakanlığı ile mu
tabakat temin edilmiştir. Bu mutabakatın benim 
zamanıma isabet etmesinden dolayı da ayrıca 
bahtiyarım. Bugün kükürt mevzuunda, % 80 
konsantre kükürtü, ihtiyaçlarımız için, temin 
edecek şekilde yürümekteyiz. Halen memleketi
mizin ihtiyaçlarına yetecek kadar kükürt ya
pacak tedbirleri almış bulunuyoruz. Zaten 1948 
de bir miktar kükürt ithal etmişizdir. Biz bu 
sene 5 000 tona yakın kükürt satmış bulunuyo
ruz. Bu vaziyette artık memleketin kükürt ih
tiyacı temin edilmiş olacaktır. Zirai Donatımın 
kükürt ithal ihtiyacını duymıyacağma kani 
bulunuyoruz. Bilhassa yeni bulduğumuz ve ka
lite bakımından daha yüksek olan yeni damarr 
la bunu temin ediyoruz ve ümit ediyoruz ki, kü
kürt için artık harice beş para vermiyeeeğiz. 

Sayın Gl. Eyüp Durukan askerî ihtiyaçlar 
: için Askerî fabrikalardan istenen kükürt 
İ hakkında konuştular. Onlara iki defa definaj 

yapmak suretile kükürt vermekteyiz. Geçen sene 
bin ton, bu sene de bin ton izabe edilmiş kü-

• kurt vermek suretiyle ihtiyaçlarını karşılamış 
". bulunmaktayız. Kendileri de bu kükürtten 

memnundurlar. 
Kemal Turan arkadaşıma cevap olarak şunu 

arzedeyim, yeni bulduğumuz zengin damarların 
; cevher nispeti gayet iyidir. Flotasyon usulü ile 

kükürt istihsalini düşünüyoruz. Bu suretle bu 
Hazineyi daha verimli bir şekilde işletme imkâ
nını bulacağız. Kükürt için maruzatım bundan 
ibarettir. 

Petrol hakkında da bir iki şey ifade edeyim. 
Bizim petrol sondajlarımız M. T. A. Enstitüsü 
tarafından yapılmakta ve bugüne kadar birçok 
genç mühendislerimizin gayret ve himmetleri ile 
ve Hazinenin sarfettiği milyonlarca para ile 
geçen sene müspet neticeye varmış bulunmakta
dır. 

Bugüne kadar yaptığımız petrol sondajları 32 
bin metredir. Bunun 7200 metresini 1949 da 
yapmış bulunuyoruz. 
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Bugün istihsal olunan petrol altı kuyudan

dır. Sayın bir arkadaşımız, zannederim Alakant 
veya Veziroğlu arkadaşımız olacak günlük is
tihsalin 58 ton olduğunu ifade buyurdular, ve 
bir tezayüt bulunup bulunmadığını sordular. 

Arzedeyim ki bu istihsal kuyu basınadır, el
deki vasıtanın verimine bağlıdır. 

Bu kuyular aynı kuyudur, aynı kuyular ay
nı miktarı verirler. Yalnız eldeki vasıtalar, ma
kineler daha yenidir. Yakında istihsal artacak
tır. Bugün için pilot rafine dediğimiz makine
lerle çekmeye devam ediyoruz. İhtiyaca kifayet 
edecek dereeede çekiyoruz. Geçen senenin istih
sal miktarı 14 775 tondur. Biliyorsunuz; Kur
talan - Maden arasındaki şimendiferler bizim 
çektiğimiz ham petrolle işlemektedir. İnşallah 
demiryollarına mensup olan arkadaşlarımızın 
himmetleriyle yakında Malatya'dan Adana'ya 
kadar olan Cenup batlarımıza teşmil etmek sure
tiyle bu miktarı 120 bin tona çıkaracağız. Ve bu 
miktardan daha fazla taş kömür tasarrufu temin 
edeceğiz. 

İlk hedefimiz Batman'da memleketin gerek 
münakalesi için sarfedeceğimiz ve gerek Şark 
ihtiyacına yetecek ve gerekse Orta-Anadolu'nun 
ihtiyacına yetişecek miktarda petrol müştekka-
tını elde edecek olan rafineriyi kurmak olacak
tır. Ondan sonra yeni açacağımız kuyular ve 
elde edeceğimiz ham petrolü işlemek üzere İs
kenderun rafinerisi üzerinde de çalışmaya baş-
lıyacağız. 

Arkadaşlar, petrol üzerindeki çalışma artık 
bir işletmeyi istilzam edecek mahiyettedir. Bu 
iş için bugüne kadar Hazinemizin ne netice alı
nacağını bilmeden sarfettiği milyonlar ve Türk 
mühendislerinin alın terleri ve emeklerinin kar
şılığı Türk Hazinesinin olacaktır. 

Petrol istihsalimiz gün geçtikçe çok iyi bir 
şekilde inkişaf edecektir. 

Adana'ya gelince: Adana'da bugüne kadar 
jeolojik ve jeofizik araştırmalar yaptık, bu ta
harrilerin neticesi bize muayyen mmtakalarda 
Raman'da olduğu gibi, iki yerde, birisinde şim
diye kadar 1100 metre, diğerinde, 1000 metre 
sondaj yapılmıştır, halbuki petrole 1300 metre
den sonra tesadüf edileceği düşünülmektedir. 
Teknik elemanlar ümitli olarak yürümektedir. 
tnşallah Raman'da elde ettiğimiz başarıyı bura
da da elde ederiz. Diğer taraflardaki aramalar 
teknik ve finasman işlerine bağlıdır. Bunlar mü-

. im 0 : 2 
tahassıslarm kanaatine dayanan ve yine fenni?! 
gösterdiği icaplar dairesinde yapılacaktır. Bun
lar da zamanla inkişaf edecektir. Ümit ediyoruz 
ki, memleketin muhtaç olduğu petrolü de mem
leketimizde elde etmek imkânını bulacağız. 

Diğer cevapları karşılıyamıyorsam özür di
lerim. (Yeter yeter sesleri) 

BAŞKAN — İbrahim Arvas'ın bir suali var. 
İBRAHİM ARVAS (Van) — Efendim; ben

deniz, Van ve Albak hakkındaki dileklerimde, 
Bakanın bizim mmtaka için de ümit verici, hiç 
olmazsa bir söz söylemesini istirham edeceğim. 
Acaba buralarda da bir etüd, bir tetkik yap
mak, daha doğrusu, burayı da bir tetkik mevzuu 
yapmak mümkün müdür?. Değil midir1?. Kor-
zot madeni vardır, Armes'te petrol madenimiz 
vardır /Eskiden de işletiliyordu. Şimdiki vazi
yeti nedir?. 

Sonra bizim Şatak Kazamızla Şahmanis Kö
yünde maden kömürü vardır. İlerde orada tren
ler için ve gölde işliyecek vapurlar için bu se
ne etüd ve tetkik yapılmasını ve üzerinde du
rulmasını rica ederim. 

İŞLETMELER BAKANI MÜNİR BİRSEL 
(İzmir) — Soda için bir tetkikimiz vardır. Bu 
tetkik maliyet ve istihlâk pazarlarına nakil ba
kımından ekonomik olup olmadığı hakkındadır. 
Bize müspet netice vermemektedir. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Kamyon var 
şimdi. 

; MÜNİR BİRSEL (Devamla) — Diğer kö
mür madenleri için, bu madenlerin yerlerini ba
na lütfederseniz, Maden Tetkik ve Arama İda
resinin bu hususta tetkikte bulunması imkânı
mı temin etmeye çalışırım. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Konserve fab
rikası?. 

İŞLETMELER BAKANI MÜNİR BİRSEL 
(Devamla) — Bu mesele bizim mevzuumuza gir
memektedir. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın
dan yapılması lâzımdır. Cevap veremiyeceğim 
için özür dilerim. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Şeker fabri
kası hakkında.?. 

İŞLETMELER BAKANI MÜNİR BİRSEL 
(Devamla) —Arzettim. Bu, yeni fabrikalar için 
yapacağımız Devlet programında düşünülecek
tir. Arzularınızın tahakkuku imkânını ve ihti
yaçlarınızın hepsine cevap verebilmesini temen
ni ederim. 
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İBRAHİM ARVAS (Van) İnşallah. 
BAŞKAN — Saim Ali Dilemre. 
Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Bende

nizin sualim bu tekstile hakkındadır. 
Şimdi efendim, Sümerbank hep pamuklu iş

ler, çamaşır için. Yünlü kumaş, kadın ve erkek 
elbiseliği için yapılır. Fakat fanila, kazak, iç 
fanilâsı yapmaz Sümerbank fa/brikaları. Bunu 
dışarda yapan hususi fabrikalar veyahut hariç
ten mal getiren tüccarlar yapıyor ve âdeta hal
kı tazyik ediyorlar. Bakarsınız kafes gibi bir 
fanila, yün fanila bir taraftan bakarsınız öbür 
tarafı görünür 18 liradır. 

Şimdi anlamak istiyorum, Sümertoank: niçin 
yün çamaşırlık üzerine işlemez, nedir mahzuru 
Taunun acaba? 

İŞLETMELER BAKANI MÜNİR BİRSEL 
(İzmir) — Fabrikalarımız kumaş için kurul
muştur. Bu noktadan bir imalât imkânına'ma
lik olup olmadıklarını bilmiyorum. Ama, şura
sını kanul etmek lâzımdır k i ; memleketin her 
çeşit ihtiyacına Devlet fabrikalarının yetişme
sine imkân yoktur. Bu hususi sanayi teşebbüs 
erbabına ait olan 'bir sahadır. Mamafih bu cihe
ti de ayrıca tet&ik ederim. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Efen
dim, pamuklu fabrikalarının meşkûk mesaisini 
yakından görüyoruz. Biraz da bu gibi trikotaj 
işleriyle meşgul olsunlar, istiyoruz. Bugün dı
şarda bir kazak, bir kolsuz fanila 20 lira, yahut 
da 30 liradır. Halk biraz ucuz alsın olmaz mı? 

İŞLETMELER BAKANI MÜNİR BİRSEL 
(Devamla) — Efendim, müsaadenizle şu
rasını da arzedeyim ki, pamuklu mensucatı 
memleketin ihtiyacına yetmiyor. 1952 de 
yapacağımız 31 milyon metre pamuklu do
kumaya ilâveten bugünkü hesaplara gö
re memleketin daha 121 milyon metre pa
mukluya ihtiyacı olacaktır. Bunu göz önün
de tutmanızı rica edeceğim. Biz memleketin bü
tün ihtiyacına cevap vermek arzusunda oldu
ğumuzu söylemiyoruz. 

Dr. SAİ MALİ DİLEMRE (Rize) — Biraz 
da öteki yapılsın, burunları kırılsın. 

BAŞKAN — Yaşar özey. 
YAŞAR ÖZEY (Manisa) — Sulama politi

kası günden güne inkişaf etmektedir. Bunun 
yanında gübreleme işi de vardır. Bu gübreleme 
işinde ise bugün çok uzak durumdayız. Çünkü 
Ibirçolk yerlerde gübre yakacak olarak kullanıl-
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maktadır. Halbuki biz gübre sanayiine de bir 
an evvel ehemmiyet verip bunu başarmak mec
buriyetindeyiz. Acaba Sayın Bakan bu hususta 
ne düşünüyorlar? 

İkincisi; kükürt vesilesiyle arzetmiştim, kü-
kürtün memlekette çıkmasını çok temenni ede
rim. İhtiyacımız kadar çıkaracak olursak dışar
dan ithal etmiyeceğiz buyurdunuz. Yalnız bu 
kükürdün memlekette himayesini çiftçi sırtına 
almış olmasın. Bunu rica edeceğim. Ucuz te
min edildiği takdirde yerli kükürdü alalım, fa
kat Keçiborlu Fabrikasını himaye edeceğiz di
ye, sade hastalıklarla mücadelede kullanılan bu 
kükürdün mutlaka ucuz olarak temini lâzım
dır. ve bağcıya ucuz olarak verilmesi lâzım
dır. Ucuz temin edildiği takdirde Keçiborlu 
kükürdünü himaye edelim fakat maliyet yük
sek olduğu takdirde hastalıkla mücadelede kul
lanılan kükürdün hariçten getirilmesini rica 
edeceğim. 

İŞLEETMELER BAKANI MÜNİR BİR
SEL (Devamla) — Efendim, kükürt dışardan 
gümrükle geldiği takdirde halen bizim kükür
dümüzle rekabet edememektedir. Bundan son
ra yeni damarda amenajmanla yaptığımız istih
salin daha ucuza maloiaeağma kaniim. Daha 
geniş bir istihsal yapmaktadır. Hariçten gelen 
kükürde rekabet edeceğini ümit ediyoruz. 

Suni gübreye olan memleketin şiddetli ihti
yacını temin edebilmek için 1952 programımız
da bunun etüdü hakkında tahsisat koymuş bulu
nuyoruz. Benim âciz kanaatim bunu muhak
kak temin etmek yolun4|ıdır. ve bizim ele ala
cağımız ilk iş de suni gübre ve makina sanayii 
olacaktır. 

YAŞAR ÖZEY (Manisa) — Sayın Bakanı
mızdan ricam şudur. Biz pulluğu da memleket 
içinden temin edelim diye çalıştık ve bunun 
içinde gümrüklere zam yaptık. Gelen pulluk
lardan 8 - 10 lira alıyoruz. Fakat dâhilde de 
tamemen yapamadık; bendeniz bu durumun de
vam etmesimesini ricadan ibarettir. 

İŞLEETMELER BAKANI MÜNİR BİR
SEL (İzmir) — İnşallah... 

Dr. CEMAL KAZANCIOĞLU (Çoruh) — 
Suallerim çok kısa olacaktır, affmızı rica ede
rim. 

Teessüs devresinde bulunan ve istihsale baş
landığı takdirde şimdiki bakır istihsalâtımızı 
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bir mislinden fazla artıracak olan Murgul Fab- I 
rikası ne vakit tamamlanacaktır! 

İŞLETMELER BAKANI MÜNİR BÎRSEL 
(İzmir) — Murgul Fabrikası bu Haziranda fa
aliyete başlıycaktır ve arkadaşımın buyurduğu 
gibi bakır istihsalimizi bir misli artıracak ve bi
ze döviz temin, edecektir. 

Dr. CEMAL KAZANCIOĞLU (Çoruh) — 
ikincisi, bu fabrikanın izabe dumanından halkın 
göreceği zarar bakımından Hükümetçe ne dü
şünülmüştür? 

ÎŞLEETMELER BAKANI MÜNİR BİR
SEL (Devamla) — Halkı bu dumanın zararın
dan kurtarmak için tıpkı Ergani Bakır Made
ninde oldğu gibi her türlü tedbiri alacağız. 

Dr. CEMAL KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
İstihsal edilecek olan bakırın gayrimamul ola
rak dış pazarlara şevki mi yoksa mamul ola
rak ihracı mı daha kârlıdır? 

Memleket dâhilinde sanayide çok kullanı
lan elektrolitik bakırın istihsali için düşünül
müş tedbirler var mittir? 

Bağcılarımızın muhtaç 'olduğu göztaşı sülfat 
dö küivr istihsal etmek için bir tedbir düşünül
müş müdür? 

İŞLETMELER BAKANI MÜNİR BİRSEL 
(Devamla) — Bakır ihraç meselesinde; memle
ketin dahilî ihtiyacını göz önünde tutarak ihra
cat yapmaktayız. Yalnız kabul etmek lâzımdır 
ki, hariç piyasa bilhassa Amerika piyasası, biz
den plister bakır ister. Bu itibarla ilk önce pi
yasanın ihtiyacına cevap vermekteyiz. 

Elektrolitik bakırın memleket dahilindeki 
istihlâki azdır. Ama bunu İstihsal etmek için 
elektrik merkezlerine muhtaç olduğumuz da 
şüphesizdir. Büyük elektrik santrallerini vücu
da getirdikten Sonra ferro krom ve boksit gibi 
ihtiyaç olan maddeler temin edilirken bunu da 
nazara alacağız. 

CEMAL KAZANCIOĞLU (Çoruh) — Sül
fat dö küivr için bir şey söylemediniz. Sonra 
elektrolitik bakır istihsali için orada bir elek
trik santrali vardır ve ihtiyaca kâfidir sanı
rım. 

İŞLETMELER BAKANI MÜNİR BİRSEL 
(Devamla) — Bugün sülfat dö küivr için kü
kür t cürufundan istifade ediyoruz. Diğer huşu- ' 
su ayrıca tetkik ettireyim. 

Gl. VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) — j 
Petrol bahsinde verilen izahat beni tatmin et- | 
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I medi. 6 kuyudan petrol çıkıyor dediniz. Altı 

kuyu ne kadar petrol veriyor? Geçen sene 58 
ton çıkıyor denmişti. Bu yıl istihsal ne olmuş
tur? Geçen s'ene 8 milyon lira verdik, ne oldu? 

İkincisi, umumi ihtiyacımıza göre çekiyo
ruz dediniz. Umumi ihtiyacımız bizim dört yüz, 
beş yüz bin tondur. Çekilen bu ihtiyacımızın 
kaçta kaçını karşılıyor? 

Üçüncüsü; çekiyoruz, tabiî sarnıçlara göre. 
Sarnıçlar hususunda ne vaziyetteyiz? Neler yap
tık. Geçen sene verilen 8 milyon lira ile neler 
yaptınız? Bugün vereceğimiz 10 milyon lira ile 
neler yapacaksınız? Bunları öğrenmek istiyo
ruz. 

İŞLETMELER BAKANI MÜNİR BİRSEL 
(İzmir) — Sayın arkadaşıma demin de arzetti-
ğim gibi kuyulardan fazla istihsal bir pompaj 
işidir, yeni makineler getirmiş değiliz, aynı ma
kinelerdir, bunlar aynı miktarı çıkarırlar. Faz
la istihsal için bu makinelerin değişmesi lâzım
dır, bunlar değişmemiştir, günlük istihsal 60 
ton civarındadır, her kuyudan 100 ton çıkabi
leceğini ümit ediyoruz, yalnız makineleri değiş
mek şartiyle. 

Şimdi sizlere M. T. A. nın geçen sene neler yap
tığını arzetm'eye amadeyim. (Kâfi, kâfi sesle
ri). 

Birer birer arzedeyim. Fakat demin de arz-
ettiğim gibi 14 775 tondur. Lüzumlu tesisat ya
pıldıktan sonra pek tabiî olarak istihsalimiz 
de artacaktır. Memleketin bütün ihtiyacına ce
vap vermek için istihsali artırmak lâzımıgeldiğî 
gibi; Batman'dan İskenderun'a kadar bir boru 
döşenmesine de ihtiyaç vardır. Burada bir ra
fineri kurmak lüzumludur. Gelecek zamanlar
da istihsalimizin buna imkân vereceğine ümidi
miz çoktur. 

Emrederseniz daha teferruatlı izahat verme
ye amadeyim. (Kâfi, kâfi sesleri). 

ORHAN SEYFİ ORHON (Zonguldak) — 
Eğer ben yanlış anlamadımsa, Sayın Bakanın 
beyanatiyle mutabık olduğumu zannediyorum. 
Kendileri de takdir buyururlar ki, kışla haya-

j ti demekle eskisinden daha fena bir hayatı kas-
detmiyorum, işçinin köyünde ailesiyle beraber 

' bulunmaması ve iş yerine yakın bir yere iskân 
edilmemesini kasdediyorum. 

I Kendileri bunun için İşletmeler Bütçesine 
| bir tahsisat koymakla bu mevzuda benimle be-
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raîber oldukları zannını bana vermişlerdir, aca
ba yanılıyor muyum? 

İŞLETMELER BAKANI MÜNİR BİRSEL 
(Devamla) — Bu sene bütçemize bir (milyon 200 
bin lira (koyduğumuzu ve beş yıllık programımı
zı da burada arzetmekle köylerde 'oturan işçi
lerin bu işinin bizim de arzumuz olduğunu arz-
etmiş oluyorum. (Kâfi sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini oyunu
za sunuyorum.. Kabul edenler.. Kabul etmiyen-
ler.. Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

B. 
101 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

301 

303 

Bakan ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
tercümanlarının ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
deleri gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5439 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine göre memurlara verilecek 
ikramiye karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve (J) fıkrala
rı gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 320 

570 002 

112 201 

2 

1 

33 478 

22 403 

1 500 

550 

37 521 

2 100 

44 400 

5 000 

B. 
304 

305 

306 

307 

308 

309 

403 

451 

457 

501 

601 

701 

Lira 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 26 002 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 1 201 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 73 002 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 5 001 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıtlar giderleri 6 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil giderleri 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 6 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İç kongreler 1 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2804 sayılı Kanun gereğince 
Maden Tetkik ve Arama Ensti
tüsüne yardım 10 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Onarma giderleri 2 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1950 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/631) [1] 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü Büt
çesinin müzakeresine başlıyoruz. Biı bütçenin 
tümü hakkında söz istiyenler... 

Söz istiyenleri okuyorum efendim: 
İhsan Yalçın, Sabit Sağıroğlu, İsmail Hakkı 

Baltacıoğlu, Gl. Vehbi Kocagüney, İzzeddin Ça
lışlar. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Muhterem ar
kadaşlar; ben Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
bütçesinin müzakeresinde, Vakıflar faresinin 
kendisinden beklenilen vazifeyi yapmadığı için 
aleyhinde konuşacağım. Bütçe tetkik 'edildiğin
de görülür ki, Vakıflar İdaresi, mütemadiyen 

[1] 122 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

— 1277 — 



B : 56 ,25ıVı: 
mal satmakta, emlâkini arazisini elden çıkarmak
tadır ve bununla gün geçirmeye çalışmaktadır. 
Eğer Umumi Muvazeneden bir yardım temin 
edilmezse, Vakıflar, belki kendi başında bulu
nan Genel Müdürün maaşını veremiyecek vazi-., 
yete düşecektir. _ ., A 

Vakıflar Kanununun bir maddesini içna kuk 
lanan Vakıflar İdaresi, bu mülkten,hayır, yok
tur, icar getirmiyor, yıkılmak üzenedir., diye,. 
mütemadiyen7 örrflâlclrfi elinden çıkarmaktadır ve 
şayanı dikkattir ki; hiçbir vakıf malı, .tamir .et
mek teşebbüsüne geçmemiştir. Ben höyleobir iş 
yaptığım görmedim, tamir edilmez., mütemadi
yen icarı, kirası alınır ve ondan sonra.da bu 
mülk yıkılmak üzere iken satıljr., Arazisi ide 
aynı vaziyettedir, emlâki de aynı vaziyettedir. 

Bu satış tutarları, Vakıf Parala-r Müdürlüğü 
tâbir edilen bir idarenin kasasında toplanmak
tadır. Bunun faizinden her seneki Vakıflar Büt
çesine bir miktar ilâve edilmektedir.' Bu para 
ne kadardır? Bu para ile bir şey yapmak isti
yorlar mı? Ne yapacaklardır, ve nerelerde ya
pacaklardır? Bunları öğrenmek intiyorum. '-;" 

öyle anlıyorum ki, birikmiş paralarla büyük 
şehirlerde icar (ejde etmek bahanesiyle birçok bi
nalar yapacaklardır. Fakat memleketin muh
telif yerlerinde ecdadımız tarafından o yerdeki 
hayır için yapılmış olan yakıflarm paralarını 
biriktirip mühim ticaret merkezlerinde gelir 
getirir diye Başka'yerlere4 sarf edilirse Bu vakıf
ları yapan^&âdâdınftzınJ ruhları muazzep olur. 
Bu bakımdan bu noktaya bilhassa dikkat edil
mesini rica ederim. ;';[ ı ' '• --•-• 

A r l ^ a ş ^ * , yallardan-beri. Vakıf ar İdaresi
nin edinde iki mühim su vardır, Karakulak ye 
Taşdelen. Halbuki,^Buta^a -görüyorum, bu iki 
suyun temijı etliği para 25= bin liradır. Boru 
mu döşüyprlarm,i£ ne, yapıyorlarmış, bir an ev
vel yapsınlar da bu sulardan para temin etsin-
ler. Mütemadiyen hazır mal satmakla bunun 
sonu nê Ojlçajçâ  ben,-de aBİamıyo-ruın. 

Sonr£::^83*tincilik:;- Zeytinciitk işle^mesinjn 
temin ettiği.-.^ava^nedip,'.'^anlamıyorum, jöiğeı; 
dışardakit^le^melere--nazaran temin v ettiği gelir 
lâşey mesabesindedir, . Buna bir tedbir olmak 
üzere; idare meclisine ticaret işlerinden anlar 
birisini alalım da, bu işletmeleri biraz ıslah 
edelim, demişler. Böyle idare meclisine ticaret
ten anlar bir kişi almakla bu iş nasıl düzenle-
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I niıy.bunru, d^an^yanıadım^ Arkadaşlar, bunlar 

yamama tedbirlerdir. Esaslı.bir şey yapmak İâ-
z m V f e •; }<'-"'1 '"'u K'- • ' - - -• ' 

jâpnija, .tyin,e bir. istişare heyetinden bahsedil-
meİ$te,dj;;,,;l$u,çjp jebep olarak da bir*"'kanun 
teklif edilmiş^rbu.,kanun.kabuTediliı'-se', Bu £a-

. nunun karşılığı, olarak, yedi bin lir a bir" tahsi
sat konmuştur^, /,,., »> M. 

Muhterem arkadaşla/, ka?mni Bir ' mes'nedi 
olmıyan bir' parayı Bütçe Komisyonu nasıl bu
raya koydu, anlıyaınadım. Bunun. da. izahını 
rica ediyorum. îzah ederlerse memnun olurum. 

V Çıkacak kanuna müsteniden kurulacak istişare 
heyetine para vermek. Bir t\efü bu i^tişai'e he-

Y yetinin vazifesi 'ire;ıoiabak,'iıe gibi Bir ..vazife 
I gÖreö&&? Memlekette vakıfların imarjnarpıü,ta-
I; allik ne gibi işler-varsa tetkik edip bi<r.karara 
I balğlıiyacakmış. Memlekette Bu,gibi. ., tarihî .,YC 
I mimari eserlerin, Mymetlı binaların yapılması 
I ıslahı ve tamiri için- »mütehassıs elârîıanlara ih-
I tiyaç vardır. Yoksa istişare heyetinin'^'yapacağı 
I iş bu mudur? Bu istişare heyetinden evvel kuy-
I yetli mimar ve mütehassısa ihtilaç vard;r. Bu

nu anlamak istiyomm.' 
Bir de Evkaf İdaresinin geçmiş yıllarda, in-

I saat ekipi diye bir-ekipi vardı. Artırma, Eksilt
me ve İhale Kanunlarına tâbi olmaksızın gitT 

tikleri yerlerde camileri, mescitleri, tamir etti-
I ler, sonra yakalandılar, bu meselenin de bir de-
I» fa daha izahını r>ica edeceğim. 
I Muhterem arkadaşlar, bir de milletvekili 
[ olarak memleketimizde gezdiğimiz yerlerde gör-
I düğümüz yıkılmak ıüze*«e, harap olmak üzere 
[ bulunan vakıf bânaiarm, mescitlerin, camilerin 
[• ve sairenin; Evkaf İdaresinin vazifesi hududu 
I dâhilinde olan yerlerin1 tamir ve ıslahı hususun-
i da Evkaf Umum Müdürlüğüne yaptığımız mü-
I racatta, Umum Müdürün 'bizden daha ziyade şi-
I kâyetçi olduğunu ve--para Bulun da yapalırrç, 
I dediğini öğreniyorum.' Biz parayı bulduktan son-
I ra, Hazine de para. yardım? yaktıktan,, sonra 
I Evkafın hikmeti vücudunu'anlamıyorum, Elin-
I dfijçi malı, serveti işletemiyen, fazla; varidat te-
I min edemiyen bir idareye "Devlet Bütçesinden 

paj'a yardımı yapacağız, o da iş yapacak. O hal-
I de o dairenin hikmeti* vücudu kalmıyor,.Buna 

nazaran Hükümetin esaslı şekilde; ele alarak,ıg-
I lah etmesi için ne gibi'.-esasiı tedbirlere ihtiyaç 

varsa o tedbirlere baş vurmasını hassaten rica 
ederim. 
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SABİT SARIOĞLU (Erzincan) — Aziz ye I 

muhterem arkadaşlarım; Vâkıflar* İdaresinin 
bugünkü t hali, hakikaten • -memnuniyet0 ve-
r icf bîrVaİde değildir. Bu 'idare <mak8âd1v adî
sinden ayrılmış ve. bu ayrılmalar "ra&klfedfhde I 
bugün Devlet'Bütçesine bâr olacafc%irf'föafle,<ge1-
m'işfâr. Şeraiti Vakıf yerine getlrilemiy\3'r,'4ftta> 
ve,Jifiyasiyfe' mükellef olduğu', müesseseler" Ira-
rap oluyor, kıymetli âbideler hergun birftz":'#a-
ha lç6Eûyor. ' -""' ;- •'• ' l ' J v | 

A Vakıflar' Umum "Müdürlüğünün-totfgiftıli&S- ' 
rüştüğümüz bütçesindeki1 gelir yfeltûnuv- 8 "rtül-
y ö n ' ^ 8 biii lira olarak gözüküyor^'f*HaifeuM, M 
bu gelirin Takikatı yan i /Vak ı f l a r -ldk!*ösiü$n ' 
vâr&afı/'S mi'lyon '343 300 liradır.-- fc Milyon ! 

433 Mt) lirası Hazineden yapılan-r- yarctlnidlh 
Devlet'Hâzinesinin .bu yardımı' olmasaydı'cami- ! 

ler'm/'bir kısmi muattal kalacak,-4ıadem;ei; hay- M 
rat Ve'-£emsali" aylıkları - verilemiyetrektfr» Vâkıf-
lar , u%âresîhin kendi -geliri; olan lbeş^fmİlybn ' 
343 3Ö6 Tıraşının 4 milyon küsur • 'lirası1 'kendi M 
meAlür"' ve ' müstahdemlerinin aylıkları; > muvâk
kat'' lveVi daimi* ücretleri,, harcırah ve mtıhWIîf 
idare ina'srâflâriyle vergilerine ayrılmaktadır ki, '• 
bunurf^yeîiirnu," bütün varidatının yüzde- sekse- M 
ninr'âşmkk'tadır. Varidatının beşt«V. dördünü ' 
teşkilâtıma hâ'rciyan acaba başka bir •müesse'se 
var 'niı'dırll " "" \ • • ı ; •••••:• ;'-

Mırhtef'&m arkadaşlar, biras- d«r -memleketin ' 
hususi işlerine gelelim. - , • ..'-,<•%»>. \> 

Heciniz' bilirsiniz* ki, Erzincan şehri, 'ön 'stene • 
evvel''zelzele*'afetiyle kamilen harap 'oldö.'llBu 
meyanda' "çbk kıymetli- camileri '• de yıkıldı. Bu ' 
camilerin 'blrço'k dükkânları, tarlalârv'rsülaL,ı '\ 
ve d i ^ r ğâyfimenkûneri zelzelede^- evvel'"Va- M 
kıflar İdaresi tarafından satılmış—ve j>a-râlârı > 
nukudu m'6vküfeye gönderilmiş isö; de bunlara 
dair mahalline" hiçbir malûmat verilnfemiş "ve ' 
zelzele felâketiyle ne bir camii, ne de -raîebâmi 
hayriye'den'bir1 tefc binası kalmadığı-halde 2762 M 
numaralı'Vakıflar Kanununun 1&, 11, 12-,' 13 ve ? 
14 ncü' iriâddMeri'. mucibince bu * vilâyetimizde 
en küçük "bir''kulübe bile. yapılmamıştır/ ' 'Her • 
gezdiğimi^ ve' gördüğümüz-yerlerde-buna'-ben
zer misâller ^ek' çoktur. Fakat > esası -bozulmuş ': 
olan bir'nıüeWesehin'teferruatına ait noksanca- ' 
rı uzun!,boyİu"'saymakta bir faide yoktur. ' M 

Yalnız'' aziz ' a'rkaaaşlarım; artık tahakkuk 
etmiştir ki, bu müessese, bu vazifeyi göremiyor. » 
Hükümet rtfc kaâar yardım ve'fedakâ-Fİ*k> yapar- j 

.1050 Û : 2 
' sa-yapsm, *vgen#'maksat hâsıl olamıyor, Tarihv 

mîzde en büyük içtimai re> hayır îmüessfeseH^rini 
vücuda getiren bu muazzam 4daıw veı Servetin 
bu hale düşmesinden duyduğunugl«m> venia'Dırap-
larla bu işe bir çare bulunmasını .Hükümette*ı 
rica ediyor ve sözüme nihayet îV.eriyoımmj: • 

İSMAİL HAKKI BALTAGIOĞLU^ (Kırşe
hir) — Benim düşüncelerim be^. noktada-top

lanıyor. . ,, •.„;•.-̂ iı-.v ;:N 
' "Vakıf müessesesinin ne olduğu ve fftf-ölma-
•dıflhiUâİr. " • •• - 'i ' y^ 
' ""Vakıf 'hacminin «on zamanlarda'•a^aildîjŞın'â, 
tıfaİaiğıiıa^dair. " ' •—• —« - •<• -• M 

; "Va"kif müessesesi hakkındaki ' güvenimizin 
yo^'blâuğuna d a i r ~ - ' ' <u *' ' -";" 
i ' Vakıf idaresinin kendi ' görevine "dtmmesine 
âa i f ve : v" ' " " . .. : >< • '• f -
5 Devlet yardımının doğru ölüp olmadığına 

1 dair. ' 
Bence vakıf müessesesi 'rtedif, ne değildir? 

Vakıf müessesesi her şeyden önce ve' yalnız t e 
sanüt ' müessesesidir. Vâkıf müessesesi Tftrfc an* 
lâk 'geleneğinden doğmuştur; Bil"'gelenek yar
dımlaşmadır. Türkün^ahlâkı1;eSfthü^lr:5Bir' ah-
lâktır. Ö'nım için vakıf lar «doğırinş* veftfkff1 islâm 
•memTöketten daha çok. genç -Ve" genfö' olaWk 
yaigaya'gelmiştir; son zamanlarörrkadarl- ÖyBys^ 
Vakıf1 mü'essıesesi ziraat müessese^" dfcğ$ldirVl®ktıİ 
t milesse^Ösi: 'değildir, hiçbiri değildir;' te|eyd«k 
«nee teikmîd müessesesidir, aMâk> mü'e^fes'efeidır. 
Vakıflara bü'asli ve hakiki gfoevinitvefm^Öfk* 
r§e Vakıf politikasının takip etnleyeiınkân yoktur. 
Tolu "şaşırırız. Vakıftan- menfaat'değilj içtimai 
yardım be'k'Iiyeceğiz. Görevi sâdece Mlui*:'' •'"•' 

Son zamanlarda vâkıflafin ve öıîlâriii'esjbri 
•olaıİ vâkıfların hacmi uf almıştır: tüf^îye coğ
rafyası vakıflarla süslenmiş iken, Türkiye'Me&i 
mezarlar arasında vâkıf mezarları bulunduğu 
hailde, son zamanlarda bunlar' azâhmşfrrrS&eBi? 
(MvensizlikTır. 'Yanlış anlaşılan;-'yanlış1 ^lafrâk 

'taşırian bâzı düşüncelerden dola'yişunı^imu^ va* 
-kıflaV müessesesine karşı mukavemet artmişîîr, 
Btmü aklımızla, ilmimizle/ şuurtımuzlâ • s'öyliye^ 
m«yi*. Ama','vâkfa karşı garip- bâkîşlnife'var
dır; vüstai bir müessese gibi» •«••-"> • ^'T- .«'-"-•'' 
^J'Hâlbuki Vakıf; tesanüt, ahlâk, iyilik,fİçtSmâi 
hayır 'müessesesidir, lâik birr nlüessesedi^/'^ürk, 
vkfcfı»bû"goz!ile, bu fikir ve[ -feu-duydular il« 

'Meydâna getmr'.' -„.ı.,*.•». =r,;>r;uT' 
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Bu sevgi ile, en büyük sevgi ile vakıf mey

dana gelir, ve o zaman yaşamakta devam eder, 
ve faylalı olarak yaşar. 

Üçüncü nokta: 
Güvenin azalmasıdır. Bu, en mühimmidir, 

şartı vakfa riayet! Şartı vakfa riayet, birtakım 
düşüncelerle bozulmuştur. 

Zenginlerimiz vardır, vâkıf olabilecek kud
rette insanlar vardır. Varlığını vakfedebilecek 
kudrette insanlar vardır ki, kim bilir ne olacak 
diye kütüphanesini dahi vakfetmez. Kaç kütüp
hane sahibi kaç adam, şu son elli sene zarfında 
kütüphanesini vakfetmiştir? Üniversite kütüp
hanesi, B. M. Meclisi kütüphaiesi meydanda; 
otuzu geçmez. Bu mühim şey, dinîsi de, millîsi 
de, ahlâkisi de budur. Kamu aleyhine olmadıkça 
şartı vakfa karşı saygı göstermek lâzımdır. 
Çünki vakıf, bir insanın, hayatında elde ettiği 
varlığın bir emri hayra tahsisidir. 

Şartı vakfa, bilâkaydüşart riayet edilecek
tir. Bu suretle vâkıfların sayısı çoğalır, vakıf 
dairesi, vakıf müessesesi zenginleşir ve Devlet, 
Hükümet yardımından müstağni bir hale gelir. 

Dördüncüsü; vakfın kendi görevine dönme
si. Çünkü Vakıf idaresi kendi görevini görmü
yor, görevi dışındaki işleri görüyor. Gördüğü 
işleri burada saymak yalnız hâtırayı yorar. Zey
tincilik ^ormancılık ve diğer birtakım işletme
ler. Bunlar tarrfamen içtimai iş bölümüne göre, 
mütahassıs bakanlıklara geçmiştir. Bu idare 
hattâ Diyanet İşleri Riyaseti vazifesini de gö
rür, müezzini, kayyumunu tâyin eder, müfettiş 
gönderir. Şimdi kendi bütçesini sağlamakta böy
lesine yoksul olan bir müessese bunları yapabi
lir mi? Bunların hepsini atmalıdır, kendi göre
vini yapmalıdır^ o vakit kuvvetlenir, müstahsil 
olur. 

Devlet yardımına gelince : Arkadaşlarımın 
söylediği mesele, tenkid ettikleri doğrudur. Fa
kat işi daha başka türlü görmek mümkün değil 
mi? Gelecek yıllar B. M. Meclisi daha çok yar
dım yapsın ve plânlaştırsm! Bizim bir huyumuz 
var, mütahassısı getiririz, ihtisası eseri olan plâ
nını tatbik ettirmeyiz! Bu çok garip bir şeydir. 

Bizim hürmetimiz mütahassısm şahsmadır. 
ihtisasına değil! Ve bu hal akim kabul etmedi
ği derecede marazi şekiller göstermiştir. 

Darülfünuna mütahassıs getirilir mi? Üni
versite mütahassısı yok, üniversite âlimi vardır. 

2.1950 0 : 2 
Biz oraya da mütahassıs getirdik başına koy
duk ve tarumar ettik. 

Mütahassıs Hamada Paşadan beri mütahas
sıs geliyor. Şimdi de ne bileyim yeni bir müta
hassısı geliyor. Efendim, mühim olan mütahas
sısm şahsı değil plânıdır. Onun plânına hürmet 
gösterelim. Çünkü bozmak, yıkmak kolaydır, 
ama vakıf gibi bir müesseseyi yapmak bilmem 
kolay mıdır? 

VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) — Sayın 
arkadaşlarım; atalarımızın bıraktıkları vakfi
yeler yani irat kaynakları bugünkü millî ve di
ni âbidelerimizin tamirine yetmiyor, hademei 
hayratın hiç olmazsa biraz olsun müreffeh ola
rak yaşamalarına imkân verecek halde de de
ğildir. Günden güne yıldan yıla bu vakfiyele
rin varidatı çöküyor. Bugün gördüğünüz gibi 
Devlet Bütçesinden 3 197 000 lira vermek sure
tiyle ayakta tutmaya çalışıyoruz. Anadolu'daki 
camilerimizin hepsini tamamiyle biliyorsunuz; 
ne haldedir. Ne dereceye kadar el atılıyor. Mu
ayyen bâzı büyük şehirlerimizde han, apartman, 
zeytinlik ve portakallıklar meydana getirmek 
suretiyle varidatını artırmaya çalışıyor. Fakat 
bir netice alamıyor. Çünkü idarenin şekli baş
tanbaşa yanlış ve bozuktur. Hademei hayrata 
bakamıyor. Arkadaşımızın buyurduğu aran et
tiğimiz şekilde kendilerine yardımda bulunamı
yor. Millî Korunma Kanunu elini kolunu bağla
dığı söyleniyor. Bu kalksada. bir hayır gelece
ğine de inanımız yoktur. Hademei hayratın Di
yanet işleri Riyasetine bağlanması hakkında 
bir kanun yüksek huzurunuza gelecektir. Bu 
kanun kabul buyurulduğu gün vatandaşların 
refahı temin edilmese bile sıkıntılarının biraz 
azalacağı şüphesizdir. 

Arkadaşlar, Erzurum'da 4-5 sene evvel as
kerî işgal altına giren camilerimiz vardır. Bun
lar üç dört sene işgal altında kaldı, fakat vakit 
vakit de tahliye edildiler. Bu binalar harap ol
muş bir şekilde geri alınmıştır. Lâkin vakıfla
rın Erzurum'daki müdürlüğü hiç alâkadar ol
mamış ve askerî işgal zamanında bir zabıt da 
tutmamışlardır. Millî Savunma Bakanlığına 
müracaat ettim. Ve nihayet şimdi elimde bulu
nan şu cevabı aldım. Diyor ki tutanak varsa 
bize getirin, verin, paranızı verelim, işte Millî 
Savunmanın yazısı. Halbuki tutanak yoktur. 
Para alınamıyor. 

Erzurum'da uğradım şubelerine. Orada da 
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yoktur. Oradaki müdür vazifesiyle alâkadar ol- J 
mamış ve burası da onu uyandırmamıştır. Bu 
caminin 8 bin liralık para meselesi işte bu şe
kilde sürüncemede kalmaktadır. 

Sonra biliyorsunuz ki birçok ilçelerimizde, 
camilerimizin hademei hayrat parasını halk ve
riyor. Hasankale'nin dört camisinin parasını 
halk veriyor. Fakat şu on iki yıllık kuraklık 
Pasin halkının belini bükmüştür. Ne ambarın
da dene ne de kesesinde para kalmıştır. Rica 
ediyoruz dediler, aceba şu bir- kaç sıkıntılı yıl
larımızda vakıf ve hademei hayratın maaşını 
veremez mi, dediler? Ben de Genef Müdürlüğe 
müracaat ettim bana peki dedi ve bir memuru 
çağırdı, birisini al, dediler, diğeri için de yer 
bul dediler. Ben de bu müjdeyi Hasankale'ye 
yazdım ve teşekkür mektubu aldım. Bir ay son
ra, Genel Müdürle karşı karşıya geliyoruz ben
den özür diliyor, yapamadım diyor. 

Arkadaşlarım, Türk'ün her şeyden evvel bir 
hasleti vardır, sözünün eri olmak. Bir Milletve- I 
kiline değil her hangi bir vatandaşa da verilen 
söz yerine getirilmelidir. Niçin sözlerini tutma
dılar ve beni Hasankale'li hemşehrilerime karşı 
neden müşkül duruma düşürdüler? 

Arkadaşlar, bana söz verip, iki cami için söz 
verip onu yerine getiremiyen bir Umum Müdü
rün bu muazzam vakıf işini becereceğine ben 
nasıl inanırım. 

Orgl İZZEDDÎN ÇALIŞLAR (Balıkesir) — 
Seçim ilim olan Balıkenir'de birçok vakıflar 
vardır. Bu vakıfların gelirleri de pek çoktur. 
Bu vakıfların şartı da bu iradı mahallinde sar-
fetmesidir. Gelirlerin bakımı, onarılması, birta
kım köprülerin tamiri ve yeniden yapılması bu 
şartların içerisindedir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü oradan aldığı bu 
yüksek gelirin belki yüzde onunu dahi, bu şar
tı vakıfların icaplarını yerine getirecek suret
te sarfetmemektedir. Belki, İdare bu hususta 
mazurdur, kanunlar müsait değildir. Hemen, 
her sene Balıkesir İlindeki vakıf işleri için 
Umum Müdürlükle temasda bulunuruz. Kendi
leri hakikaten iyi görüşlü ve anlayışlı bir arka
daştır. Bu hususta tatmin etmeğe çalışmaktadır. I 
Fakat pek az. Geçen sene zelzeleden müteessir I 
olan Bigadiç'te çok kıymetli, oranm halkı 
için çok ehemmiyetli olan, Yönce Camiinin ta- I 
miri için teşebbüste bulundular, mühendis gön
derdiler, keşiflerini yaptırdılar. Bu camiin ta- j 

miri için 50 - 60 bin lira kadar bir masraf ica-
bediyordu. Ancak yedi bin lira kadar bir para 
tahsis etmişler, kısmen tamirine başlamışlar
dır. Bu kadar bırakılan irat karşısında 50 - 60 
bin lira çok bir şey değildir. Bu cami halk için 
fevkalâde ehemmiyeti haizdir. Bunun bir an ev
vel tahsisatının verilerek ikmalini rica ediyo-
ruım 

Edremit zeytinliklerinde yüz binlerce zey
tin ağacı Evkaf İdaresindedir. Bunlar, ora hal
kının bıraktıkları vakıflardır. Köprüler için de 
bazı vakıflar konmuştur. Edremit Kasabası içe
risinden bir dere geçer orada bir Çallı mevkii 
vardır ve bir vafık köprü yeri mevcuttur. Eski 
senelerden beri oranm hasılatı vardır, tabiî 
bunun iradını Umum Müdürlük alıyor fakat 
bu köprü yapılamamaktadır. Edremit'liler bu 
köprü yüzünden çok şikâyetçi ve mustariptir
ler. Kasabanın karşı tarafında bulunan geniş 
zeytinliğe geçmek için halk bu dereden geç
mek mecburiyetindedir. Zeytin toplama mev
simi, malûmu âliniz, Kasım ve Aralık aylarıdır, 
Kışın, yağmur ve soğukların başladığı bir mev
simdir, zeytin taplamaya gidenler de ekseriya 
kadınlardır bunlar bu dereyi bellerine kadar 
suyun içine girerek geçerler. Bundan kaçınmak 
için 1 - 1,5 saatlik yol yürümek lâzımdır Kışın 
kısa günlerde zamanlarının büyük kısmını yol
da harcamış olacaklardır. Zaman kaybetmemek 
için tabiidir ki, zeytinliklerini toplamaya gide
cek ve o sudan geçecektir. Halbuki, o zeytinlik
ler bu köprü için vakfedilmiştir. Artık Umum 
Müdürlük bunu bir an evvel nazarı dikkate al
sın ve bu köprüyü meydana getirsin. Ricaları
mız bundan ibarettir. 

OSMAN OCAK (Diyarbakır) — Efendim, ge
çen sene Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi gö
rüşülürken bâzı hayrat hademesinin almakta 
oldukları ücretlerden bahisle 50 imzalı bir öner
ge verilmişti. Bunlardan bir kısmının 50 liraya 
çıkarılması ve bir kısmına zam yapılması isteni
yordu. Bütçe Komisyonu tetkikat neticesinde 
Meclisin istediklerinden bir kısmını, yani maaş
ların 50 liraya çıkarılmasını kabul etti ve diğer 
bir kısmının da önümüzdeki sene, yani geçen 
sene bütçesinde alınacağını ifade etti. Filhaki
ka bu zamlar yapıldı. Yalnız mülhak vakıflar
da çalışan hayrat hademesi bundan istifade ede
medi. Mütevelliler bu kabil memurların maaş
larını, ücretlerini yükseltemediler. Çünkü vakıf 
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akarlarından alman icarlar dûndur, artınlınası 
imkânı da yoktur, zira Millî Korunma Kanunu 
buna mânidir. Binaenaleyh bu adamlar on sene 
evvel aldıkları miktarlar üzerinden ücret almak
tadırlar. Halbuki bu zaman içinde' ücretli ve 
maaşlı olan memurlara-mükerrer" zatfilâr yapıl
dı. Çocuk zammı gibi •aviant'ajla^dâ'rr da 'İstifâde 
edemiyen ve ayda dört liraya müezzinlik "ve 
imamlık yapan bu adamlarunia'ğdür variyettedir
ler. Gerçi-bu, mütevellilere * a i t 'b i r iştir" ama 
umum müdürlüğün -velayeti âftıniesi vârdirV Bu 
itibarla bunun için bir tedbir ahnrrîâ'^ının lüzu
munu belirtmek istiyorum. 

MUSTAFA» KORKUT--'(Ahtalya"? -*- Muhfe-
rem' arkadaşlar;-; Vakıflar•'.Bütçesi1 münasebetiy
le söz aldım. • ••--> • »>• 'i i. • ^ - <ı*. 

Korkuteli •Kazas-ı-imerkefcifl$e,;iki :caml var- . 
dır. Bu iki cami de eshabı hayir 'tarafından"ya
pılmıştı. Maalesef bu* eamiim1 Her*iki'sirrih de mi
naresi yoktur; Vakıflar-ö^enel'MÛdürtüglüne' se
nelerden beri rica ediyoruz, mttaleteeî' "yaptıra
madık. Her ne ise' bu yapılacak- (riiiüöı*eleri"de . 
eshabı hayra bırakalım.-•• s>(' • "• '> ' ' • » " 

Arkadaşlar;>Korkuteli mîn Alâeddİn "mahal
lesinde Selçuk zamanından kalnü-Ş kıymetli bir 
minare vardır-. Bu kıymetli min'ârV'20' ! senedir 
kullanılamaz bir 'halde -ver^yıkılmfek1 üzeredir/Se
nelerden beri Evkaf-U.-MMü^lüğüne" bu k ıy- ' 
metli eserin tamirini rica 'ediyorum. iMaalese'f dâ- . 
ha keşfi dahi yapılmam'ışt-r. '-Bu kıymetli minare
nin tamirini bir defa-d'a çok:sayın'lGJirha'ltây Hü
kümetinden rica ve niya^z'ediyorum.):,: "' 

Arkadaşlarım şunu-ilâve''edeylhr'ki'"Bu mi
narenin âleminde '10-kilodan iâzla-altın r 'vardı. 
Bu altm 30 küsur sene evvel' Hükümetten' gelen 
bir heyet tarafından- alınarak Istâhbhdda'ki' mü
zeye götürülmüştü. Bu jâltmıri^z»man1la'she,ı* hah- . 
gi bir tamir masrafını karşıİârriak içİrr'konuldu
ğu da muhakkaktır;'"<• VJ . v».-: <ı! ı ı i r i 

Arkadaşlarım yine dairei intiHâbîy'e^ih El- . 
malı Kazasında Başa c&miinin'Hafrıifirie'1 Evkaf 
İdaresi büyük-mikyasta^mâsrsff -yakarak'kıy
metli eseni tamir ettirdiler: Maalesef'bu'kıymet- l 

• • T - i 

li camiin avlusunda şâd*rvârı'V&rdir' ve 'yine ay
nı avlu da 10-kadar- mağaza. vairdır/Ço^k narap . 
bir durumdadır, ve çi»kin,man2râ>FÎa''arfeetnıekte-

Sözlerimi bitirirken saym ^a'şMkafrî'mın' DU 
kıymetli 'eserlere • elinv-uzatmasına'niyaz-' eder ve 
ayrılırım. - - • -- •">'. ''•'•'-'"*"' ' ' "" '. 
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HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Milleti

miz, çok geniş tarihi olan bir millettir. Yurdu
muzun bu tarihi ile mütenasip olarak namüte
nahi eserler nieydana getirmiştir. Bunların 
asrılarca ihmal :edilmiş '•©İmias'ı''' bugün bizleri 
gayet geniş ölçüde' bir * müşkülâtla" karşı kar
şıya bırakıyor. j* '•• '•.••••-.i-' >••-

Sayın Saraçoğlu^nutt'1 bir vakitler söylediği 
' gibi, ölüleri ayaîkfca tutmak î^n '" dirileri ihmai 
i edecek değiliz. 0'haldef-bıttiüh için bir çare lâ
zım, ne yapacağiz'l Bunları''kenedi''hallerine bı
rakıp yıkılıp gidecek 'mil. Mutlaka 'bir çare 
'aramak lâzımdır. Geçen sene yine Vâkıflar Büt
çesi konuşulurken,1 gelecek denelere' şâmil borç
lanma yoliyie veya'bbno voliyle,*'hangi şekil
lerde olacaksa, tbulıarap olan eserlerin1 ihya edil
mesini rica edeceğim. *Bü'!hususla4 ne yapılması 
iktiza ediyorsa aydınlatmalarını rica ediyorum. 

İkincisi ; Hakikateîi'Ia¥kadâşlârr, yetişilmi
yor, bu eserler» derhal tamir' olttiuyör', fakat çok 
ehemmiyetle üzerinde -dur^lae'ak bit 'nokta var
dır. Bu eseflerin üzerinden' daha beş,1 on sene 
geçecek olursa mimari'' t 'hüviyetlerini kaybede
ceklerdir. Bunları**- mimari Mlviyetîeririi ve si
tillerini kaybetmektense, hiç1'l ölniâ'zsa bugünkü 
şekillerinin fcesbiti'için-birdosya,'ml!"açılacak . 
Yoksa maketi- mi^yapıl^cak'1.1'Ne olacaksa ol-
su!n bunların bugünkü" şekillerinin" Tesb'it edil
mesi işinin süratle ele alınması lâzfmdif/' 

Tamir edilemez, • kabul ediyorum, büyük 
masraflara İhtiyaç vardır,'ıFakat bfrâ'z daha ih
mal edilirse, üzerinden ;beş!, on'sehe daihâ'geçer
se, bunların sitilleri gaip olacaktır. İlerde bun
lar! tamir • etmeye karar versek' bile", eski hü
viyetlerini bulamıyacağız.' ^Büna IJir" ç" âre bul
mak lâzımdır. Bu kıymetli eserlefr'rri fotoğrafla
rını-mı, alacağız?.. Küçük- birer -maketlerini mi 
yapacağız?. Ne yapacaksak yapalım';' bugünkü hü
viyetlerini gaip etmiyelim. Bü işe bir i ü r a t ve
relim. "''•'•" •"''"' 

Üçüncü- nokta arkadaşlar;"bâzı arkadaşlar 
Vakıflar Genel Müdürlüğü--üzerinde İsrarla 
durdular. Ben; bir a rkadaş ın , genel merkezin 
vazifelerini ihmal ettiği ! ihusüsuhdaki nöktai 
nazarına. işrirak etmiyeeeğim.• Kabul etmek lâ
zımdır ki, onlar da imkânlarla mukâyettirler; 
biz onlara ne imkân-verirsek; örilâr d'â'onu tat
bik edeceklerdir. Bunu ben, Mr kusur olarak 
telâkki etmiyorum. Fakat şttfda'toir hakikât ki, 
vakıfların perseneliy taşra teşkilatındaki memur-
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lan idinde bulundukları mü.e^es^enift mânevi 
mahiyetini kavramış insanlar. $f ğj]$jr. .,,., :, L 

Bu kıymetli eserlerin .ne.şekilde, mufhafafca 
edileceği, bu eserler üzerinde nasıl titizlikle du
rulması lâzımıgeMiği (hakkında 'bigâne davran-' 
maktadırlar. Koyu bir Jbmal. içindedirler.! JMese-' 
lâ en 'kıymetli bir eserin. sorgiumında, rkornişm--
de ufak bir şey olur 'bunun az bir, para> ile tamı--
ri mümkündür, fakat bu,. maballî .teşkilât; tara
fından ihmal edilir, 'o. büyür, büyük :tamir edil
mez bir hale ıgelir. 'Onun, için malhallî «teşkilâtın 
eserleri sik.sık tetkik.edip.,tamireı;Baühtaçg'örı.: 
dükleri' yerleri bildirmeleri lâzımıgeıürj ı İBföyle 
olunsa hiç şüphesiz büyük bir masrafa.'düzüm 
kalmadan tamirleri mümkün* olur.- Fafoat orada 
teşkilâtın bunları kontrol. e,tme!k sık sık takip 
etmek; bunların bal. veışekillerini 'değiştiren1 

bâdiseleri daima merciine Ihabea?; vermek* telâk
kisi yoktur. Bu bakımdan taşra teşkilâtının 
esaslı intihaba davet ^düme&Lzarureti vardır.- >• 

Sonra vakıfların ellerindeki! mabetlerin 'mu
hafazası için- lüzumlu-teyakkuzu da yâlfmadik-' 
larma kaniim. 

Bir misal vereceğim; 2 - 3 sene evvel Edir
ne'ye gitmiştim. Bayezit Camiini gezdiin. Cami
yi o nadide'halıları bütün !sel basmış!'halıları 
harap etmişti. Hiç olmazsa halıların oradan 
kaldırılması icabederdi: Bunu bir" misal olarak 
arzettim. t ' ' 

Vakıfların bütün taşra' teşkiîâtıriin daha' 
uyanık 'olarak işlerine devam'' etni'e'si zarureti 
vardır. '-" "'•'''• '' 

Umum Müdürlüğün bu bususfa' hazarı dik
katini çelbederim. 

BAŞKAN — N a c i Tınaz. ' . ' ' ' / „ ' . 
GI. NAGÎ TINAZ (Ankara) — Arkadaşlar; 

Diyanet İşleri Bütçesi konuşulurken müftülerim 
mizin balinden bahsetmiştim. Geçen gün. Sağjık 
Bütçesi '•fkonuşulurken âbjdatımızın,. ecdattan, 
kalma âbidatımızm bakılmasının bizim 'medeni 
seviyemizin baş ölçüsü olduğunu da söylemiş
tim. Şimdi Vakıflar Bütçesi münasebetiyle bu 
yaraya nasıl çare bulacağımızı . kaşjr, .a/klım-ça 
düşünerek arzedeceğim. . ı( 

Arkadaşlar; Vakıflar idaresi Bütçeline ba
kıldığı zamanda onarma işleri için ceman 722 
bin lira konmuştur. Bugün memlekette başlıca 
3 bin âbide vardır, tamir edilecek, ihya edile
cek. Bu 722 bin lira yalnız Fatib, Süleymaniye 
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gibi 'bir iki salâtin caminin tam^ine.^idftr^^re-. 

! riye kalan bu üç bin âbidat ne o^cajkt ı r j^c-
1 dadımızdan bize emanet olarak If̂ Ĵ an bu.abid.aij 

tın 'korunması bizim mühim bir y^zifjernj'Z oldu-
• ğu halde, bunları nasıl ihmal ed^biljriz 1, ( ,,. ^ 

I Arkadaşlar, bir kazaya ^gidiyprsujûuz,; .ŞŞçlçu-ı 
kilerden kalma bir cami, ile ka^^^y^ŞSUnuz, 
fakat aktarması bile yapılmamış,! c^rüyüp, $idi-

• yor!O' güzelim eser., Öbür tarafa, (, gidiyorsunuz. 
akıyor. Geçen gün Kızıltoprak 'ta oturan, r$$rimer 

huşlarımızdan Halit Akmansü[den)birm$k;tup.al-
• dım,-4>rada bir Zühtü Paşa Cami^ yaradır,-^eşil 

Çamlıca'nm eteğinde ve Mavi.Kalamış'ın^ken&Tİ 
rında bir pırlanta gibi parlamakjfcadır^p., camiin 
de akmakta olduğunu bana bildiriyor,.- Amap ne> 
olur buna; bir-çare düşünün iliyor,,. . .,-,.-,•. 

Kâmil Beşe arkadaşıma buna çar-eı^fünün-
; cesaret edip söyliyemem. Ne yapsın,, zavallı.,- ••. 

jHepimiz söylüyoruz; şunu y^pm-adı, .bunu 
yapmadı. Yapamaz. Çünkü ,mad;çlî imk/âna yo<kt-

' t u r ^ ' , : , i j i " - -* ' ••• 

Parüşşafakaya ıgeçen şene ,-15 bin,, lif a -ver
miş. Bu sene biç yermemiş. Zayajlı veremez,•• • 

. Sonra ı Şişli 'deki camiye ,'geçen sene .20 -bin 
• lira,vermiş. Bu sene veremiye^ek..Itokâni-î5fök+' 

tur. i Veremez. Ne yapsın Karnim Beşe..;. ı .-,;; \ • •• 
Arkadaşlar, düşünün Süleyn^aniy^ ,Qamimi'.i 

Geçe,n gün'burada bir arkadaş diyor.du, iştejSü-
leyn^aniye ile -üniversite arasında.. şm bina vıar-i 
dır, jbu bina vardır, bunları (kaldıralım; ve rbn 

i muazzam eser meydana çıksın, öüJeyıaasıye 
Camii. ••'• " ,,.,'-, ı.iü/'. .ı :-'•' 

• Süleymaniye Camiinde vaaz veren, . Fahri 
Ardalı, biliyor musunuz ne maaş, .alıyor? 15- lira» 
Ama, yanıbaşıfıda ordinaryüs,'profesör. 15Q4hra 
alıyor^ 10 mislidir. İnsaf -edelim ,.,arkadaşlar:' 
Evet, ; ordinaryüs profesör, 150 değil, ,.2Q0 •. de al
sın.' Ama, ecdattan hepimizin iftihar .ettiği ıbir* 
eser olan Süleymaniye de İslâm Cemaatine* nah*-' 
lâk-telkin eden bir propesöre^ kî  o da profesör 
demektir, 15 lira veriyoruz. (jfinahtıiMaj'kadaş^ 
lar. - . . . . . . . . rj>x; \-. v. ı 
..- Yine işte tabedilmiş olan Evkaf,;rapor,undan 

. anlıyorum. Fatih Vaizi Nuri Evren maaşı.. 15- Hı
ra, 15 lira maaş olmaz'arkadaşlar. Buna;ne. ya
pacağız, çaresi'nedir? 

G-egpnJerde Üsküdar'da iskele meydanındaki 
camiin önünde oranın hatibi beni yakaladı. Ne 
dedi biliyormusunuz? Buraya yabancılar geli
yor, içerisini dolaşıyorlar, eserleri görüyorlar 
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ve yere kadar eğilip bizim oradaki hademei hay
ratın elini öpüyorlar. Ama, efendi, dedi Me
bus efendi, dedi bir çöpçüye verdiğiniz para 
kadar buna para vermiyorsunuz dedi. Ve her ya
bancı gelip ona hürmet gösteriyor diye ilâve et
ti. Buna ne cevap vereyim arkadaşlar? 

Tariz ediyoruz Kâmil Beşeye; zeytincilik 
yapıyor, han işletiyor diye! Peki ne yapsın.. Ben 
on bin lira irat temin etmek için, bir iki âbide
mizi tamir için başka imkân göremiyorum. O 
halde yara bu, teşhis de bu. Bunu bu şeraitle 
halletmeye maddeten imkân yok. Hakikaten 
bu vaziyette bunların tamirine? ben, ihtimal 
vermiyorum. Maliyenin üç milyon yardımı ile 
bu iş yürümez. 

Arkadaşlar, memlekette .% 95 islâm var, 
% 5 Rum var, Ermeni var, Yahudi var. Bina
enaleyh, biz Devlet Bütçesinin bütün vergile
rine % 5 cemaat vergisi diye bir kesri munzam 
ilâve edeırsek bir buçuk milyar da yetmiş beş 
milyon eder. Bir kilo §ekeri 100 kuruşa alı
yorsa, 105 kuruşa seve seve alır, Ev Vergisi 
veriyor, 100 lira yerine, 105 lira verecektir. 
Nasıl ki, yollar için tahsisi varidat cihetine gi
diyoruz, bunu herkes seve seve verir, tahsisatı 
varidat olarak. Onu camaatlara nüfusu nispe
tinde taksim ederiz. Meselâ ne kadar Müslü
man var, 17 milyon. Onlar hisselerini alırlar, 
faraza şu kadar da cemaatlerin tuttu, cemaat
lere, al hisseni, deriz bizimkini de Vakıflarla 
Diyanet İşleri birleşerek teşekkül edecek resmî 
bir kurula verilir. Bütün Müslümanlar onun 
cemaati, hissedarı veya üyesi olur. İşler tan
zim edilir. Böyle olursa zannederim ki, hiç 
kimse parayı esirgemez. Ama böyle yapma
yıp da falan cami için bir kurul meydana ge
lecek kapu, kapu dolaşacak para alacak ve bu 
işleri tedvir edecek. Vermiyorlar arkadaşlar, 
vermiyorlar. 3 - 5 sahibi hayır veriyor, öbür 
tarafı istiskal ediyor. Fakat nasıl Millî Müda
faa Vergisi veriyoruz da hiç kimse ağzını açmı
yor, bütün bu abidatı muhafaza için de böyle 
bir kesri munzam ilâve etmekten başka çare 
düşünemiyorum. 

MİTAT AYDIN (Aydın) — Sayın arkadaş
larım, Baltacıoğlu arkadaşımız evkaftan bir «te
sanüt» müessesesi olarak bahsettiler. Hakikaten 
Türk islamların içtimai bir müesseseleridir, ay
nı zamanda medeniyetimizin ,ilmü irfanımızın 
muhafızlığını da yapmaktadır. Biz bir taraftan 
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içtimai müessesemiz, ilnıü irfanımızın muhafızı 
olarak gördüğümüz Evkafı her sene bütçesi gel
diği zaman hırpalar ve ondan bir şey koparma
ya çalışırız. Fakat aynı zamanda bizim bütün 
medeni varlığımızın timsali olarak gösterdiği
miz âbidadı muhafaza için çektiği zorluğu da 
hepimiz biliriz. Ben eski bir mebus arkadaşınız 
sıf atiyle arzedyorum ki hiçbir sene ona bir şey 
vermeden mümkün olduğu kadar ondan istedik. 
Mütemadiyen parasını, malını almaya çalışırız. 
Diğer taraftan Vakıflar İdaresine iş yapmıyor
sun diye bağırırız. Kıymetli arkadaşım, Vakıf
lar İdaresi kendi vazifeleri dışına çıkmıştır bu
yurdular. Hakikaten varidat temin etmek üzere 
apartman yapmıştır, zeytinlikler vücuda getir
miştir ,birçok dükkânlar vücuda getirmiştir. 
Bunda tamamen muvaffak olamamışsa kendi 
kabahati değildir. 

Ben bu sözlerimle Vakıflar İdaresini tama-
miyle tebrie edecek değilim. Her daire gibi 
onun da bâzı kusurlu tarafları vardır. Fakat 
asıl sebebi bizim onu himaye etmememizde bu
luyorum. 

Türk âbidatı deyince yalnız İstanbul'daki 
büyük âbideler hatıra gelmemelidir. Anadolu'
da şurada burada öyleleri vardır ki, hakikaten 
dünya değer ehemmiyettedir. Meselâ Didim'de 
Mehmet Beyin yaptırdığı bir cami vardır ki r 

oradaki eserler arasında ve en büyük camiler
den kıymet itibariyle hiçbir zaman geri kalmaz. 

Aydın'da Cihanoğlû camii büyük Tıral eser
lerinden kıymetçe geri kalmaz. 

istanbul'daki eserler de dünya fen adamla
rını diz çöktürecek kıymette yapılmıştır. Yeni-
cami, Sultan Selim ve Süleymaniye camileri bu
gün artık yapılamaz eserlerdir. Bunları bizim 
babalarımız yapmıştır. Bunların muhafazası da 
bize düşer. Onun için Hükümetten rica ediyo
rum, gerek mütahassıslardan gerekse mebuslar
dan mürekkep bir heyet seçerek bu millî mües
sesenin ayakta kalması içn ne yapmak lâzımse 
yapsınlar. 

Bir arkadaşımız çok kıymetli bir mütalâada 
bulunmuşlardır. Bunun üzerinde durmak lâzım
dır. Hakikaten bugün vakıflar demek, Türk mil
letinin bizatihi kendisi demektir. Bunu unut
mamak lâzımdır. 

ALİ RIZA ESEN (Siird) — Vakıflar hak
kında objektif görüşümü arzetmek üzere söz 

i aldım. Yalnız bundan evvel, bir arkadaşımız 
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Genel Müdür hakkında bâzı mütalâalar beyan 
ettiler, bu hususta ne kadar yanıldıklarını izah 
etmek isterim. 

Gl. FİKRÎ TİRKEŞ (Sivas) — Dâvâvekili-
misin sen? 

ALI RIZA ESEN (Devamla) — Evet dâvâ-
vekiliyim. Böyle genç, kıymetli ve çalışkan bir 
arkadaş olduğunu yakînen bildiğim bu zatı, si
zin de bilmeniz gerektiğine kaniim. 

Arkadaşlar; 1947 yılında hayat pahalılığı ol
duğu zaman bunu tahdit yolunda tedbir almak 
üzere Hükümet bir adam aradı ve bu zatı buldu 
ve kendisini bu işe memur etti. Ben de bu işle 
ilgili olduğum için kendileriyle mütaaddit te
maslarda bulundum, kendi görüşlerimle onun 
görüşlerini karşılaştırdım. Netice de memleke
te hizmet etmek istediğini, çalışmadan yılmadı-
ğını ve bir köylü çocuğu olarak vatanını çok 
sevdiğini anladım ve kendisini çok takdir et
tim. 

Bu kürsüden, böyle yakından bilinmiyen 
bir kimse hakkında söz' söylemek, doğru değil
dir, vicdana aykırıdır. Bir defa arkadaşlar bu
nu, tashih etmeli. Hükümet bir' defa bunu işin 
başına getirmiştir ve aynı zamanda bu âbideleri 
korumak için çalışıyor, didiniyor, nasıl bir va
ridat temin edeceğim diye, yıpranıyor. Bir kere 
düşünün birçok burada apartmanları var, eski 
icarla kirada. Millî Korunma Kanunu karşısın
da kiraları artırmaya da imkân yok. Elbette 
bu durumda Hükümet muavenet etmeye mec
burdur. Buradaki apartmanlardan aldığı kira, 
onun tamirine yetmez. Böyle uluorta söz söyle
mek kolay ama iş yapmak zor. Biraz ölçülü ko
nuşmak lâzımdır. (Kâfi kâfi sesleri) 

Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Muhte
rem arkadaşlar; evkafın görmek mecburiyetin
de kaldığı büyük hizmetleri görebilmesi için 
hakikaten iktidarının kâfi olmadığını hepimiz 
görüyor ve vicdanen kaniiz. 

Şüphesiz Evkaf İdaresindeki arkadaşlar da 
bizim kadar bundan müteessirdirler, ve mânevi 
ıstırap duyduklarına eminim. Fakat, bununla 
beraber, demin bir arkadaşımızın da belirttiği 
gibi evkaf işlerinin daha iyi yapılabileceği ve 
eldeki, imkânlara göre daha iyi ayarlıyabileceği 
işler varken bunu yapmadığını da görmekteyiz. 

Bu teşekkülün maddi imkânlarını zedeliyen, 
elimizde bir de Millî Korunma Kanunu vardır, 
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1 esasen geliri az olan, vakıflar. Kiraya verdiği 

yerlerinden bugün onların tamiratını yapmaya 
kifayet edecek para dahi alamamaktadır. Bina
enaleyh bunu Millî Korunma Kanunu çerçeve
sinden çıkarmak, hiç olmazsa, belki kendisine 
az da olsa, bir imkân behşedebilir. 

Arkadaşlar; hepimiz seçim bölgelerinde gez
diğimiz zaman görüyoruz ki, ilçelerdeki cami
lerin hiç birisinde ne imam ve ne de müezzin 
vardır. Her defasında bizim bu hususta delâ
letimizi rica ederler. Hepimiz bunu yapmaya 
çalışıyoruz. Fakat hepimiz de Evkafın maddi 
varlığının azlığı karşısında irkilip kalıyoruz. 
Sonra evkaf belki birçok zaruretlerin ilçesiyle 
kendisine' ait emvali satıyor, satmak zorunda 
kalıyor. O emvalin satıldığı yerde ona mukabil 
bir şey yapılmaması halk üzerinde çok fena te
sirler yapıyor. Evet şehrimizden şu satıldı, fa
kat ona mukabil hiç olmazsa burada da en ufak 
bir eser yapılsaydı diye de birçok şikâyetlerle 
karşılaşmaktayız. 

Sonra hakikaten demin Sayın İsmail Hakkı 
Baltacıoğlu arkadaşımızın daîruyük bir belâgat-
le ifade buyurdukları gibi evkafın ihtisası dâ
hilinde olmıyan birçok işlerle meşgul olması, 
zannediyorum ki iyi bir netice vermiyor. 

Buna misal olarak şunu arzedeceğim. Bir 
kaç sene evvel yine arzetmiştim, Hatay'ın ana
vatana ilhakı sırasında evkafa intikal etmiş 
olan zeytinlikleri ve portakal bahçeleri vardı. 
Bu portakal bahçelerinde portakal istihsal edi
leceği zamanda mütaahhide ağaç üzerinde satı
lır, onlar mahsulü alır, gider. Fakat bu mahsu
lü alırken dalı kırılır, kökü çiğnenir, fakat bu
na mukabil ertesi seneye kadar kimse elini sür
mez, ve bu suretle verimden her gün ve her se
ne düşmektedir. 

Binaenaleyh bunu belki başka suretle veya
hut elden çıkarıp buna mukabil daha emin va
ridat temin edecek membalar temin edilmesi 
daha hayırlı olur. Çünkü bu ağaçlara bakılama-
ması yüzünden gelir azalmakta ve hem de mem
leketin ekonomisi zıyaa uğramaktadır. Onun 
için evkafın bu işlerde gayet ihtiyatlı hareket 
etmesini veyahut bunu başka bir şekle ifrağ et
mesi lâzımgelir. İmam ve müezzinlerin buluna
maması yine kendisinin maddi kifayetsizliğin
den ileri gelmektedir. Bu meselenin Diyanet 
İşleri Başkanlığının Bütçesi görüşülürken hade-

I mei evkafı kamilen Diyanet İşlerine vermek gÖ-
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rüşülmüş, bunun için bir Teşkilât Kanunu ya
pılmakta olduğu beyan Duyurulmuştur. Bina
enaleyh hakikaten bu hademei hayratın, kendi
sine daha yakın olan Diyanet işlerine bağlayıp 
ve onun belki o suretle Hükümetten ve Büyük 
Meclisten göreceği şefkat ve atıfetle refahı 
bugünküne nazaran belki bir parça daha iyi 
sağlanmış olur. Bugün hakikaten bu insanlar, 
hademei hayrat dediğimiz bu biçareler çok sı
kıntıdadırlar. Ve geçim yüzünden çok sıkıntılı 
bir durumda olduklarını hepimiz hüzünle gör
mekteyiz. Binaenaleyh bu evkaf işinin organize 
edilmesi lâzımdır. Mevcut *evkaf bir taraftan yı
kılıyor, tamir edilmiyor ve yerine başkası da 
konulmuyor. Onun için Sayın Hükümetten bu 
meseleye el koymasını hürmetle rica ederim. 

BAŞKAN — Muhlis Suner. 
Dr. MUHLİS SUNER (Bilecik) — Bilecik'in 

Söğüt Kasabasında Ertuğrul Gazi'nin ilk geldi
ği ve aşireti ile çadır kurduğu ve hutbe okudu
ğu yerde Kuyulu Mescit diye küçük bir cami 
vardır. Cüzi bir para ile tamir edilebilecektir. 

Keza Söğüt'te Sultan Hamid'in yaptırdığı 
küçük ve güzel ve mimari bakımdan da kıy
metli bir cami vardır. Kubbesinin üzerindeki 
kurşun kaplamalar tesiratı hariciyeden kopmuş
tur. Kurşunlar muhafaza ediliyor. Bu kubbe ye
di sekiz senedir akıyor. İki bin lira ile tamir 
edilebilecek olan bu iki camiin onarılmalarını 
rica etmekteyiz. 

Gl. VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) — Sa-
yın arkadaşlar, Ali Kıza Esen kürsiye geldiler ve 
Vakıflar Genel Müdürlüğünü müdafaa için, ar
kadaşlar uluorta konuştular, dedi. 

Milletvekilleri uluorta konuşmazlar, hâdise
lere dayanarak konuşurlar. Yalancı ben mi ol
dum, yoksa bu makam mı oldu? Onu da kendi
mi de buna lâyık görmüyorum. 

Bir daha Ali Rıza Esen çıkıp da böyle ulu
orta konuşmasın rica ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Söz Baş
bakan yardımcısmmdır. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NtlITA ERİM (Kocaeli) — Efendim, 
muhterem arkadaşlarımdan Vakıflar Bütçesi 
münasebetiyle söz almış bulunanları dikkatle 
dinledim. Muhterem arkadaşlarımın öne sürdük
leri mütalâa, tenkid ve temennileri hemen istis
nasız bir noktada toplamak mümkündür.: 

.1950 0 : 2 
Vakıfların bugünkü geliri kendisine emanet 

edilmiş olan işleri görmeye kâfi gelmediği için 
çeşitli sahalarda birtakım aksaklıklarla karşı
laşılmaktadır. Meselâ muhterem arkadaşlarım
dan bâzılarının temas ettikleri «Şartı Vakfın» 
yerine getirilmemesi keyfiyeti hakikaten mühim 
bir psikolojik âmildir. Ve aleyhe işliyen psiko
lojik bir âmildir. Fakat, Yüksek Meclisin malû
mudur ki, evvelce çıkarılmış bir kanunla bu 
vakıf emval, emlâk bir mahalde satılarak 
onun bedelinin başka yerdeki vakıf ihtiyaçla-

I rımıza kullanılması imkânı Büyük Meclis tara
fından tanınmıştır. Niçin bu yola gidilmiştir?. 
Bunun mucip sebebi meydandadır. Vakfa ema
net edilmiş birçok âbideler vardır, bunların en 
başında gelenleri Selâtin vakıfları, Selâtin ca
mileridir. Bunların evvelce bakımına tahsis edil
miş olan vakıf mülkü yurt dışında kalmıştır. 
Belgrat'da, Kırım'da birçok vakıflar varmış, 
bunlar elden çıkmıştır. Bugünkü sınırlar içinde 
kalan vakıf, emlâk ve emval de bu gibi âbide
lerin, eserlerin korunmasına yeter olmaktan çok 
uzaktır. 

Şimdi durum böyle olunca, hepsine bölük, 
pürçük, birer parça dağıtmak... Bu, tabiatiyle 
büyük zararlar doğurur. Büyük masraf istiyen 
İstanbul'daki ve diğer yerlerdeki büyük cami
leri, Selâtin camilerini harabeye terketmek va
ziyeti karşısında kalınır. Bunu önlemek için 
nispeten ehemmiyetsiz, geliri az olan mallar el
den çıkarılmış, daha toplu varidat teminine 
çalışılmıştır. Varidat da âbidatm tamirine, kıy
met sırasına göre sarfedilmek istenmiştir. He
men ilâve edeyim ki, muhterem arkadaşlarımın 
öne sürdükleri mahzurlar vardır. Bunları ber
taraf etmek lâzımdır. Hükümetiniz geçen yıl 
bütçesinde de arzettiğim gibi; vakıfların gerek 
idare durumu, gerek teşkilât durumu ve gerek
se emval ve emlâkinin idaresi hususlarını baş
tan ele alıp gözden geçirmek yoluna gitmiştir. 
Bu maksatla bu sahada ihtisası tanınmış olan 
zevattan mürekkep bir komisyon meydana geti
rilmiştir. Bugün yüksek huzurunuzda ifade ede
bilirim ki, bu yoldaki çalışmalar sona ermek 
üzeredir. Hattâ şimdiden, Vakıflar Bankası, 
Vakıflar Teşkilâtı Kanunları hazırdır. Vakıflara 
ait Esas Kanun da bitmek üzeredir. Tabiî bu, ne 
kadar çabuk olursa o kadar iyi olur. Fakat me
sele ehemmiyetlidir ve ihtimamla üzerinde du-

I rulmaktadır. Bunların Büyük Meclisin huzuru-
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n& getirilmesi bir sene işi değil artık birkaç ay 
meselesi olmuştur. 

Bu itibarla muhterem arkadaşlarımın öne 
sürdükleri kıymetli mütalâaları, bu kanunlar 
Büyük Meclis huzuruna geldiği zaman etraflı bir 
şekilde tekrar ele almak mümkün olacaktır. 
Şimdilik kanun tasarıları ortada yokken tefer
ruatı cevaplamak, Büyük Meclisi vaktinden ev
vel işgal etmek olur. 

Bâzı arkadaşlarım, mahalli bâzı temenniler
de bulundular, imkânlar nispetinde bunları na
zarı dikkate alacağımız tabiidir. 

Maruzatım bundan ibarettir. (Alkışlar) 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA ŞEREF 

ULUĞ (Diyarbakır) — Efendim arkadaşlarımız
dan birisi, ihsan Yalçın arkadaşımız istişare 
heyeti için kandın yokken 7 bin liranın nasıl 
konduğundan bahis buyurdular. Buna cevap 
vermek için söz almış bulunuyorum. 

Gerekçedeki temenniler kısmının birinci mad
desinde mevzuubahis olduğu gibi Evkaf idaresi; 
Millî âbidatı, ecdat yadigârı dediğimiz büyük 
eserleri tamir ederken onların asıllarına sadık 
kalmayı ve onların asıllarında en ufak bir te
beddüle gitmemeyi temin etmeye mecburdur. 
Halbuki bugüne kadar yapılagelmekte olan ta
mirler, maalesef misal de verebiliriz, bu kıymeti 
kaybettirecek şekilde de yapılmıştır, yani bu 
türlü tamirler de olmuştur. Bu sebeple Vakıflar 
idaresi gayet haklı olarak, memleketin otorite 
addedilecek bâzı zevatından mürekkep olmak 
üzere senede iki defa büyükçe bir heyet topla
makta ve hangi eserlerin hangi esaslara göre ta
mirinin yapılabileceğini sormakta, inceletmekte, 
karara bağlatmakta ve ona göre de hareket et
mektedir ki komisyonun, da istediği bud;Ur. 

Kanunu olmadan bir tahsisat konabilir mi 
meselesine gelince: Bendenizin Bütçe Komisyo
nundaki temennim şu idi: (R) formülüne bir 
cümle koyalım ve tahsisatını da vaz'edelim ve 
faaliyete geçirelim. Komisyon tahsisatı kabul 
etmekle beraber (R) formülüne bu cümleyi koy
madı, kanunu çıkmadıkça mahalli sarfı olamaz 
neticesine vardı. Yani komisyonun bunu böyle
ce kabul ettiğini arzetmeyi vazife bilirim. 

Komisyon bütçe tekniğinin haricinde her 
hangi bir harekette bulunmuş değildir. 

Sonra bir arkadaş, Darüşşaf aka'ya yapıla
cak 15 bin liralık yardımla Şişli camiine yapı
lacak yardım kaldırılmıştır, dedi. 

1950 O : â 
Şişli camisinin inşaatı bittiği için bu yardım 

için konu kalmamış ve ödenek bundan ötürü kal
dırılmıştır. Başka bir yerde böyle bir cami in
şaatı yapılırsa ona da yardım yapılır. 

Darüşşaf aka'ya yapılan yardıma gelince: 
Evkaf açığını Maliyeden aldığı para ile kapa* 
tırken ayrıca Darüşşaf aka'ya 15 bin lira yardı
mı tabiatiyle yapamazdı. Onun için Maliye bu 
yardımı biz yapacağız diyerek kenli bütçesine 
koymuştur. Bu suretle Evkaf Bütçesinden çık
mış Maliye Bütçesine girmiştir. Binaenaleyh 
Darüşşafaka her hangi bir yardımdan mahrum 
edilmiş değildir. Esasen böyle bir teklifi ne ben 
komisyona arzedebilirim ne de komisyon kabul 
eder. 

Hademei hayratın ücretleri meselesine ge
lince : 

Hademei hayratın ücretleri meselesinde, ma
lûmu âliniz Meclisi Âlinin bu mevzulardaki te
menni veya kararlarının mânası şudur: Bütçe 
hududu içinde olanların yapılması. 

Evkaf Bütçesindeki hademei hayrat, mazbut 
vakıflardaki hademei hayrattır. Bu da Bütçe 
Komisyonunca temennilerin üçüncü maddesinde 
gösterilmiştir. Meclisi Âlinin bu emirleri üzeri
ne mazbut evkaftaki hademei hayratın maaşla
rı 50 liradan başlattırılmıştır. Fakat mülhak va
kıflarda çalışan hademei hayrat bundan mah
rum kalmıştır. Bunun Evkaf Bütçesiyle karşı
lanmasına imkân yoktur. Bu ancak yeniden çı
karılacak bir kanımla kabildir. Bunu da Hükü
metten temenni etmiş bulunuyoruz. Hükümet, 
elbetteki müsavat temini bakımından bu vatan
daşların ücretlerinin artırılması yolunda gerek
li tedbirleri alacaktır. 

Sonra satılan mülk bedelleri meselesi; tarihi
ni bilmiyorum, fakat vaktiyle Meclisi Âliden bir 
kanun çıkmış. Bu, çok yerinde bir kanundur. 
Bu kanun, geliri giderine yetmiyen mülkler sa
tılsın demiş, tasfiye etsin demiş. Bir mülkün, ge
liri faraza on lira ve gideri 14 lira olsun bu mül
kü elden çıkarmak lâzımgelir. ille bu mülkü 
elinden çıkarma demek tabiatiyle makûl olmaz. 
Onun içindir ki, Meclisi Âli bu gibi mülklerin 
elden çıkarılmasını kabul etmiştir. Araya zaman 
girmiş, son zamanlarda Millî Korunma Kanunu 
çıkarılmış, kiralar dondurulmuş. Bunda da Mec
lisi Âli çok isabetli bir karar almıştır. Çünkü 
fevkalâde vaziyetler dolayısiyle böyle bir ted
biri almak mecburiyetinde idi. Bu suretle kira-
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lar dondurulunca, masraflar da artınca, tabiî ge
lir de yetmez hale gelmiş. Bu arada şunu da ar-
zedeyim belki bâzı evkaf memurları da suiisti
mal yapmış (yaptı sesleri) inkar edilecek tara
fı yok. Şimdiki teşkilât bunu görür görmez sa
tışı durdurmuştur ve demiştir ki ben her tara
fa heyetler izam edeceğim ve bâzı mülklerin sa
tılması icabederse itimatlı, temiz, ehliyetli he
yetlere sattıracağım demiştir. Kabul buyurursu
nuz ki geçmişteki fenalıklara ait meselelerden 
dolayı bugünkü müdüriyeti umumiye teşkilâtı
na teveccüh etmek yerinde olmaz. 

Sonra istişare heyetleri, bu yüksek heyet 
memleketteki bu eserlerin ne tarzda tamir edi
leceğini tam ve en ufak teferruatına varıncaya 
kadar ehliyetli heyetlere tesbit ettirmedikçe bu
nu yaptırmıyacaktır. Bunun ikisi de iyi şeydir. 
Yerinde tedbirdir. Komisyonun kabul ettiği bu
dur. Bu hususta Yüksek Heyetinizin kudreti na
mütenahidir. Vakıflar İdaresi imkânlarla mu
kayyettir. Biz kendilerine bu imkânı sağladık
ça, Evkaf İdaresi de elinden gelen bütün gay
reti esirgemiyecektir. Canla başla çalışacaktır. 

BAŞKAN —• Başka söz istiyen yoktur. Mad
delere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1950 Bütçe yılı giderleri için bağlı (A) işaretli 
oetvelde gösterildiği üzere (8 538 000) lira öde
nek verilmiştir. 

B. 

201 

202 

203 

205 

206 

A - CETVELİ 

Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince , yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
4 504 562 

467 178 

85 000 

25 000 

104 900 

B. Lira 
207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad

desi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

208 5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 1 448 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

221 Emekli, dul ve yetim aylıkları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

301 Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

302 İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN —• Kabul edilmiştir. 

305 Kira karşılığı (İller) 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabu) edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yol
lukları 7 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

309 Taşıtlar giderleri 7 002 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

405 Muhafaza ve fen memurlarının 
hayvan yem karşılığı 3 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

407 Muhasebei Umumiye Kanununun 
48 nci maddesini ilgilendiren 
giderler 165 000 
BAŞKAN — Kabul, edilmiştir. 

408 Komisyonlar huzur ücretleri 12 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

416 Üniversite ve yüksek okullarda 

507 

2 

500 

100 

610 000 

12 500 

46 500 

20 000 

24 000 

5 

5 

000 

500 

72 001 
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okutturulacak öğrencilere verile
cek burslar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

417 Vakıf akarlar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

418 Avans, kredi ve para taşıma gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

421 Arazi ve zeytinlikler genel gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

422 Guraba Hastanesi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

423 İmaretler giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

424 Hayrat giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

454 Sigorta karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

456 Düşünülemiyen giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

458 tamir Fuarındaki Vakıflar pavi-
yonunun her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

476 Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

478 Hayrattaki kıymetli eşyanın in
celeme ve ayırma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

480 Çifteler Çiftliği arazisinin köylü
ye dağıtılması giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul, edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

601 Kudretsiz hayratın imar ve ih
yasına 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

602 Edremit Belediye Hastanesine 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

603 Çeşitli sosyal yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

701 Onarma işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

10 000 

432 500 

6 000 

57 000 

255 000 

75 000 

145 000 

5 000 

21 000 

500 

1 

10 000 

200 

1 000 

18 000 

11 856 

22 500 

15 200 

1 500 

40 000 

722 050 

1960 6 : 2 
B. Lira 
721 Taşıtlar satmalma giderleri 1 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 

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

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1950 Bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir
ler, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (8 538 000) lira tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

B. Lira 
1 İcareler 2 585 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Türlü gelirler 2 751 300 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3 Hazineden yardım 3 194 700 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4 Geçen yıldan devrolunan gelir 

fazlası 7 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber ka
bul edenler.. Etmiyenler.. İkinci madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
1950 Bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı gelirlerin tarh ve tahsiline 1950 Bütçe yılın
da da devam olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
cetveliyle kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 1950 Bütçe yılı içinde kapatıl
mak üzere Başbakanlığın onayı ile (500 000) li
raya kadar kısa süreli avans almaya ve hesaplar 
açtırmaya Genel Müdürlük yetkilidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
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fıcu maddesine giren hizmetlileriyle aynı kanu- 1 
nun konusu dışında kalan aylıklı memurlarının 
kadroları bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. I 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu | 
kadrolar ertesi yıl bütçesi ile Türkiye Büyük | 
Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kad
rolara ek olmaması şarttır. I 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
cetveliyle kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 22 . IV . 1935 tarihli ve 2/3292 
sayılı Tüzük gereğince çalıştırılmakta olan cami 
ve mescit hademelerine ait kadrolar, bağlı (K) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. } 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
cetveliyle kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkacak borçlar, ilgili ol
dukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bölü
me Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

1928 - 1948 Bütçe yıllarına ilişkin olup | 
26 . V . 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei I 
Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre 
zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları I 
bütçesinde bulunan borçlar, 1950 yılı Bütçesinin 
gider bölümleri artıklarından eski yıllar borç
ları bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödeneklerden ödenir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. I 

im o : â 
MADDE 8. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 

kuruluşu hakkındaki 13 . V . 1940 tarhü ve 3821 
sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde 
yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1950 Bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
cetveliyle kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
cetveliyle kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1950 tari
hinde yürürlüğe girer. 

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

MADDE 11. — Bu kanunu Başbakan ve 
Maliye Bakanı yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
Tasarıya oy vermiyen arkadaşımız var mı? 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe 

Kanunu tasarısına 319 oy verilmiş, 313 kabul, 
6 oy ret.. Muamele tamamdır; tasarının kanun-
luğu 313 oyla kabul olunmuştur. 

Arkadaşlarıma dağılmamalarını rica ediyo
rum; beş dakika için Oturuma ara vereceğim, 
Bütçe Kanununun maddeelrini müzakere edece
ğiz. 

Beş dakika oturuma ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19,5 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 19,15 

BAŞKAN — Şükrü Saraçoğlu. 
KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Hilmi oztarhan (Manisa). 

BAŞKAN — Oturum açıldı. Masraf bütçe
leri bitti. Birinci maddeyi tekrar okutuyorum. 

1950 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Bütçesine giren daire
lerin 1950 Bütçe yılı giderleri için bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1487 208 563) 
lira ödenek verilmiştir. 

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

D - Gelir Bütçesi : 

MADDE 2. — Devlet Bütçesine giren daire
lerin 1960 Bütçe yılı giderlerine (karşılık olan 
gelirler, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (1 313 269 563) lira tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bu madde için söz istiyen var 
m i l . 

AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Gelir Vergisi hakkında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Peki. 

B. Lira 
1 Gelir Vergisi 1 000 000 

AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Bu yıl başından itibaren yürürlüğe giren 
Gelir Vergisi Kanunu münasebetiyle (Bâzı il
lerimizde, memurların şahsi ve indî mütalâala
rı yüzünden) tatbikatta yanlış yollara saptıkla
rından ötürü mükelleflerin zor bir durumla 
karşılaştıklarını öğrendiğimden müsaadenizle 
Yüksek Huzurunuzda bu (hususta mâruzâtta bu
lunacağım. Yüksek malûmunuz olduğu üzere; 
Gelir Vergisine tâbi tüccarlar iki sınıfa ayrıl
mış olup, birinci sınıf tüccarlar bilanço esasına 
ve ikinci sınıf tüccarlar da işletme hesabı esasına 
göre defter tutacaklardır. Usul Kanununun 169 
ncu maddesinde tasrih edildiği gibi, yıllık sa-

tınaldıkları emtia 200 bin veya satışlarının tu
tarı 220 bin lirayı aşmıyanlar işletme esasına 
göre defter tutacaklardır. Bu işletme esasına 
göre tutulacak defter ise tek ve basit bir defter 
olacak, ve defterin ne şekilde tanzim edileceği 
ise Usul Kanununun 184, 185 nci maddelerinde 
gösterilmiştir. 

Şimdi Yüksek Huzurunuzda belirtmek iste
diğim cihet; Gelir Vergisine tâbi olacak pera
kendeci tüccarın işletme esasına göre tutacağı 
defter meselesidir. Kamutayın 6 Mayıs 1949 
Birleşiminde Usul Kanununun 185 nci madde
sinin müzakeresi sırasında, bu yüksek kürsü
den arzettiğim veçhile; işletme esasına göre 
defter tutacak perakendeci tüccarların akşama 
kadar yapacağı satışların ne suretle deftere 
•kaydedileceğine dair maddede sarahat bulun
madığından, her satış ayrı ayrı mı, veya akşa
ma kadar yaptığı satış miktarının toptan mı 
kaydedileceğini, ve eğer her sattığını deftere 
kaydetmek veya fiş kesmek mecburiyeti olur
sa bu muamelenin tüccarı çok müşkül bir du
ruma mâruz bırakacağını da arzederek komis
yondan tavzihini rica etmiştim. 

O zaman Geçici Komisyon Başkanı bulunan 
Sayın Münir Birsel (Perakendeciler günlük ha
sılatı bir kalemde kaydedeceklerdir) diye tat
minkâr cevapta bulunmuşlardı. 

Şimdi tatbikatın, bâzı yerlerde tam bunun 
aksine olduğunu, ve prekandeci tüccarlara da 
fiş mecburiyetinin tatbik edildiğini öğrendiğim
den; bu sebeple, vergi mükelleflerine ve mali
yecilere bir kolaylık olmak üzere esasen Ba
kanlığın usulünden olan, resmî tebliğlerle bu 
husus hakkında ilgilileri tenvir etmesi bakı
mından Sayın Bakanın dikkat nazarını çek
mek, hem mükellef ve hem de Kanunu tatbik 
edenler üzerinde faydalı olacağı kanaatinde
yim. Ve hattâ, böyle bir tebliğin Resmî Gazete 
ile iktifa edilmeyip gündelik gazetelerle de 
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neşredilmesini lüzumlu buluyorum. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Bölümlere devam ediyoruz. Bi

rinci bölüm, kabul edilmiştir. 

B. Lira 
2 Kurumlar Vergisi 200 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3 Esnaf Vergisi 500 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4 Kazanç Vergisi 174 500 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5 İktisadi Buhran Vergisi 111 500 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
6 Muvazene Vergisi 71 500 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
7 Hava Kuvvetlerine Yardım Ver

gisi 49 900 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 

8 Hayvanlar Vergisi 30 100 000 

LÛTFÎ GÖREN (Bolu) — Muhterem arka
daşlar, 1950 yılı Gelir Bütçesinin müzakeresi
ne başlanmış ve yedinci maddeye kadar kabul 
olunmuştur. Bu bakımdan bendeniz bir nok
tayı belirtmek için huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. 

Sayın Şemsettin Günaltay Kabinesi ve onun 
değerli Maliye Bakanının vergi adaleti mevzu
unda çok hassas olduklarından emin bulunu
yorum. Bu emniyetledir ki, Devletin umumi 
masraflarını karşılamak için geleneğe uyula
rak hazırlanan Gelir Bütçesinde, köylü halkın 
bir inek ve bir merkebinden vergi alınmasın
da, vergi adaleti olmadığına kani bulunuyorum. 
Bu mevzuda bir kanun teklifinde bulunmuş
tum. Kanun halen Bütçe Komisyonundadır. 
ve Sayın Bakanın da malûmatı vardır. 

Kanun teklifimde, köylerde kanunla kuru
lan muhtar, ihtiyar meclisi tamamen halk ida
residir, ancak bunların varidatı kanunla ihti
yaca uygun şekilde tesbit edilmemiştir. Köyde 
muhtarın imam ve korucunun daimî ücretle
riyle köyün sair masrafları karşılığı olarak da 
sadece salma müessesesi kurulmuştur. Bun
dan dolayı köylü ile onu idare eden köy teş
kilâtı daimî bir mücadele halindedir. Bunu ön
lemek için Hayvanlar Vergisinin yarısının hay
vanların bulunduğu köylere ve belediyelere ve 
diğer yansının da Köy kalkınması için özel 
idarelere bırakılmasını istemekteyim. Sayın 

Bakanın bu mevzudaki görüşleri, Kanunun sey
rinde faydalı bir unsur olacaktır ve bu hu
susta açıklamada bulunmalarını rica ederek 
sözlerime son veririm. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANI ISMAlL RÜŞTÜ AKAL 

(Kocaeli) — Efendim, Lûtfi Gören arkadaşımın 
böyle bir Kanun teklifinden haberdarım. Hay
vanlar Vergisi olarak aldığımız ve 1950 yılı 
Bütçeninde 31 milyona varan verginin köylere 
şu veya bu maksatla tahsisini istemektedirler. 
Bu mevzuda 1950 Bütçesi hazırlanmış ve şimdi 
Varidat Bütçesi yekûnlarını bağlamak durur 
mundayız. Devlet varidatı meyanmda (30) mil
yon, gibi oldukça mühim bir mevki işgal eden 
vergiden feragat edebilmek için daha evvel baş
kaca imkânların bulunması zaruri ve tabiî idi. 
Bu itibarla arkadaşımın kendi teklif ettiği ka
nun dolayısiyle noktai nazarımın belirtilmesi 
yolundaki talebe müspet olarak cevap verme
ye imkân yoktur. (Doğru sesleri) 

BAŞKAN — Devam ediyoruz. Bölümü kabul 
edenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
9 Veraset ve İntikal Vergisi 2 700 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
10 Binalardan alman Savunma 

Vergisi 4 200 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

11 Gümrük Vergisi 113 210 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

12 Muamele Vergini 245 500 000 

GL FİKRİ TİRKEŞ (Sivas) — Efendim, 
bütçenin masraf kısmı kabul olundu. Şimdi 
irat kısmının kabulüne sıra geldi. Müessir olmı-
yaeağım biliyorum, fakat geçen seneden heri 
unlu maddelerden yani buğday unundan alman 
Muamele Vergisi hakkında Hükümetin va'dinin 
yerine gelmediğini görüyoruz. Geçen sene suini
yet erbabının yaptıkları fenalıklardan ve bu 
vergiden müteessir olan halkın zararlarını ge
rek bu kürsüden, gerekse Bütçe Komisyonunda 
her türlü delâiliyle arzettim. Bütçe Komisyonu 
da buna taraftar olmuş ve ekmek üzerine zam
medilen verginin kaldırılmasına taraftar olmuş
lardı. Yalnız Hükümet, bu vergiyi tashih ede
ceğim ve bir kanun getireceğim dedi. 

Bu fasılda geçen sene 104 milyonluk Muame
le Vergisi varidatı olduğu halde bu sene 124 
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milyona çıkarılmış. Şu halde Hükümet bu sene 
de bu vergiden vazgeçemiyor demektir. Bu 
memleketin halkı hasta veya sıhhatte olanları 
hepsi ekmekle beslendiği ve hastalarının bile 
ekmekle şifayap olduğu bir .devirde ekmekten 
vergi almak acaba doğru mudur? Buğday istih
sal eden memleketlerde, bilhassa müstahsil ol
dukları için, oralarda bu vergi almıyor ama, 
çok cüz'idir, bizde ise % 12,5 tur. Hükümet bu
nun ne kadarını indirecek ve hangi sene indire-
cekse bunu anlamak üzere söz aldım. 

MALÎYE BAKANI ÎSMAlL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Efendim; Muhterem Paşa ile 
aramızda bir suitefehhüm var. 

Geçen sene filhal böyle bir teklif yapmışlar
dı. Fakat Hükümetin mutabakatı undan Muamele 
Vergisinin kaldırılması yolunda değildir. Mua
mele Vergisinin baştan tertip ve tanzimi dir. 
Undan Muamele Vergisinin kaldırılacağına dair 
ne hususi ne de resmî bir mütalâası yoktur. Bir 
sözlü soru dolayısiyle arzettiğim gibi Şemsettin 
Günaltay Hükümeti iş basma geldiği zaman 
Muamele Vergisinin aksaklıklarını müşahede et
miş ve bunu ıslah edici bir proje hazırlamıştır. 
Hattâ bu proje bütün arkadaşlara tevzi edilmiş
tir. Muamele Vergisini yeni esaslara bağlıyan 
ve nispet mevzuunda kademeli esasa giden bir 
Muamele Vergisi tasarısı da bu günlerde Mec
lise sunulmak üzeredir. Bittabi bunun kanun 
halini alıp almaması Meclisin çalışma zamanına 
bağlıdır. 

Gl. FİKRÎ TÎRKEŞ (Sivas) — Bu kanun 
hangi tarihte meriyete girecektir? 

MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Devamla) — Daha Meclisçe kabul edil-
miyen ve bu devrede çıkıp çıkmıyacağı belli ol-
nııyan bir kanunun tatbik tarihini tâyinde ben
deniz mazurum. 

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

B. Lira 
13 Dahilî İstihlâk Vergileri 165 700 000 

BAŞKAN —.Kabul edilmiştir. 
14 Benzinden alman Yol Vergisi 15 500 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
15 Maden Resimleri 5 000 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
16 Su ve Kara Av vergileri 1 700 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1950 0 : 3 
B. Lira 
17 Nakliyat Vergisi 14 700 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
18 Sefineler Vergisi 150 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
19 Posta, telgraf, telefon mürasele-

leriyle telefon abonelerinden alı
nan Savunma Vergisi 3 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

20 Damga Resmi 32 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

21 Tayyare Resmi 3 900 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

22 Gümrüklerde kullanılan kâğıtla
ra yapıştırılan Savunma pulu 300 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

23 Tapu harçları ve kaydiyeleri 11 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

24 Mahkeme harçları 5 750 000 
BAŞKAN — Kabuî edilmiştir. 

25 Pasaport, Kançılarya ve ikamet 
tezkeresi harçları 2 350 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

26 Noter harçları 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

27 Diğer harçlar 60 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

28 Hayvan Sağlık Zabıta Resmi 125 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

29 Tekel İdaresi 184 111 250 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

30 Oyun kâğıdı 200 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

31 Gayrimenkullerden alman 5 700 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

32 Menkul mallar satış bedeli 6 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

34 Sabit veya mütedavil sermaye ile 
işletilenler veya Genel Bütçe 
içinde bulunanlar 2 070 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

36 Radyo geliri 2 750 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

37 Millî Piyango geliri 11 400 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

39 Fenerler geliri karşılığından alı
nan 450 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 
40 Mükerrer sigorta şirketlerinden 

alman 540 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

41 Sözleşmesi gereğince Musul pet
rollerinden alman 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

42 Hazine muameleleri gelirleri 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

43 Muayyen giderler karşılığı ge
lirler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

44 Kıymetli kâğıtlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

45 Eski alacaklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

46 Cezalar 8 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

47 Müteferrik gelinler 17 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

48 3/4636 sayılı Bakanlar Kurulu 
karariyle onanan 658 sayılı Ko
ordinasyon Kurulu kararı gere
ğince ithal mallardan alınacak 
prim 1 578 313 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi tekrar okutuyorum. 

(2 nci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi cetveliyle beraber oyunuza ar-
zediyorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Açık olan (173 939 000) li
ranın (154 949 000) lirası, doğrudan doğruya 
yardım ve tiraj hakları şeklindeki Marshall 
Plânı (E. R. P.) yardımından temin olunan 
malların satışından hâsıl olacak Türk Lirala-
riyle ve (18 990 000) lirası da akdolunacak iç 
istikrazlarla kapatılır. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza arzediyorum: Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 1950 Bütçe yılı içinde Os
manlı Bankası ile olan Hazine hesabından baş
ka, yapılacak bağıtlarla kısa süreli avans alma
ya ve hesaplar açtırmaya ve en çok bir yıl sü-

1950 O : 3 
reli Hazine bonoları çıkarmaya ve banka ve or
taklıkların Hazineye yatırmak istiyecekleri pa
raları alarak karşılığında Hazine bonoları ver
meye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Şu kadar ki, özel kanunların verdiği yetki
ler dışında çıkarılacak Hazine bonoları 
(100 000 000) lirayı geçemez. 

Hazinede bulunan Millî esham ve tahviller 
karşılık gösterilmek suretiyle elde edilecek kre
diler veya bunların satış bedelleri ile uzun sü
reli Devlet tahvilleri satın almaya veya bu 
karşılıklarla Hazinenin ortaklığı bulunan or
taklıklardaki katılma paylarını ödemeye ve 
Bakanlar Kurulu karariyle bu türlü ortaklık
lara ilişkin katılma senetlerini satın almaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza arzediyorum: Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Dairelerin, 30 . VI . 1939 ta
rihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine 
giren hizmetlileri ile aynı kanunun geçici 4 ncü 
maddesinde sözü geçen aylıklı memurları bağ
lı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipler 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl bütçesiyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kad
rolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi cetveliyle oyunuza arzediyo
rum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — 26 . V . 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu 
maddesi gereğince: 

A) Gelir çeşitlerinden her birinin dayan
dığı hükümleri gösteren (C) cetveli; 

B) Kanunla bağlanmış vatani hizmet ay
lıklarını gösteren (Ç) cetveli; 

C) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişmeye yetki veren kanunları gösteren (G) 
.cetveli; 

Ç) Maliye Bakanlığı Bütçesinin 460 ncı 
ihtiyat ödeneği bölümünden aktarma yapılabi
lecek bölümleri gösteren (P) cetveli; 

Bu kanuna bağlıdır. 
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BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen.. 

Yoktur. Maddeyi cetvelleriyle birlikte oyunu
za arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Devlet gelirlerinin, özel hü
kümlerine göre tarh ve tahsiline 1950 Bütçe yı
lında da devam olunur. 

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

MADDE 8. — Millî Eğitim Bakanlığı tara
fından yönetilecek okul pansiyonları hakkında
ki 6 . VII . 1931 tarihli ve 1838 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerini değiştiren 11 . VI . 1932 tarihli 
ve 2005 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince 
öğrencilerden alınacak ücretler, bağlı (M) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 9. — 1950 yılı ders dönemi içinde 
ücret ve giderleri Devletçe verilmek üzere pan
siyonu bulunan lise ve ortaokullarda parasız 
yatılı okutturulacak öğrencilerin sayısı 1 250 
olacaktır. Parasız yatılı öğrenciler 915 sayılı 
Kanun hükümleri dairesinde yapılacak imtihan
larla aşağıdaki nispet dâhilinde seçilerek alınır: 

A) Üçte bir, müsabaka imtihanlarında en 
yüksek başarı gösteren öğrenciler; 

B) Üçte bir, lisesi olmıyan illerde oturan 
ortaokul mezunu öğrenciler; (Seçimde her ile 
isabet edecek şekilde hareket olunacaktır.) 

C) Üçte bir, türlü şartları ve ihtiyaçları 
göz önünde bulundurularak Millî Eğitim Ba
kanlığınca tesbit edilecek illerde çalışmakta 
olan ve Genel Bütçeden aylık alan Devlet me
murlarının çocukları. 

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

MADDE 10. — 11 . VI . 1932 tarihli ve 2005 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince her yıl 
Bütçe Kanununa bağlanması gereken kadrolar, 
bağlı (N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 11. — 17 . IV . 1940 tarihli Ve 3803 
sayılı Köy Enstitüleri Kanununun 7 nci madde
si gereğince kullanılacakların kadroları ile ek 
görev tazminatları ve sağlık memurları kadro-
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lan, bağlı (K) işaretli cetvelde gösterilmiştir» 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Madde kabul edildi. 

MADDE 12. — 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı 
kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1950 Bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Madde kabul edildi. 

MADDE 13. — 7 . VI . 1939 tarihli ve 3634 
sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 
36 nci maddesi gereğince Millî Müdafaa mükel
lefiyeti yolu ile alınacak hayvanların 1950 Büt
çe yılı alım değerleri, bağlı (O) işaretli cetvel
de ve 38 nci maddesi gereğince alınacak motor
lu taşıtların alım değerleri de bağlı (P) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edildi. 

MADDE 14. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Madde kabul edildi. 

MADDE 15. — Bütçelerde geçen yıl borçla
rı bölümlerindeki ödenekler üstünde çıkacak 
borçlar, ilgili oldukları 'hizmetlere ilişkin bö
lümlerden bu bölümlere Maliye Bakanlığınca 
aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

1928 - 1948 Bütçe yıllarına ilişkin olup, Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1950 
yılı Bütçesinin gider bölümleri artıklarından 
eski yıllar borçları bölümlerine Maliye Bakan
lığınca aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edildi. 

MADDE 16. — 2 . V I . 1929 tarihli ve 1513 
sayılı Kanunla ilgili borçlardan ödenmesi ge
rekecek olanlarla, evvelce ödenmesi gerektiği 
halde bugüne kadar alacaklılarına verilenıiyen 
tahvillerin karşılıkları 1950 Bütçe yılında para 
ile ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.,. Et
miyenler... Madde kabul edildi. 

MADDE 17. — 3 . IV . 1340 tarihli ve 450 
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sayılı (1324 Temmuzundan itibaren 1339 senesi 
gayesine, kadar bilcümle matlubat ve düyunu 
Hazinenin sureti mahsubuna dair Kanun) ile il
gili borçlar için verilecek tahvillerin, alacaklıla
rına verilmesinden önce, zaman aşımına uğramış 
kuponlarının karşılıkları ile bunlardan 100 lira
ya kadar olan borçların tamamı ve bundan üstün 
olanların 100 liradan aşağı parçaları 1950 Bütçe 
yılında para ile ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Madde kabul edildi. 

MADDE 18. — Katma bütçeli idarelerle, 
Genel Bütçe dışındaki daire ve müesseselerin 
üniversiteler, her dereceden okullar ve yaban
cı memleketlerde kendi hesaplarına okutacak
ları öğrenciler için bütçelerine konulmuş olan 
Ödeneklerden gerekli miktarları, bağlı (B) işa
retli cetvele gelir ve bu öğrencilerin burs ve 
giderlerine harcanmak üzere bağlı (A) işaretli 
cetvelde mevcut veya yeniden açılacak bölüm 
ve maddelere ödenek kaydetmeye Maliye Baka
nı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Madde kabul edildi. 

MADDE 19. — Devlet Meteoroloji İşleri Ge
nel Müdürlüğünce meslek okullarında okutturu
lacak Öğrenci sayısına göre öğrenim, yiyecek 
Ve giyecek giderleriyle, ders ücretleri karşılığı 
olarak bağlı (A) işaretli cetvelin mezkûr Genel 
Müdürlük Bütçesinin 476 ncı bölümünün 1 nci 
maddesine konulmuş olan Ödenekten gerekli 
miktarları aynı cetvelin ilgili tertiplerine ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Madde kabul edildi, 

MADDE 20. — 26. V . 1932 tarihli ve 1980 
sayılı Muvazene Vergisi Kanununun 10 nen 
maddesinde yazılı süre, 1 Mart 1950 tarihinden 
28 Şubat 1951 tarihine kadar uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et 
miyenler... Madde kabul edildi. 

MADDE 21. — 1950 Bütçe yılı içinde Milli 
Savunma Bakanlığı ihtiyacı için yabancı mem
leketlerden getirilecek, ithalât umumi tarifesi
nin 695 numarasına dâhil akar yakıtlar Güm
rük Resmi ve zamları ile Hazineye, katma büt
çeli dairelere, özel idare ve belediyelere ait her 
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türlü vergi, resim, harç ve zamlardan ve ardiye 
ücretinden bağışıktır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et 
miyenler... Madde kabul edildi. 

MADDE 22. — Bağlı (A) işaretli cetvelin 
Maliye Bakanlığı kısmının 724 ncü (Doğu Ana
dolu ve Edirne ili kalkınma giderleri) bölümüne 
konulan ödenekten Bakanlar Kurulunca belir
tilecek miktarı Karayolları Genel Müdürlüğü 
1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelde gelir ve (A) işaretli cetvelde aynı ad 
altında açılacak özel bir bölüme ödenek kay
detmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Madde kabul edildi. 

MADDE 23. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 
1950 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Madde kabul edildi. 

MADDE 24. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Madde kabul edildi. 

Efendim, Bütçenin tümü hakkında bir leh
te, diğeri aleyhte konuşabilirler. 
receğim. Zaten iki arkadaş söz almıştır, biri leh
te, bir aleyhte olmak üzere iki arkadaşa söz ve-

Söz Ahmet Oğuz'undur. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Muhterem 
arkadaşlar; 1950 yılı Bütçe müzakereleri şu anda 
sona ermiş bulunmaktadır. 

Eldeki bütçenin memleketin imkânlarına ve 
ihtiyaçlarına uygunluğu derecesini anlamak için, 
Millet Partisi olarak her şeyden evvel memleke
tin umumi iktisadi durumunun realist bir görüşle 
teshiline zaruret olduğunu belirtmiştik. Bu konu
da hulasaten; istihsalin ve iş hacminin artmadığını, 
hayat pahalılığının vatandaşı endişeye düşürdü
ğünü, ticari politikamızın sakat bir görüşle idare 
edildiğini ve nihayet normal masraflar için emis
yona baş vurulduğunu ve hepsinin üstünde millî 
gelirin bir türlü artırılamadığmı arzetmiştik. 
Diğer taraftan fiilen ikinci Dünya harbine gir
miş devletlerin her sahada olduğu gibi ekonomik 
alanda da büyük gayretler sarfederek başarılı 
neticeler elde ettiklerine işaret etmiştik. 

Gerçi Sayın Maliye Bakanı da bütçeyi tak
dim nutkunda dünya milletlerinin iktisadi saha-
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daki başarılarını kaydederek söze başlamış ise 
de, mahza güdülen politikayı isabetli göstermek 
için, memleketin ekinomik durumunu olduğu 
gibi ortaya koyamamıştır. Filhakika, istihsal 
durumumuzu mütalâa ederken 1949 yılını bir 
kenara bırakarak yalnız 1948 senesinin sivri 
istihsal miktarlarını ele almış ve âdeta bir iler
leyiş içerisinde bulunduğumuzu telkin etmek 
istemiştir. Keza paralar üzerinde yapılan muh
telif ameliyeler ve iştira kabiliyetlerindeki su
kutlar nazarı itibara alınmadan, dış ticaretimi
zin en yüksek bir seviyeye ulaştığını ifade et
mek suretiyle övünme yoluna dahi gidilmiştir. 
Son birkaç aylık fiyat duraklamaları veya dü
şüşlerinin, asıl menşe ve sebeplerini mütalâa 
etmeden ve öne sermeden, iyiye veya ucuzluğa 
doğru gililmekte olduğu tesiri uyandırmak iste
miştir. Devlet masrafları için emisyona başvu-
rulmıyacağı ifade edilmiş ise de, 1949 yılı içinde 
de bu mekanizmanın işletilmemiş olması, ya ım 
için verilen teminatı haklı gösterecek mahiyette 
değildir. 

öyle anlaşılıyor ki Maliye Bakanının müta
lâa ve cevapları ne kadar ihtiyatlı olsa da bin-
netiee sıkıntıların fevkalâde hallerden ve sebeb-
lerden ileri geldiği ve sona ermek üzere olduğu 
ve pek yakında «Devri saadete» girileceğini teb
şir eder ki politik bir karekter taşımaktadır. 

Biz ise memleket meselelerini her türlü po
litik endiseslerin üstünde ancak hakikatlarm 
olduğu gibi ortaya serilmesiyle ve lüzumlu ted
birlerin radikal bir şekilde almmasiyle halle
dilebileceğine inanıyoruz. 

1950 yılı bütçesi hakkında bu görüş ve ina
nışa dayanan tenkidlerimiz, verilen cevaplara ve 
yapılan müdafaalara rağmen gerçeklere uygun
luğunu müdafaa etmektedir. 

Millet Partisi bütün işlerin geniş halk kitle
lerinin içinde yaşadıkları mahrumiyet ölçüleri
ne ve ihtiyaçlarına göre ayarlanmasını zaruri 
görmekteyiz. Esasen böyle bir cezri görüşe va
rılmadıkça hiçbir sahada ileriye müteveccih ted
birler almaya da imkân yoktan*. 

Hal böyle iken; 
Hükümetin tasarruf bahsinde esaslı hiçbir 

gayret ve teşebbüse girişmemiş olması, 
Durdurulamıyacak tebiî ve zaruri Devlet 

hizmetlerinin yüklediği ve yükliyeceği külfet
lerin şimdiden teemmül edip tedbirler abnma yo
luna gidilmemesi, i i 
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Millî Savunma teşkilâtı kadrolarından ve sa

vunma hazırlıklarından Büyük Meclisin gerek
tiği gibi haberdar bulunmaması mütemadiyen 
program ve plândan bahseden iktidar Hükü
metlerinin bütçelerde programların gerektirdi
ği karşılıkları derpiş etmemiş olması ve bütün 
işlerin programsızlık içinde yuvarlanıp gitme
si; 

Her sahada olduğu gibi tarım alanında da 
bir çok başarılar sağlandığı iddia edilen bu
gün de üç milyon çiftçi ailesine ait meselelerin 
ele alınmamış olması bilhassa 1950 yılında 
Marshall Plânından yapılan 300 küsur milyon 
liralık döviz ve yardım imkânının üçte birin
den fazlasının istihlâk maddelerine hasrı, bir 
kısmının bütçe açığına tahsisi, mütebakisinin 
de Bütçe formülleri içerisinde dağıtılmış olma
sı; girişilen milletlerarası taahhütler dola-
layısiyle dünya piyasalarındaki durumu
muzla, küçük ve büyük sanayiin karşılaşacağı 
güçlüklerin muallakta bulunması, bir ana gö
rüşe dayanmıyan ve mahiyeti, hududu belli ol-
mıyan Devlet müdahaleciliğinin iş hayatında 
yarattığı sıkıntı ve emniyetsizliğin izalesi için 
esaslı tedbirlere baş vurulmuş olması, gibi hal
ler, iktidarın memleket dertlerini görüş ve ele 
alışta nasıl sakat bir yolda olduğunu göster
meye kâfidir. 

Muhterem arkadaşlar; 1950 yılı Bütçesi üze
rinde de tesirli bir Meclis murakabesinin sağ
lanamadığına kani bulunuyoruz. Hattâ malî 
yıl başının değiştirilmesini gerektiren hakiki 
sebeplerin de nutulmuş olduğunu esefle müşa
hede etmekteyiz. Neticelerin böyle oluşunda, 
her işte olduğu gibi, Meclis ekseriyetinin malû
matı ve muvafakati haricinde cereyan eden iç 
politika1 tertiplerinin ve acele bir seçim yenileme 
havasının yaratılmış olmasının tesiri de, büyük
tür. 

1946 yılı seçimlerinden bu yana büyük vait-
ler silsilesi ile açılan bu dört yıllık devre zar
fında iktidar, hemen hemen müspet hiç bir 
memleekt işini ele almamış ve başaramamıştır. 
Bütçe tenkidlerimizde ortaya koyduğumuz dört 
yıllık icraat bilançosu karşısında cevap dahi 
alamamış bulunmamız cidden acıdır. 

Arkadaşlar; geçen dört yıllık icraatın mem
lekete ağıra imal olan bilançosunu da bir ke
nara bırakmak mümkündür? Fakat 1950 yılı
nın en mühim işi olan seçimlerin dürüst ve 
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namuslu yapılması mesuliyeti üzerinde ısrarla 
durulması lâzımgeldiğine kaniiz. 

Maalesef iktidar dürüst ve namuslu bir se
çim yapılabilmesi için vatandaş çoğunluğunun 
üzerinde ısrarla durduğu meseleleri gereği 
gibi halletmiş değildir. 

Seçim emniyeti mevzuunda Anayasaya uy
gun olmıyan kanunların tadili lâzınrgelirken 
bir tek maddesinin kaldırılması ile iktifa edil
mesi ve ayrıca bu dört yıl zarfında vatandaşın 
siyasi hak ve hürriyetini takyit eden ve baskı 
vasıtası olabilecek kanunlar çıkarılması; 

İdare cihazının tarafsızlığını temin için 
Devlet Başkanlığı ile iktidar Partisi Başkanlı
ğı vazifesinin bir şahısta bulunmaması zaruri 
iken fiilen Devlet Başkanı olan zatın kanun
suz olarak tekrar iktidar Partisi Başkanlığına 
seçilmesi; 

Ve nihayet « adlî teminat » prensipinin son 
Seçim Kanunu ile dejenere edilmesi, ehemmi
yetle kayda şayandır. 

Bu vadide zevahiri kurtarmak için.girişilen 
malûm gayretler, hürriyet ve demokrasi iddia-
lariyle meydana çıkanların ve bilhassa iktida
rın mesuliyetini hiçbir zaman ortadan kaldır-
mıyacaktır. 

Sayın arkadaşlar; memlekette sççim emni
yetini mânevi vasatı hazırlanmadan ve bütün 
kanuni tedbirleri ikmal edilmeden bihakkın 
bir seçimin yenilenmesine gidilmesi karşısında, 
her birimizin şahsan deruhde ettiğimiz mesuli
yet de şüphesiz büyüktür. Bugün perde arka
sında, Meclis dışında hazırlanan birtakım emri
vakiler ancak sizlerin karariyle icra mevkiine 
girecektir. 

Belki, şekerden kanunsuz vergi alındığını 
unutmak kabildir; fakat türlü tertiplerle mem
leketi yeniden bir seçim emniyetsizliğine 
ve bundan doğacak bir iç buhrana sürükleme
nin vebali çok ağırdır. 

Bütçe müzakereleri kapanırken bunu hatır
latmakla Millet Partisi bir vazife yaptığına 
inanmaktadır. (Sağdan alkışlar) 

İHSAN HÂMİD TİGREL (Diyarbakır) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

Bütçe Komisyonunuz 2 ay sıkı bir çalışma
dan sonra 1950 bütçesini huzurunuza takdim 
etmiştir. Bütçe müzakereleri malûmunuz olduğu 
üzere Maliye Bakanının veciz ve her türlü iddi-
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adan âri nutkuyla açılmış, muhalefet sözcüleri 
bu nutku dinlemeden evvel hazırlamış oldukları 
tenkidlerini huzurunuzda okumuşlardır. (Her-
zaman olduğu gibi sesleri) Ondan sonra Bütçe 
müzakereleri devam etmiş muvafık, muhalif mil
letvekilleri arkadaşlar tarafından muhtelif ten
kidler yapılmış Bakanlar bu tenkidlere cevap
larını vermişler ve her konu üzerinde arkadaş
larımızı tenvire çalışmışlardır. 

Bütün bu işler olmamış gibi, bütçenin müza
keresi bittiği gün, Muhalefet partilerinden Mil
let Partisi Sözcüsü tekrar kürsiye gelerek büt
çe müzakeresinin açılması esnasında okumuş 
lOİdukları nutkun muhtasar bir kopyasını tekrar 
huzurunuzda okumaya başlamışlardır, bu tenkid-
leri iki bakımdan mütalâa etmek yerindedir: 

1. Teknik cihetinden, 
2. Bu teknik tenkidler neticesinde elde 

edilmek istenilen politik netice bakımından. 
Teknik mevzular üzerinde uzun doylu konu

şulmuş olmakla beraber temas ettikleri bir iki 
noktaya ben de dokunmak isterim. Kendilerinin 
en ziyade teknik bakımdan tenkit ettikleri nok
talar şunlardır: 

Bütçe açığı, Marshall Püânı, borçlar, istih
sal durumu, emisyon ve sairedir. 

Evvelâ şunu arzederim ki, sözlerim yalnız 
Millet Partisine değil, bütün muhalefete şâmil
dir. 

Ben İktidar Partisinin her işi kusursuz, 
noksansız, hiçbir suretle tenkide mütehammil 
olmıyacak şekilde mükemmel yaptığını iddia 
edecek değilim. Nitekim ben de gerek Bütçe 
Komisyonunda ve gerekse Heyeti Oelileniz hu
zurunda zaman zaman tenkidlerimizi de yapmış 
bulunuyorum. Ama muhalefet tenkidleriyle, mu
vafakatin bir politik düşünce olmadan yaptık
ları, tenkidler arasında fark vardır. 

Şimdi, bütçe açığını, şayanı dikkattir, Millet 
Partisi Sözcüsü 173 900 000 lira olarak kabul 
ediyor. Fakat Demokrat Parti bununla da ikti
fa etmiyor açığın 230 milyon lira olduğunu söy-
liyor. 173 milyon liraya, 40 milyon lira Devlet 
Demiryolları ve P. T. T. nin borçlarını ilâve 
etsek dahi bunun baliği bütçe tenkidlerinde 
ifade ettikleri rakama dahi tevafuk etmiyor. 
Fakat Demokrat Parti Sözcüsünü mazur görü
rüm. Çünkü komisyon ve Meclis müzakeratını 
katiyen tetkika imkân bulamamışlardır. Bu ba
kımdan bir dereceye kadar mazur görebiliriz. 
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AHMET TAHTAK1LIÇ (Kütahya) — Siz 

Halk Partisi Sözcüsü müsünüz, yoksa kendi na
mınıza mı konuşuyorsunuz'? 

İHSAN HÂMÎD TÎGREL (Devamla) — 
Kendi namıma konuşuyorum, ve kendi namıma 
konuşurken efaline, mesuliyetine iştirak ettiğim 
partimin noktai nazarına da tercüman olduğu
mu zannediyorum. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Te
şekkür ederiz. 

İHSAN HÂMlD TlGREL (Devamla) — 
Demokrat Partinin tetkiksiz olarak bütçe açığı
nı 230 milyon lira göstermesini bir tarafa bıra
kalım, bütçe açığı 173 milyon lira da değildir. 
Bunda Heyeti Celilenizin bilmesi lâzımgelen bir 
hakikat vardır ki, bütçe açığı yalnız 19 milyon 
liradan ibarettir. Bütçe açığı varidatla, masraf 
arasındaki farktır. Biz bu varidata Marshall 
Pılânı mucibince tiraj yoliyle, hibe yoliyle bize 
gelmiş olan miktarı ilâve ettiğimiz takdirde açı
ğın 19 milyon liradan ibaret olduğu meydana 
çıkar. 

Şimdi Marshall Puanından elde edilen bu 
paranın niçin iktisadi sahada kullanılmayıp da 
bütçe açığının kapatılması noktanına gelince; 

Muhterem arkadaşlarım, 154 milyon liraya 
tekabül eden Marshall yardımı, yine Marshall 
Yardım Plânı mucibince, tahsisi icabeden bir 
maksada mâtufen konulmuştur. Bu da ecne
bi yardım kanunumda yardım gören milletlerin 
malî istikrarına dahi bu paranın ayrılacağına 
dair hükümlerin mevcut olmasındandır. 

Malî istikrardan maksat şudur: A) sermaye 
piyasasına olan Devlet borçlarının ödenmesi; 
B) Bütçe açığının kapatılması; C) Avrupa ik
tisadi iş Birliği tarafından kabul edilmiş olan 
envestismanlara tahsisi... Binaenaleyh bu elde 
edilen yardımın bütçe açığına tahsis edilmesi 
haddizatında istihdaf edilen gayeye tamamen 
uygundur. Eğer iktisatçı arkadaşımız bu kadar 
tetkikleri arasında biraz da Marshall Plânı yar
dımı üzerinde zehinlerini yormuş olsalardı zan
nederim ki tenkidlerini daha başka şekilde ya
parlardı. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Siz 
kendinize bakınız. 

İHSAN H Â H I D TÎGREL (Devamla) — Bu
günlerde Tahtakılıç arkadaşımızın tahammülü ' 
azaldı galiba? 
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AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Dört 

senedir çok tahammül ettik. 
İHSAN HÂMlD TlGREL (Devamla) — 

Borçlarımıza gelince: Tenkid mevzuu olan nok
talardan biri de budur. Borçlarımız tasarıda gös
terildiği gibi iki milyar 184 küsur milyondan 
ibarettir, 

Ama Millet Partisi birtakım rakamlar 
çıkardı. Hayır, borcunuz bu kadar değil üç mil-

• yardır dedi. Demokrat Parti bu iki milyar 184 
milyon borcumuzu da kabarık göstermek istedi, 
Bütçe emanetlerini ve diğer birçok emanetleri 
ne için borca ilâve etmiyorsunuz diyor; Parti 
namına bir arkadaşın bu şekilde mütalâa beyan 
etmesini anlıyamadım. iktisadi ve malî mevzu
ları tenkid eden bu arkadaşınızın bu mevzuları 
iyice tetkik etmesi çok yerinde olurdu. Tediye 
ve istihsal durumumuz, emisyon ve sair husus
lar hakkında gerek Maliye Bakanının gerek 
Ekonomi Bakanının vermiş olduğu izahlara ye
niden birtakım mütalâalar ilâve etmek suretiyle 
vaktinizi suiistimal etmeye mahal yoktur. Zaten 
muhalif arkadaşlarımız her şeyi ret ve inkâr 
etmeyi zihinlerine koyduktan sonra, rakamlar 
ne kadar hakikata tevafuk ederse etsin kendile
rini inandırmaya imkân yoktur. Bütün bu tek
nik tenkidlerden sonra istihsal etmek istedikleri 
politik neticeye gelince: 

Arkadaşlarım; kelimeler, bazan fikirlerin 
ifadesi için kullanılır. Bazan da hakikatleri set-
rü ihfa yolunda kullanılır. Demokrat Parti arka
daşlarımızdan biri *- ki aynı zamanda Partisi na
mına konuştuğunu, Ticaret Bütçesinde ifade et
mişti - bir bütçe tenkidinde şöyle demişti: 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Kimdir o arkadaş? 

İHSAN HÂMÎD TlGREL (Devamla) -
Hakkı Gedik. 

Arkadaşımız şöyle başlıyor: «Verilen sözü 
tutamamış olmasının sebebini bu memlekette 
modern Devlet bütçesi denilen mevzuun mefhu
mun, Devlet gelir ve giderlerinin plânlı, prog
ramlı müstakar bir kalkınma nizamı içinde ta
vazzuh ve inkişafı sağlanmamakta ve bilâkis 
günlük görüşler, muvakkat ihtiyaçlar, palyatif 
tedbirler, iç politika hamlelerini, ihtiraslarını 
destekliyen formüller, sabit fikirler çerçevesi 
içinde tahmin ve tesbit edilmekte olması gibi 
bir talihsizlik zincirine bağlı kalmış olmasından
dır.» 
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Anlatılması hayli güç bu satırlar insana 

Nergisi'nin, Veysî'nin bir cümlesini okuduğu 
zehabını veriyor. 

Arkadaşlarım; muhalif arkadaşımızın bir 
cümlesi daha: «iptidai bir hayat seviyesine bin 
bir ıstırap içinde katlanan büyük halk kitleleri 
bir tarafta yaşayıp dururken, Habeşistan'dan, 
İran'dan, Efkanistan'dakilerden fazla bir var
lık ve kıymet arzetmiyen yollar varken, İktidar 
Partisi bu -esas dâvalar meseleler üzerinde dur-
mıyarak ve vazifesini ihmal ederek milletin 
kesesini sıkıp Devlet gelir kaynaklarına akıt
tığı milyarları muazzam lüks inşaat hevesine 
harcamış, sefaheti andıran bir hayat revişine 
mesuliyetsiz bir idare sistemine sapmış..,» 

Arkadaşlar, bu kelimeler iyi kullanılırsa 
bir proleterya edebiyatı için kıymetli bir mal
zeme teşkil edebilir. Fakat ciddî bir bütçe ten
kidi yaparken bu kelimelerin gölgesine sığın
mak, müspet sahada yürümesi lâzımgelen bir 
partinin, bir bütçe münasebetiyle, böyle bir ifa
de ile konuşmak cidden hazindir. Tenkidler ya
pılırken müspet, realist ve objektif olmak lâ
zımdır. Yoksa böyle kelimelerle, kelime yığmla-
riyle yapılacak tenkid bu milletin şuurlu anla
yışı ile kabili telif değildir. Ve o anlayışı zede-
liyemez. 

Arkadaşlar davul zurna ile Bethofenin sen
fonilerini çalmaya imkân yoktur. (Soldan bra
vo sesleri) 

Millet Partisine gelince: Bu partiyi teşkil 
eden arkadaşların şahsi meziyetleri ne olursa 
olsun zihinlerinde ve tahteşşuurlarında yerleş
miş olan bir fikri sabitin tahakkümünden ken
dilerini kurtarmadıkça çalışmalarında faydalı 
olacaklarına inanmıyorum. 

Bir şey hatırlamak isterim arkadaşlar. 1946 
senesinde 1947 Bütçesi tenkid edilirken Demok
rat Parti sözcüsü-ki o zaman o parti bugünkü 
Millet Partisini tamamiyle sinesinde taşıyordu. 
Hükümetin beyanatını ve icraatını tenkid eder
ken onu hayaller peşinde koşmakla itham etmiş 
en kuvvetli olarak aynen şunları söylemişti: 

«15 senede yapılması tasavvur edilen 20 bin 
kilometre yolun her kilometresi bugün ortala
ma 150 000 liraya mal olacağına göre, her sene 
bu iş için 200 milyon liraya ihtiyaç olduğu mey
dandadır. Diğerlerinin hesabını ise- Hükümete 
bırakıyoruz.,» 

Arkadaşlar, 15 senede 20 bin kilometre yol 
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yapılacağını C. H. P. ye dayanan Hükümet be
yan etmiş ve fakat o zamanki muhalefet bunu 
bir hayal mahsulü olarak telâkki etmiştir. Hal
buki biz 20 bin kilometreyi değil, 23 bin kilo
metreyi 9 senede tahakkuk ettirmek yolunda
yız. (Bravo sesleri). 

Sonra yine aynı tenkidlerinde zirai politika 
mızm fenalığından1 bahsederlerken, daha 500 
traktör bile yoktur, siz neden bahsediyorsunuz, 
demişlerdi. Doğrudur, Şimdi hatırlatmak iste
rim ki, üç sene zarfında mevcut traktör ade
di 5 000 i geçmiştir. Bu rakam 1950 Nisanında; 
7 000 e baliğ olacaktır. Binaenaleyh, ziraat 
kalkınmasında da Hükümetin sarfetmiş oldu
ğu gayreti takdirinize arzederim. 

Arkadaşlar, muhalefetin tenkidlerine karşı, 
kendi görüşlerimi söyledim. Şimdi müsaade-

. nizle Bâki'nin dediği gibi, nöbeti feryat be
nimdir. Ben de kendilerinden şikâyet edeyim. 
arkadaşlar, muhalif partili arkadaşlar milletin 
kendilerine tevdi ettiği vazifeyi ifa etmemiş
lerdir. Vâkaa memleketin kendilerine tevdi 
ettiği teşriî vazifeyi ifa yolunda mütemadi 
çalışmalarını takdirle andığım arkadaşlar var
dır. Fakat şunu da kabul etmek lâzımdır ki, 
Hükümetin malî, siyasi, iktisadi icraatını ten
kid eden muhtelif arkadaşlarımızdan birçoğu 
ne Meclise ve ne de komisyonlara devam etmek 
lüzumunu hissetmemişlerdir. 

Eğer kendileri işleriyle meşgul olsalardı şüp
hesiz bugün istihsal ettiğimiz neticenin çok üs
tünde neticeler istihsali mümkündü. Misal 
mi istersiniz? İşte Seçim Kanunu. Halbuki me
selâ Bütçe Komisyonunda bulunan, malî ve ik
tisadi işleri senede ancak bir defa burada ten
kid yapmakla vazifesini yapıyor sanan arka
daşlardan biri 120 içtimada ancak yedisine, 
ötekide 11 içtimaa devam etmişlerdir. Vazi
feleri bu mu idi? Niçin Meclisteki bâzı arka
daşları gibi vazifelerini ifaya koşmamışlardır ? 
Muhterem arkadaşlar, bitaraf olmak şöyle dur
sun, hattâ muhalif partiye mensup bir seçmen 
olsam kendilerine reyimi verirken söz alırım 
ve derim ki : 

Geçen' Mecliste olduğu gibi, şurada burada 
dolaşmak suretiyle zamanınızı izaa edecekseniz 
size reyimi vermem derim ve kendilerinden sö
zü aldıktan sonra reyimi veririm. 

Arkadaşlarım, uzun boylu konuşmak sure
tiyle zamanınızı aldım. Bütçe üzerinde çalışma-
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larımızı bitirirken, çalışmalarımızın millet ve 
memlektin refahı için hayırlı olmasını dilerim. 

Sözlerimi bitirirken de Sayın Şemsettin 
Günaltay Hükümetine başarılar dilerim. (Sol
dan sürekli alkışlar). 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Tüzüğümüzün 137 nci maddesi gereğince 
vereceğimiz reylerin mahiyetini kısaca arzet-
mek isterim. 

BAŞKAN — Bütçenin görüşülmesi bitmiştir. 
Bütçe Kanunu Tasarısının tümünü açık oyunuza 
sunuyorum. • 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Tüzüğün 137 nci maddesi mucibince, verdiği
miz reyin mahiyetini belirtmek üzere bize de 
söz verilmesi lâzımdır. Söz istiyoruz. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanmdaki arkadaş
larımla da istişare ettim, oyların rengi, niçin 
kırmızıdır veya niçin beyazdır, bu ne mânaya 
gelir gibi hususları ifade etmek, 137 nci madde
ye göre Başkanın vazifesi cümlesindendir. 
Sonra, 110 ncu madde de sarihtir. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Madde söylememize mâni değildir, söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Hayır, söz veremem. (Soldan, 
reye reye sesleri). 

Seçim çevresi için adçekiyirum. Malatya'dan 
başlanacaktır. 

(Malatya seçim çevresinden başlanılmak su
retiyle adlar okundu ve oylar toplanıldı). 

Oylarını kullanmıyan varsa lütfen kullan
sınlar. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Neticeyi arzediyorum. 
Bütçe Kanunu tasarısına 347 oy verilmiştir, 

328 kabul, 19 ret vardır. Muamele tamamdır, 
nisap vardır. 

Tasarının Kanunluğu 328 oyla kabul edil
miştir. (Soldan alkışlar). 

BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY 
(Sivas) — Muhterem arkadaşlarım; 1950 yılı 
bütçesini tasvip ve kabul buyurmak suretiyle 
Hükümete gösterdiğiniz güven ve derin şükran
larımı sunmakla bahtiyarlık duymaktayım. 
(Alkışlar). Bu seneki bütçe ilmî esaslara uygun 
olarak realite göz önüne alınarak en esaslı ihti
yaçlar derpiş edilerek tanzim edilmiş ve tetkik 
için de «uzun zaman ayırmak imkânı hâsıl olmuş
tur. Komisyonunuz, bütçemizi en küçük tefemi-
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atma kadar büyük bir vukuf ve dirayetle ince
lemek hususunda emsalsiz mesai sarfetmiş ve 
bugünkü şartlar ve imkânlar dairesinle tekem
mül etmiş bir durumda yüksek heyetinize tak
dim etmiştir. Komisyondaki arkadaşlarımın gös
terdikleri başarılı mesaiye huzurunuzda teşek
kür etmekle derin bir zevk duyuyorum. (Bravo 
sesleri). Memleketin büyük ve esaslı bir konusu 
üzerinde bu arkadaşlarımızın sürekli, vukuflu 
ve yarının mesaileri Hükümetiniz için nurlu bir 
YA açmıştır. 

Bu şekilde Heyeti Umumiyeye gelen bütçe, 
Yüksek Kamutayda da çok esaslı bir şekilde tet
kik edilmiştir. Çok şümullü mütalâa ve tenkid-
ler yürütüldü. Hükümetiniz gerek komisyonda 
ve gerek umumi heyette ileri sürülen tenkidleri, 
irşatları dikkatle göz önüne almayı kendisi için 
bir borç telâkki edecektir. Karşı partilerin ten
kidleri arasında kendi prensiplerimize uygun 
olanları da dikkat nazarına almayı tabiî bulu
yorum. 

Arkadaşlar, umumi heyette mahallî ve umu
mi ihtiyaçlar hakkında ileri sürülen mütalâa ve 
istekleri de dikkatle göz önüne alacağız. (Bravo 
sesleri) Bildiğiniz veçhile, millî iradenin tecel
lisi iein büyük seçime gideceğimiz zamanlar 
yaklaşıyor. Hükümetinizin, kısa sürecek olan 
bu devrede sizin burada izhar ettiğiniz fikirle
ri, ikazları, irşatları göz önüne alarak bütçenin, 
memleketin hayrına masruf olacak bir şekilde 
idare edilmesine itina edeceğine emin olabilirsi
niz. Biz, dünkü gayretimizle yarınki mesaimizin 
ufkunu genişletmiş olduğumuza kani bulunuyo
ruz. 

Önümüzdeki yıl, 1950 bütçesi, faaliyetimizi 
daha ziyade genişletecek, muhtelif kalkınma 
alanlarındaki gayretlerimiz daha verimli bir hal 
alacaktır. Bütün bu işleri yapmak için gereken 
azmü kuvveti ,sizin güveninizden, sizin teveccü
hünüzden, sizin itimadınız ve sizin şahıslarınız
da milletin güveninden alıyoruz. (Alkışlar) 

Hükümete gösterdiğiniz teveccüh ve itimada 
şükranlarımı tekrar arzederken sizin itimadı
nıza lâyık olma mazhariyetini bize nasip etme
sini Ulu Tanrıdan dilerim. (Alkışlar, bravo ses
leri). 

AHMET TAHTAKTLTÇ (Kütahya) — Sayın 
Başkan bir sual sorabilir miyim1? 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; benim sizden 
1 bir ricam olacaktır.. 
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AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Baş

bakanın sözüne aittir. 
BAŞKAN — Müsaade ederseniz önümüzdeki 

Çarşamba günü toplanalım, muvafık mı? (Mu

vafık sesleri). 
• Çarşamba günü saat 15 te toplanmak üzer< 

Birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma saati : 20,35 

DÜZELTÎŞ 

Kil Birleşim tutanak dergisine bağlı 122 sayılı Basmayazmm 46 ncı sahifesi kaldırılacaktır. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa verilen 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eyanir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Oevad Akkerman 
Meforure Aksoley 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 

oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 279 

Kabul edenler : 276 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 179 

Açık Milletvekillikleri : 7 

[Kabul edenler] 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
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BİLECİK 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Ziya Geboloğlu 

BOLU 
Hasan Cemil Çam'bel 
Lûtfi Gören 
Cemil Özçağlar 
Celâl Sait Siren 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 
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Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Faik Yılmazipek 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 



Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin ' 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
ihsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Albdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrev Göle 
Şakir İbrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Caribolat 
Bekir Kaleli 

GÎRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
-Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 

B : 56 25.2 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Cüli 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İSPARTA 
Sait Koksal 

İSTANBUL 
Ekrem Amaç 
Ali Rıza Arı 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
BaTd Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Reşid özsoy 
Hayrullah Urkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlıı 
Şevket Torgut 
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KOCAELİ 

Ahmet Faik Abasıyamk 
ismail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altaıı 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 
Dr. Cafer özelçi 
Abdülkadir Taşangil 
Ma'hmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Faik Kurdoğlu 
D r. Memduh N. O t a m an 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Şemsettin Ekmen 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 

Dr. Aziz Uras 
MUĞLA 

Abidin Çakır 
MUŞ 

Hamdi Dayı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soyer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Hüsnü Çatır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 

SİÎRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim Incedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip Oker 
Necmettin Sadak 
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Reşat Şemsettin Sirer 
İsmail Mehmed Uğur 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Gemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 

B : 56 25,2 
Reşit Önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Zekiye Dranaz 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Hamdi Orhon 

.1950 O : 3 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

ÜRFA 
Hasan Oral 
Esat Tekeli 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Ak göl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 

[Reddedenler ] 
İSTANBUL 

Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 

KÜTAHYA 
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy 

[Oya kahlmıyanlar] 
4FYON KARAHlSAR 
0-1. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(t) 

AYDIN 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hıfzırrahman R. Öymen 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bin gül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

(î.) 
Nurettin Ünen 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(t) 
Münir Çağıl 

İsmet Eker 
DENİZLİ 

Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Kemal Cemal Öncel 

DİYARBAKIR 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin Öğütmen 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (1.) 
Cevat Dursunoğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdülgani Türkmen 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Ali Menteşoğlu 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t)] '*! 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
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Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (î.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
(t) 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(t) 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

ÎZMÎR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Atıf înan 
Rahmi Köken (t.) 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran Örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır (î.) 
Akif Eyidoğan 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

B : 56 25.2 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Faik Seler (I.) 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Fatin Gökmen 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Halil Benli (î.) 
Hakkı Gedik 
Adnan Menderes 
Ömer öz&ek 
thsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakıhç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
(t) 
Atıf Esenbel 
Osman Taner 
Şefik Tugay 

. 1950 O : 3 
MANİSA 

Yunus M. Alakant 
Şevket Raşit Hatipoğlıı 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
îrfan Ferid Alpaya 
d.) 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri Özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Şükrü Süer 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (1.) 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Ömer Karataş (1.) 

SEYHAN 
Kasım Ener 

Kasım Gülek (1.) 
Sinan Tekelioğlu 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
E tem İzzet Benice 

SİNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı 
Gl. Fikri Tirkeş 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Fayık Öztrak 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu (î.) 
Hasan Saka 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAD 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 

ZONGULDAK 
Ali R. Incealemdaroğl 
Nuri Tarhan (1.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kırklareli 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 
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B : 56 25,2 .1950 O : 3 
Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa verilen 

oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir). 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergim 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Esat Alt'an 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 284 

Kabul edenler : 280 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 174 

Açık Milletvekillikleri : 7 

[Kabul edenler] 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Em'inittin Çeliköz 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarsıh 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Ziya Geboloğlu 

BOLU 
Hasan Gemil Çambel 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Faik Yılmazipek 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 

Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soy demir 

Ahmet İhsan Zeyneloğlu 
ÇORUH 

Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlıı 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfa gil 
Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Ak göl 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrev Göle 
Şakir İbrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Edip Tör 
Tansin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
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Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdnıa* 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Ekrem Amaç 
AH Rıza Arı 
Dr. Ni'kola Fakaçelü 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke • 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
îsmail Rüştü Aksal 

B : 56 25 2 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Gl. Ali Fuad Ce'besoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Landar 
Rasim Er el 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 
Dr. Cafer özelçi 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Abdullah Yayeıoğlu 

MARDİN 
Şemsettin Ekmen 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
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MUŞ 

Hamdi Dayı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat. 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SIÎRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim Incedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
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Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
ismail Mehmed Uğur 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Oezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Zekiye Dranaz 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
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İSTANBUL 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fıı ad Hulusi D emir elli 

[ Reddedenler ] 
KÜTAHYA 

Dr. Ahmet İhsan Gürsoy 

[Oya katılmıy anlar] 

SEYHAN 
Sinan Tekelioğlu 

AFYON KARAHISAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
ismet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Tiûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen. 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
do 
Münir Çağıl 
İsmet Eker 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (1.) 
Cevat Dursunoğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Bekir Kaleli 

Dr. Abdürrahman Melek 
GÜMÜŞANE 

Hasan Fehmi Ataç 
HAKKÂRİ 

Selim Seven (1.) 
HATAY 

Abdülgani Türkmen 
d.) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Ali Menteşeoğlu 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adı var 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar • 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t) 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (1.) 
Ahmet Kemal Silivrilî 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(I.) 
Orgl. Cemil C. Toy dem ir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Atıf İnan 

Rahmi Köken (1.) 
Haydar Rüştü Öktem 
Dr. Kâmran Örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Abdürrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkaiı 
Hamdi Çelen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
:Sai* Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Selef (1.) 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Fatin Gökmen 
Dr. Aziz Perkün 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Hakkı Gedik 
Adnan Menderes 
Ömer Özdek 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 
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MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
a-) 
Atıf Esenbel 
Osman Taner 
Şefik Tugay 
Maihmud Nedim Za'bcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kâmil îdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
İrfan Ferit Alpaya (1.) 

B : 56 25.2 
Mehmet Kâmil Boraı 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belftl (1.) 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Ömer Karataş (1.) 

[Açık Millet 
Antalya 
Erzurum 
Kırklareli 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

.1950 0 : 3 
SEYHAN 

Kasım Ener 
Kasım Gülek (1.) 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Etem İzzet Benice 

StNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı 
Gl. Fikri Tirkeş 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

\v ektilikleri] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu (1.) 
Hasan Saka 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAD 
Kâmil Erb<& 
Sırrı Içöz 

ZONGULDAK 
Ali R.. tneealemdaroğb 
Nuri Tarhan (1.) 

7 



B : 56 25. 2.1950 O : 3 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa verilen oylann sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 
HalM Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkernıan 
Mehrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
ihsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
61. Naci Tmaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
61. Refet Alpman 
Mitat Aydm 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık Milletvekillikleri 

465 
270 
270 

0 
0 

188 
7 

[Kabul edenler] 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Ziya öeholoğlu 

BOLU 
Hasan Cemi] Canibe] 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Alt ay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 
Muhittin Baha Pars 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
61 Zeki Soydemir 

Ahmet ihsan Zeyneloğlu 
ÇORUH 

Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğhı 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Osman Ocak 

ihsan Hâmid Tigre] 
EDİRNE 

Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Oündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrev Göle 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 
61. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım A<ksoy 
61. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Can'bolat 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Calip K. Zaimoğhı 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
61. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Suphi Bedir Uluç 
Rnsim Ynrdman 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Keımal Turam 
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İSTANBUL 
Ekrem Amaç 
Ali Rıza A n 
Dr. Ni'kola Fakaçelli 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çmar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gri. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Ol. Salih Avgın 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Balfcacıoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıvanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 

B : 56 25.2 
KONYA 

Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazini Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 
Dr. Cafer özelçi 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
İsmail Ertem 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Şemsettin Ekmen 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA . 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

. 1950 O : 3 
Haiid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Teikelioğlu 
Hilmi Uran 

SJÎRD 
Ali Rıza Esen 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim Incedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
ismail Mehmed Uğur 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Seven gil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı D ay 
Zekiye Dranaz 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçı oğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URPA 
Hasan Oral 
Esat Tekeli 

VAN 
Muzaffer Kocalı 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
îhsan Olgun 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
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B : 56 25. 2.1950 0 : 3 

[Oya katı 
AFYON KARAHtSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşikar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

ANKARA 
Fali'h Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
îsmeı înönü (Cumhur
başkanı) 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(t) 

AYDIN 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 

BÎLECÎK 
Memduh Şevket Esen^al 

BÎTLÎS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 

Behçet Gökçen I 
ihsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
d.) 
Münir Çağıl 
ismet E'ker 

DENlZLl 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka | 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (I.) 
Cevat Dursunoğlu I 

ESKİŞEHİR | 
ismail Hakfcı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZlANTEB 
Cemil Alevli 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman M^le* 

GİRESUN 
ismail Sabuncu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç I 
Edip Tör I 

mıyanlar] 
HAKKÂRİ 

Selim Seven (I.) 
HATAY 

Abdülgani Türkmen 
(î.) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Ali Menteşeoğlu 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Mek'ki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(t) 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan 
(Bakan) 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Atıf inan 
Rahmi Köken (I.) 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 

I Hasan Âli Yücel 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır (I.) 
Akif Eyidoğan 
Abdürrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler (I.) 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Fatin Gökmen 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Halil Benli (I.) 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
do 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Osman Taner 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Ala/kant 
Kâmil Coşkunoğlu 
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Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kâmil idil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
İrfan Ferid Alp aya 
(î.) 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
ibrahim Refik Soyer 

B : 56 25.2 
ORDU 

Mehmet Furtun 
Yusuf Ziya Ortaç 

RÎZE 
Hasan Oavid Belûl (t.) 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Ömer Karataş (I.) 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Kasım Gülek (I.) 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

.1050 0 : 3 
SÜRD 

Etem izzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

StNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı 
Gl. Fikri Tirkeş 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu (I.) 
Hasan Saka 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
ibrahim Arvas 

YOZGAD 
Sırrı Içöz 

ZONGULDAK 
Ali R. Incealemdaroğlu 
Nuri Tarhan (t.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kırklareli 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

7 



B : 56 25.2.1950 0 : 3 
Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğli 1950 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Me'brure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 

sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık Milletvekillikleri 

4Ö5 
283 
283 

0 
0 

175 
7 

[Kabul edenler] 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşıh 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Ziya Geboloğlu 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erfcmen 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Faik Yılmazipek 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 

Gl. Zeki Soy demir 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Ereni 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
ismet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Osman Ocak 
ihsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 

Abdülhak Fırat 
ERZURUM 

Eyüp Sabri Ak göl 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrev Göle 
Şakir Ibrahimhakkıoğhı 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil SaidBarlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Oiili 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Suphi Bedir Uluç 
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Rasim Yurdman 
ÎÇEL 

Dr. Ali Menteşeoğlu 
İSPARTA 

Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 

ÎSTANBUL 
Ekrem Amaç 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 

ÎZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyreklbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf inan 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalm 
Gri. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
öefoap Aksu 

B : 56 25.2 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erkn 
Amiral Şükür Okan 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Gri. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Orğl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esen'bel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özel 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Şemsettin Ekmen 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

. 1950 O : 3 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut S^zer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörük er 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SURD 
Ali Rıza Esen 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim încedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 

Kâmil Kitapçı 
Muttalip Oker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şamsettin Sirer 
ismail Mehmed Uğur 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Zekiye Dranaz 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğln 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erfoek 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
İsmail Ergeııer 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
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AFYON KARAHtSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşikar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
ismet inönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(t) 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 

BİLECİK 
Memduh Şevket Bsendal 

BtTLlS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hıfzırrahman R. öymen 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 

[Oya katılmıy anlar] 
ihsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever (I) 
Nurettin Ünen 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazaneıoğlu 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(t) 
Münir Çağıl 

DENIZLI 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (î.) 
Cevat Dursunoğlu 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdülgani Türkmen 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih înankur 

Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demircili 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (I.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
(t) 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(t) 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMtR 
Şevket Adalan 
(Bakan) 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Rahmi Köken (t.) 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır 
(t.) 
Akif Eyidoğan 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
(î.) 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Sedad Pek 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Fatin Gökmen 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Halil Benli (I.) 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
(t) 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Feyzullah Uslu. 

MARAŞ 
Dr. Kâmil idil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya (I.) 

MUÖLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsü 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 
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NÎÖDE 
İbrahim Refik Soyer 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (î.) 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüsein Berk 
Ömer Karataş (I.) 

B : 56 25.2 
SEYHAN 

Kasım Ener 
Kasım Gülek (I.) 
Ahmet Remzi Yüregir 

SttRD 
Etem tzzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfiı Yavuz 

SDNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirsenk 

. 1950 O : 3 
SİVAS 

Nazif Ergin 
Gl. Fikri Tirfceş. 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TRABZON 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu (1.) 
Temel Göksel 
Hasan Saka 

URFA 
Osman Ağan 

Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Hasan Oral 

VAN 
ibrahim Arvas 

YOZGAD 
Sırrı Içöz 

ZONGULDAK 
Ali R. încealendaroğlu 
Sabri Koçer 
Nuri Tarhan (î.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kırklareli 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 
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B : 56 25.2.1950 O : 3 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1950 71lı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Na'ki Cevad Akkerman 
Me'brure Aksoley 
Falih Rıfkı Atay 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergim 
Muammer Eriş 
îhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 
Gl. Naci Tmaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık Milletvekillikleri 

465 
319 
313 

6 
0 

139 
7 

[Kabul 
BALIKESİR 

Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğkı 
îsmail Hakkı Uzunçarşıh 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLÜ 
Hasan Cemil Çamfael 
Tjûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 

edenler] 
ÇANKIRI 

Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
ismet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
ihsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 

Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca ; 

Abdülhak Fırat 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Safari Ak göl 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrev Göle 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zairaoğiu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensü ;• 
Edip Tör 
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^aıksm Tüzüri 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Dr. Ali Menteşoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ekrem Amaç 
Ali Rıza Arı 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Esat Çınar 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf İnan 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taş/kıran 
Hüsamettin Tugaç • 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Cemil A/tay 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Âdil Taközlü 
Baki Türtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Reşid özsoy 
Ömer Tagtfıoğlu 

B : 56 25.2 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cehesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Tagangil 

. 1950 0 : â 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatip oğlu 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Bor^n 
Şemsettin Ekmen 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soyer 
Şükrü Sföer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUtf 
Hüseyin Berk 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
C«v\d Oral 
Dr. Kemal Sa<tır 
Ali Münif Yegena 

SİÎRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim Incedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Mut talip öker 
Necmettin Sadak 
Gl. Fikrî Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya 'Ersin Cezaroğlu 
Fayik öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eten 
Reeai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poröy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
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Sekiye Dranaz 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

B : 56 25.2 
TUNCELİ 

Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

. 1Ö50 0 : ; 
VAN 

Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
îsmail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 

AFYON KARAHİSAR 
Şahin Lâçin 
Ahmed Veziroğlu 

/ Reddedenler ] 
İSTANBUL 

Salamon Adato 
Faruk Nafiz Çamlıbel 

KAYSERİ 
Reşit Turgut 

MANİSA 
Yunus M. Alakarot 

[Oya katılmıyanlar] 
AFYON KARAHISAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AMASYA 
Ahmet Eymîr 

ANKARA 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(t.) 

AYDIN 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Orgl. Kâzım Özalp 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Ziya Ge'boloğln 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
îhsan Yalçın 

BURDUK 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 

Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekm 
(î.) 
Münir Çağıl 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
A'bidin Ege 
Kemal Cemal öncel 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (î.) 

Cevat Dursunoğlu 
ESKİŞEHİR 

îsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
A'bidin Potuoğlu 
Kemal Zeytino&lu 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(I.) 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 

Mareşal Fevzi Çakmak 
(D 
Fuad Hulusi Demircili 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(t) 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Sedat Dikmen 
Rahmi Köken (î.) 
Haydar Rüştü öktem 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır (1.) 
Akif Eyidoğan 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Faik Seler (î.) 
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KIRŞEHİR 

Nihat Erdem 
KOCAELİ 

Sedad Pek 
KÜTAHYA 

Halil Benli (1.) 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
(î.) 

MANİSA 
Feyzuillah Uslu 

MARAŞ 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
(1.) 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gursu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

ORDTT 
\JMMâJ\J 

Mehmet Furtun 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (1.) 

SAMSUN 
Ömer Karataş (1.) 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Kasım Gülek (1.) 
Sinan Tekeliioğlu 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Etem İzzet Benice 

SİNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 

[Açtk Milletvekillikleri] 
Antalya 
Eruzurum 
Kırklareli 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Şakir Ünta 
TRABZON 

Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu (t.) 
Hamdi Orhon 
Muammer Yarımbıyık 

URFA 
Atal;*y Akan 
Hasan Oral 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAD 
Sırrı Içöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Ali R. încealemdaroğiu 
Nuri Tarhan (1.) 
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1950 yılı Bütçe Kanununa verilen oylann sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir. 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Falih Rıfkı Atay 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 
Gl. Naci Tmaz 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sa/bri Akın 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 347 

Kabul edenler : 328 
Reddedenler : \ Q 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : İ H 

Açık Milletvekillikleri : 7 

[Kabul edenler] 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya Örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Fahri Bük 

Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemiı 
Ahmet İhsan Zeyneloğl u 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazanç .oğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 

Osman Ocak 
ihsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sa'bri Akgöl 
Salim Altuğ 
Cevat Dursunoğlu . 
Münir Hüsrev Göle 
Şakir İbrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil SaidBarlas 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurra/hman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
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Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay • 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zahnoğhı 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün , 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdınan 

tÇEL 
Dr. Ali Menteşoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ekrem Amaç 
Ali Rıza Arı 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman-
Münir Birsel 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf İnan 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Şerafettin Karadan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taakmıaı 
Hüsamettin. Tugaç 

B : 56 25.2 
KASTAMONU 

Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Eeevit 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Reşid özsoy 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
tsmail H. Baltaeıoğlu 
Sahir Kurutluoğhı 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyaml; 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
İbrahim Süreyya Yiğiî 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Çebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Dr Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazım Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

.1960 O : 3 
KÜTAHYA 

H^lil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 

MALATYA 
Esftt Doğan 
Ataf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Abçlülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar öz ey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Şemsettin Ekmen 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sarıdal 
İbrahim Refik Soyer 
Hüseyin Uluaoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Yalman 

- RlZB 
TahsiflBekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Tşıtan 
Yakup Ka'lgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dibi an 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Şatır 
Ali Münif Yegena 

SltRD 
Sahri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim Încedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri' Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 

TEKİRDAĞ 
Ziya Ersin Cezaroğlıı 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cem;l Uyhadı^ 
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TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Oemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden ± 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 

AFYON KARAHÎSAR 
öl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Asjkar 
Hazim Bozca 
Kasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Ahmed VeMroğlu 

AFYON KARAHÎSAR 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

ANKARA 
îsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

BALIKESİR 
Esat Altan 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 

BİTLİS 
Ziya Geboloğlu 

BURDUR 
Ahmet AB Çınar 

BURSA 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Dr. M. Talât Simer 
JTaik Yılmazipek 

B : 56 26.2 
Zekiye Dranaz 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
Ali Rıza Kırsever 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mehmet öktem 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
İhsan Karasioğlu 
Nurettin Ünen 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(t) 
Münir Çağıl 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Kemal Cemal öncel 

EDİRNE 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (1.) 
Nafiz Dumlu 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

. 1950 O : S 
URFA 

Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 

İSTANBUL 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Dr. Muzaffer Caribolat 

GÜTVIÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdülgani Türkmen 
(t) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Celâl Bayar 
öl. Refet Bele, 

Celâl Arat 
Ziya Arkanf 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Emin ErişirgÜ v 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 

Osman Nuri Koni 
KAYSERİ 

Reşit Turgut 
KÜTAHYA 

Ahmet Tahtakılıç 
MANİSA 

Yunus M. Alakant 

Mareşal Fevzi Çakmak 
(t) 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (1.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
(1.) 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(t)-
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Rahmi Köken 
Haydar Rüştü öktem 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 

KASTAMONU 
Tahsin Cogkan 

[Reddedenler] 

[Oya katilmıyanlar] 



KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Faik Seler 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Ali Dikmen 
Sedad Pek 

KÜTAHYA 
HaJkkı Gedik 
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 

B : 56 25.2 
MANİSA 

Feyzullah Uslu 
MARAŞ 

Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
İrfan Ferit Alpaya 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Halid Mengi 
Şükrü Süer 

ORDU 
Mehmet Furtun 

. 1950 0 : 3 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (1.) 

SAMSUN 
Ömer Karataş (1.) 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Kasım Gülek (1.) 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SURD 
Etem İzzet Benice 

SİNOB 
Suphi Batur 

Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAD 
Sırrı Içöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Ali R. Incealemdaroğ 
Nuri Tarhan (1.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kırklareli 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Komisyonu raporu (1 /631) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât UmumMüdürlüğü 30 . XI . 1919 
Fetkik Müdürlüğü 
Sayt : 71 - 1424 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Katma Bütçe ile idare edilen Vakıflar Genel Müdürlüğünün Bakanlar Kurulunca 30. XI . 1949 
tarihinde Büyük Millet Meclisine sunulması kararlaştırılan 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısının ge
rekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

•'; 't\:-i : ^; . : > • ' Başbakan 
•£;>/£ ° f ' 4, .; ;V*'ty.** ~V< Ş- Günaltay 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısı gerekçesi 

•/"" ^ ' "*,'. - . ^'l -i; ' '•>. i •'- . v. 
Genel açiffîama '""''" 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısı düzenlenerek • ekleriyle birlikte 
takdim kılındı. 

1946 - 1948 yılları Kesinhesaplaiyle tesbit edilmiş olan üç yıllık tahsilat seyri ve 1949 yılının 
altı aylık tahsisatı göz önünde bulundurulmak suretiyle düzenlenmiş olan bu bütçenin gelir ve gi
der toplamı (8 521 000) liradır. 1D49 yılı Bütçesiyle (7 862 575) lira ödenek alınarak bunun 
(5 148 900) lirası Genel Müdülüğün kendi kaynaklarından elde edeceği gelir ile ve (2 713 675) 
lirası Hazine yardımiyl'e karşılanmıştı. 1950 yılı gider bütçesi (8 521 000) lira olarak teklif edil
miş bulunduğuna göre yekûn itibariyle (658 425) lira bir fazlalık arzetmektedir. 

Müfredat itibariyle incelendikte görüleceği üzere gider kısmına yapılan zammın hakiki mik
tarı (744 768) lira olup bunun (533 505) liası 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun tahmil ettiği masraf ladan ve (211 263) lirası bâzı masraf tertiplerine yapılan zamlardan 
mütevellittir. 

Buna karşı; gelir bütçesinin, üç yıllık tahsilat seyrine nazaan müsait görülen bâzı tertiplerine 
(322 400) lira zam yapılmak ve mütevellileri tarafından idare olunan mülhak vakıflar gelirin
den alınmakta bulunan kontrol hakkının 5404 sayılı Kanunun geçici maddesiyle kaldırılmış ol
masına binaen (60 000) lirası bu tertipten ve (85 000) lirası icareteynli gayrimenkullerle mukata-
alı toprakların bir yıllık icare ve mukataalarmmyirmi misli bir taviz mukabilinde mülkiyete çev
rilmekte olmaları dolayısiyle her yıl bir az daha düşmekte olan icare ve mukataa tertiplerinden 
tenzil edilmek suretiyle (177 400) lira gelir fazlası elde edilerek masraf tertiplerine yapılan 
(211 263) lira zammın bir kısm; bundan ve bir kısmı bâzı masraf tertiplerinden tenzil olunan 
(86 343) lira ile karşılanmış ise de Türkiye Cumruriyeti Emekli Sandığı Kanununun tahmil 
ettiği masraftan (481 025) liranın bu bütçe dâhilinde karşılanmasına imlcân bulunmadığından bu-
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nun Hazine yardımı tertibijie ilâvesine zaruret hâ^ıl olmuş ve^ıasiiretk muvazene tçB*iö>*dUnityii*. • 

Vakıffar C4*neİ Müdürlümü teşkilatındayalnız 49$jmemur emekli hakkından istifade etmekte 
iken Türkiye Cumhuriyeti Emek}} Saldığı K^nımudle sayısı 4500 zü aşan hayrat hademesi, 29 üc
retli memur ve 494 hizmetli için do emekli .hakkı tanınmış olmıvsaft»' binaen safcdığa verilmes: ge
reken emekli keseneğ' karşılısının (73 495) liradan (193 165) lira fafcjiasiyle (266 660) liraya 
yükselmesi, bu keseneklerden ayrı olarak mi.lu.Ueri' \T4 bunların dul ve. yetimlerine bağlanacak ay
lıklara karşılık olmak «üzere maaş vo'ücret tortip^ermdeki ödenek topla>m3nın % 1 i nispetinde ek 
karşılık olarak ayrıca.;<tyir para verilns^i lâyamgelmesi,, halen müstahdem,«olan memurların fiilî ve 
itibari hizmet şüreleçm-e göre bir yıllık iinaaşl arıtım % 15nispetinite emekli keseneği karşılığı ola
rak sandığa bir par*röjâemft€siifiabeâmesi, oOribiamet j f l l ımrdeMur»^ ^xldttkîa«Qidan- 1 Ocak 1950 
tarihinden evvel emekliye ayrılanların er^s^i aylıklarının Genel Müdürlük bütçesinden verilmesi lâzım-
gelmesi, 1683 sayılı Kanunaj^öreij^nekliye ayrda*ı|fL;rh", bjunlann dul vo yetimleri maaşlarının bugünkü 
maaş. emsalleri derecesine yükseltilmesi ve eski^kijkümlefce göı^JmğlatiHiış-©lan eı»ekli,4Hİ ve yetim ma
aşlarına % 60 nispetinde.zam yapılması gibi,sebe-pI4ı• doiayısiyle sözü geçeja kamtnün tahmil et
tiği masraf miktarı (603.000) lira gibi yüksek bir rftkama baliğ ^H^'-^ıluaınıal^taâır. 

Ö^İi^^Bütçesine koıut|ft» ;rşkajaiaşîa bunların tçsbiijndtı iştip^t olunan Je^a^f^r^yây|ı^^i)^ıtW 
arzediliüiştif ^ - v:?i. ,: ..; ; • • -<: > '_ , ; . ; ;.:;V/ • ::| ;;-:"\;,,- -,•-.••:• ••„;• , ^ :.;•<: v-̂ ,r.=./.;-|->KC; Wy f- •• ''-.^ • 

Gelir Bütçesi - v ı %: 

'•''• '•—;>>•• - •; Î949 yjılı Bütçe 1950 yılı için tah-
tajımini -'miri-edilen1 

B. M. Gelirin çe^Mv Lira Lira 

t ' ; 1 İcarei vahide 2 17Î0 000 ; 2 240 000 ^ 

Millî Korunma l o ş u n u hükümlerine tâbi bulanan jbu gelk* sah%^r^durumda-ise de Ankar&Ms 
Anafartalar eaddesiı^de^yenidfin^y^ büroları ile 
pasaj kısmındaki dükkânlar için^fiM^ ydı.Büt;«}*asH>ei ̂ onulan kira miktarında evvelee yapılan 
tahmine nazaran 70 0 0 0 ^ a k^dar bir fazlgfeLı|^luigıjle geleceği anlaşıldığından bu miktar zam ya
pılmıştır. - ... , î .-,•-.;•• | ::•-••, v; •„;'" >«'•-'' ;-f- : 

Aşağıda gösterilen üç yıllık tahsilat seyri de "bu tahminin yerinde olduğunu' göstermektedir. 

Kesihhe^plar»,)|tti^ibinGe, .... • 
Bütçe tahminleri i tahsüât , . ?; v • 

Lira , Lira Yılı 
1\ • <<-',ır~~~*—T~. r:r~—, , ; -—-, <•; -^ ; = ~ T ~ " • > -,- *•>. 

. ", % ., , X 460 000 | 1 4*3 690 JL8$6. . « , , , .-
. , ' . \ , , V . ., J.Q0PQ0a . , 2 017.063 . ' ( 18J&?\,. , , ,',.. ,„.,. ,„ 

2 1 0 0 000 " 2 080.-224, ' 19^8 r . ,,«„, \ . 

'• '« • ' ' 'm^ ' f t l ı Bütçe 1950 yılı içintah-
< • • ' • • • ' ' • tahmini min edilen 

B. M. Gelirin çeşidi * Lira • "' Lira *' 

1 2';<İearei müeccele 360 000 - ' ' ' 3OÖ'-00d -

l<ıitfe*e$nii->rgay4 ı̂dfrki3İler r.2?&& saytlı V a r l a r İKatmuiunıtn 27 .nei *v« 3 -̂tsscr i»ad<Jeleri fttâett * 
bince.bi^jedlık tearfeletıiain .yİrtm infeli Mjr taviz umkabilâade ^mımsaı^rfiainnm-i-nîü^yetİ^iB^ficı*' - > 
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rilmekt^ #lÖ»ğ«ndân b»:gelir yıl ğeçlikçe düşmekte ve aşağıda gösterilen üç yıllık-tahsilât seyri 
de bunu teyit etmektedir. Bu sebeple 60 000 lira tenzil alunarak 300 000 liraya indirilmiştir. 

Bütçe tahminleri 
Lira 

B. M 

428'500 
428 5Ö0 
360 000 

Kesinhesaplar mucibince 
tahsilat 

Lira 

367 449 
360 689 
329 150 

Tılı 

1946 
1947 
1948 

(Mirin çeşidi 

194G yılı Bütçe 
> tahmini 

Lira 

1950 yılı için tah
min edilen 

Lira 

3 Mukataa 60 000 35 000 

.tcareteynli gayrimenkuller gibi.mukataalı topraklarda, 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 27 ıci 
ve 28 nci maddeleri mucibince bir yıllık mukataalarmın yirmi misli bir taviz karşılığında mutasar
rıf larının mülkiyetine geçirilmekte olduğu cihetie aşağıdaki üç yıllık tahsilat seyrinin gösterdiği 
gibi bu gelir de yıl geçtikçe düşmektedir. Bu sebeple 60 000 liradan 35 000 liraya tenzil olun
muştur. 

Bütç 

B. M. 

2 0 

>,6 tahminleri 
Lira 

116 500 
60 000 
60 000 

Gelirin çeşidi 

Mülhak Vakıflar 
geiirindett alınacak 
kontrol hakkı. 

Keşinhesaplar mucibince 
tahsilat 

Lira Yılı 

57 488 1946 
44 349 1947 

... 45 215 1948 

1949 yılı Bütçe 1950 yılı için tah-
tahmint min edilen 

Lira Lira 

60 000 0 

Milletvekilleri tarafından idare edilmekte olan mülhak vakıfların gelirinden % 5 nispetinde alın
makta olan kontrol hakkı 2 . VI . 1949 günlü ve 5404 sayılı Kanunla kaldırılmış ve henüz tahsil 
edilmJyen kısmının kayıtlarının silinmesi de bu kanunun geçici maddesi icabından bulunmuş oldu
ğundan artık vücudukalmıyan bu gelir bütçeden çıkarılmıştır. 

B. M. Gtelirin çeşidi 

1949 yılı Bütçe 
tahmini 

Lira 

1950 yılı için tah
min edilen 

Lira 

2 1, Mahlûl muaecelesi, 219 500 219 500 

Mahlûl muaccelesi, sabit bir gelir olmayıp mahlûl kaldığı ihbar edilen veya vakıflar; idarelerinin 
&endivasa^|&ji;jdfchaber aldıkları gayrimenkiülerin, hakikaten mahlûl olup olmadıkları tesbit ve 
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çeşitli işlemleri ikmal edildikten sonra satışa arze lilıı> eleri halinde elde edilecek bir gelirdir. Diğer 
taraftan bu gayrimenkullerin içinde mevki ve mahiyetleri itibariyle bir gelir kaynağı olarak mu
hafaza edilmeleri gerekenler bulunacağı cihetle alelıtlak satışa çıkarılmıyarak bu yönden de ince
lemeye tâbi tutulmaları lâzımgeldiğinden 1948 yılından satışın durdurulması dolayısiyle aşağıda ya
zılı üç yıllık tahsilat seyrinde görüleceği üzere 1948 yılı tahsilatı bütçe tahminini tutmamış ise de 
mahlûl hisselere bugünkü rayiçlere göre kıymet takdir ettirilerek satışa başlanmış ve bu suretle ev
velkine nazaran daha fazla bedelle devirleri temin edilmiş olduğundan yine 219 500 liraya ipka 
edilmiştir. 

tahminleri 
Lira 

140 000 
140 000 
188 000 

Kesinhesaplar mucibince 
tahsilat 

Lira Yılı 

204 300 1946 
190 826 1947 
87 087 1948 

B. M. Gelirin çeşidi 

2 2 Zeytinlikler hası
latı 

1949 yıl i Bütçe 
taluaini • 

Lira 

120 000 

1950 yılı için tah
min edilen 

Lira 

120 000 

Bu hasılat işletme bölgesi haricinde bulunan İzmir, Muğla, Hatay illerindeki zeytinliklere aittir. 

beytin ağaçları her yıl aynı miktarda mahsul vermedikleri gibi bereketli yıllarda umulan mah
sulün elde edilmesi de hava şartlarına ve mahsulün haşare tahribatına mâruz kalmamasına bağlıdır. 
Son yıllarda temin edilen gelir miktarına, ve, ilgili vakıflar idarelerinden alınan bilgiye nazaran 
120 000 lira sağlanacağı tahmin edildiğinden geçen yıl olduğu gibi 120 000 lirada bırakılmıştır. Üç 
yıllık tahsilat seyri şöyledir: 

Bütçe tahminleri 
Lira 

80 000 
80 000 
85 000 

Kesinhesaplar mucibince 
tahsilat 

Lira Yılı 

112 104 1946 
118 227 1947 
107 763 1948 

B. M. Gelirin çeşidi 

1949 yılı!Bütçe 
tahmini 

Lira 

Arazi ve incirlik
ler hasılatı 

180 000 

1950 yılı için tah
min edilen 

Lira 

185 500 

Millî Korunma Kanuniyle konulmuş olan tahditlerden istisna edilmiş olan bostan, bahçe, tar
la gibi yerler yılın rayicine göre kiraya verilmek e olduklarından bu gelir yıldan yıla inkişaf et
mektedir. Aşağıda yazılı üç yıllık tahsilat seyri de bunu teyit ettiği ve 5 500 lira fazlaya müte
hammil bulunduğu anlaşıldığı cihetle 185 500 liraya çıkarılmıştır. 

,!-! 
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-Bütçe tahminleri 
Lira 

100 000 
120 000 
180 000 

Kesinhesaplar. mucibince 
tahsilat 

Lira 

149 107 ^ 
'•..178 168 ' ';:>.., 

183 208 

YUl: 

194fi 
1947; 

1948 

B. • M. Gıelirin çeşidi 

Zeytinlikler işlet
meleri hasılatı ve 
kira bedeli; 

1949 yılı Bütçe 
tahmini 

Lira 

600 000 

1950 yılı için tah
min edilen 

Lira 

600 000 

1949 - 1950 zirai yılı tahminlerine göre» Ayvalık ve Aydın'da kurulmuş olan zeytinlikler işlet
melerinden 600 000 lira kadar bir gelir sağlanacağı umulduğundan 1950 yılı. muhamınenatı yine 
600 000 lirada ipka edilmişti;!. Aşağıda yapılı .üç .yıllık tahsilat seyri de bütçe tahminlerinin isa
betli olduğunu göstermektedir. Yalnız 1947 yılı tahsilatı bütee tahminini tutmamış ise de bu hal 
1946 - 1947 yılı kampanyasında istihsal edilen yağların satılamıyarak 1948 yılına devredilmesine 
binaen kira bedelinin tahsil edilememiş olmasından ileri gelmiştir. Bu yağlar 1947 - 1948 kampan
yasında istihsal edilen yağlarla birlikte kısmen 1948 yılında satılmış olduğundan kira bedelinin 
mühim M r t r â m i tahsil ' edildiği- cihetle gelir miktarı 1 067' 000 küsurlrcaya yükselmiştir: 

Butiğe tahminteri 
,''! Lira- -> "•• 

365 000 
599 000. 
600 000 

1 >. - . M. Gelirin - çeşidi 

2L'„. 5 Vakıf memba su
ları işletmesi, ha-

. • -sılatı ve kira bede

Kesinhesaplar «mUcibkıee ' 
tahsilat 

Lka • i ; - YılıJ 

456 183 194& 
46 093 1947 

1 067 387; ,,..-,..:.1Ç48 

1949 yılı Bütçe 1950 yılı için tah-
tahmini min edilen 

Lira . Lira 

25 000 . 25 000 .... 

İşletmelerin bilançoları bütçe yılı «onunda düzenlenmekte olduğu cihetle bir yılın hasılatı ve 
kira bedeli Genel Müdürlüğün ertesi yıl bütçesine irat kaydedilmekte 'olduğundan aşağıda yazılı 
üç yıllık .tahsilat seyrinde gösterilen rakamlar 1915 - 1947 yıllarına aittir. 1948 yılında irat kay-, 
dedilen 1947 yılma ait hasıla^ raiktaru. I I 000 l i ra bütçe, tahminine karşı 4 169 lira, g ö r ü n m e ^ 
iss de. buinuu hakiki miktam hilânett,mucibince 16199Uradır. 1^,Q|9 lirası bir .hesap-yaııİışlıgıuu^ 
düzeltilmesi İçin cereyan-eden muhabere doîayısiylc senesi jçkıde iraj kaydedüm em iştir, ^,,675;Ura,, 
tutan kira bedeli de Vakıf memba suları işletmeleri hasılatı ve ki rabedel i maddesine irat kayfle-^ 
dilecek iken akar kiraları maddesine irat kaydedilerek kesinhesaba böyle geçtiği anlaşılmıştır. 

Şu izahattan anlaşıldığı üzere vakıf memba sularının sağladığı gelir 16 199 lirası hasılat ve 
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J S 6^5, lirası ^irat.Jif^eli olnıakiizere 24 847 likayabfeğ oiçtoğundaaı *)9öa,yıh h8şıl*ttu\rç, feir&.hede-
li.yine $»kjgi g?bi 25 00Q Jirada ipka edilmiştir, 

Bütçe tahmilleri 
Lira 

Keiinhesaplar mucibince?' 
tahâilat r 

Lira 

12 000 
16000 
ıâieoo 

ısloâ 
24 ^ , 

4169 

Yılı 

1946 
1947 
1948 

B. M. Gelirin çeşidi 

Çeşitli varidat ve 
hasılat 

1949) yıh Bütçe 
tahmini 

Lira 
t 

, 1 

450 000 

1950 yılı için tah
min edilen 

Lira 

500 000 

./-'* 
^ o %j^elir„ Bi^afe v^qflana, vakıflar idaresince tahsil edilmekte-olan iea«e ve^mukataalaimıdan, 

niyabeten veya emaneten idare edilen mülhak vakıfılarm diğer gelirlerinden alınmiukta.jolan ffî 10 
idare ve tahsil masrafı ile kanuni sebepler dolayısiyjle zaptediler vakıfların birikmiş paralarından, 

1 ' münhal tevliyetler ücretinden, vakıf paralar müdürlüğü methtır ve müstahdemlerine bütçeden ve-
'•''rfterelc ylİson^inda'tesbit edilen hakiki sarfiyat miktarına göre istirdat edilen maaş ve ücrçtler-
; "den, İîunaSebeî'tJmumîye Kammiîhun 93 neü roaddesfi mucibince zamau aşımına 'uğriyan paralar-

Tİart, eskimiş eşya ye yıkıntı bedelleriyle idare lehinle hükmedilen alacak faizleri ve mahkeme mas-
'''- r'ai^îİfftrdft'dmdfcrî terekküp etmektedir 

Aşağıda gösterilen üç yıllık tahsilat seyrine nazaran daha 50 000 lira fazlaya mütehammil ol
duğu anlaşıldığından 500 000 liraya çıkarılmıştır. j 

Bütçe, tahminleri 
Lira 

Kes|nhesaglarKnî»cibi»£e 
tahsilat ,: 

Lira Yıh 

320r,-flOO 
32flr000 
450 000 

36ŞŞ20: 
446 13Ş 

mm 
1946 
1947 

^ .1948 
*¥ 

L : . 

B. M. Gelirin çeşidi 

Akar ve toprak 
satış bedeli faizi. 

1949 vılı Bütçe 
tahmini 

ira 

3$23O0 

1950 yılı için tah
min edilen 

Lira 

421 300 

•f*e$ç^l*#6$eJii3 .veya bujbp|tdu'lçlan mevki itibariyle elde -tıatubnajarnıda fayda ^görülnaiyen 
^kar vtvftopraklı*,. Vakıflar Kan«mıııun 12 ırA ?aftd$epi .uyarınca, sa la rak ekte edilen satı# bedelleri 
yeni h|r afcar/yapılıncaya veya satuı alınıncaya kadar tenmiye edilmek, ü^ere Vjftkıf Paraiai'-Mü-
dürlüğüne tex$, «dibaeMedft. < • • ' » .,:• . . . 

Halen tenmiye edilmekte bulunan miktarına ve bu hususta Vakıf Paralar Müdürlüğünden alı-
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ııan bilgiye nazaran 89 000 lira fazlaya mütehammil bulunduğu anlaşıldığından 421 300 liraya çı
karılmıştır. Aşağıdaki üç yıllık tahsilat seyrine nazaran da bu tahmin isabetli görülmüştür. 

Kesinhesaplar mucibince 
Bütçe tahminleri tahsilat 

Lira Lira Yılı 

234 000 238 943 1946 
234 000 293 582 1947 
332 300 388 052 1948 

1949 yılı gelir 1950 yılı içintah-
tahmini min edilen 

B. M. Gelirin çeşidi Lira Lira 

2 8 Taviz bedeli faizi 512 100 620 000 

Bu gelir, icareteynli gayrimenkullerle mukataah toprakların Vakıflar Kanununun 27 ve 28 nci 
maddeleri mucibince bir yıllık icare ve mukataala rınm yirmi misli bir taviz karşılığında mutasar
rıflarının mülkiyetine geçirilmesi dolayısıyla elde edilen taviz bedelinin temin ettiği faizden terek
küp etmektedir, 

Aşağıda yazılı üç yıllık tahsilat seyrine nazaran ^erçi • 1946 ve 1947 yıllarındaki tahsilat büt
çe tahminlerini tutmamış ise de bu hal tahminin y.'ıkiok tutulmasından ileri gelmiştir. 1948 yılı 
Bütçe tahmininin evvelki yılların tahsilat seyrine Ü;;Z; ian 490 000 liraya indirilmesi üzerine tah
silat miktarı bütçe tahminini aşmıştır. Gün geçti;:* piktarı artmakta olan taviz bedelinin halen 
tenmiye edilmekte bulunan miktarına ve bu îıusııtMa Ynkıf Paralar Müdürlüğünden alman bilgi
ye nazaran 107 900 lira kadar bir fazlaya müteharrrr: ! vhmduğu anlaşıldığından 620 000 liraya 
çıkarılmıştır. 

Bütçe tahminleri 
Lira 

388 520 1946 
450 006 1947 
516 281 1948 

1940 yılı gelir 1950 yılı içintah-
tahmini min edilen 

Lira , Lira 

2 9 Vakıf paralar fa- 60 000 60 000 
izi. 

Bu gelir, faizi; bâzı hayır işlerine tahsis edilerek (nukudu mevkufe) adı ile vakfedilmiş olan 
paralardan elde edilmektedir. Üç yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir. Gerçi 1948 yıh tah
silatı bütçe tahminini aşmış ise de bu hal Akşehir Bankasındaki nukudu mevkufe için bir defaya 
mahsus olmak üzere fazla bir faiz alınmış olmasından ileri gelmektedir. Sermaye miktarına na
zaran ancak 60 000 lira bir faiz elde edileceğinden yine 60 000 liraya bırakılmıştır. 

Kesinhesaplar mucibince 
tahsilat 

Lira Yılı 

500 000 
520 000 
490 000 

B. M. Gelirin çeşidi 
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Bütçe tahminleri 
Lira 

60 000 
60 000 
60 000 

Kesiiıhesaplar mucibince 
I tahsilat 
| Lira Yıli 

! 57 150 1046 
i 58 091 1947 

62 Ö46 1948 
=F 

Gtider Bütçesi 
1 ' 

Gider bütçesi; gelir bütçesi kısmında arzedilen (gerekçeye göre tespit olunan Genel Müdürlü-
ğün'kendi kaynaklaımdan elde edeceği (5 826 300) lirk ile Hazineden yardım olarak verilmesi za
ruri görülen (3 194 700) liranmr toplamı olan (8 521; 000) lira üzerinden düzenlenmiştir. 1949 yılı 
bütçesiyle karşılaştırıldıkta görüleceği üzere bâzı bjölümlerden (86 343) lira tenzil edilmiş ve bâzı 
bölümlere (744 768) lira zam yapılmıştır. Bu zam ye tenzillerin müfredatı ye sebepleri sırasiyle 
aşağıda gösterilmiştir. 

TeniU 
olunan B. M. ödeneğin çeşidi Tenzil sebebi 

5 000 201 ! 6 Fer i hizmetler ödeneği 

1 800 201 

4 000 

206 

206 

Z^ptedilen vakıflara ait cami ve mescitlerde 
vakfiye şartları uyarınca istihdam edilmekte 
ojan cüzhan, devirhan, aşırhan gibi fer'i hiz-
njetlerin muhassasatı ötedenberi cami ve mes-
çitler hademesi vazifesi tertibinden verilmekte 
kjti. Cami ve mescit hademesi için de diğer müs
tahdemler gibi bir kadro tanzim edilerek büt
çeye raptedilmesi dolayısiyle, hayat kaydiyle 
vjerilmekte bulunan sözü geçen hizmetler mu-
hlassasatmın ayrı bir tertipte gösterilmesi uy
gun görüldüğünden 1949 yılı bütçesi düzenle
nirken (Fer'i hizmetler ödeneği) adiyle bir 
4adde açılarak (30 000) lira ödenek konulmuş-

Tespit. edilen müfredata nazaran bu (30 000) 
liranın fazla, olduğu anlaşıldığından (5 000) 
lira tenzil edilmiştir. 

8 Cuma ve kürsü vaızları ay- "Vfefat dolayısiyle münhal kalan bir hizmetin 
lıkları tasarruf edilmiş olmasından mütevellittir. 

3] Merkez memurları doğum j 
[ yardımlar • ı 

tiler memurları doğum yar- ! * 
dimi 

2 000 301 3 öteberi giderleri Sütçe Kanununun 4 ncü maddesi mucibince abn-
ı^akta olan avansm faizleri ve para yollama üc
retleri de bu maddeden verilmekte idi. Bu mas
rafları ayrı bir tertipte gösterilmesi uygun gö
rüldüğünden 2 000 lira tenzil edilmiştir. Mik-

(S. Sayısı :j 122) 
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1 000 304 

300 305 

2 500 
2 000 

306 
307 

500 456 

3 9'99 458 

Fosta ve telgraf giderleri 

Kira-karalığı (iller) 

Giyecekler 

Müfettişler yolluğu 

Düşünülmiyen giderler 

îzrnir Fuarındaki Vakıflar 
paviyonunun her çeşit gider
leri 

10 000 460 Vakıf işletmeleri ve işlemle
riyle mevzuatının ıslahı ve 
gelirin artırılması için yapı
lacak hazırlıklar ve incele
me giderleri 

245 502 2 1928 - 1944 yılları borçları 

t a n 300 000 lira iken pütçe hacminin genişle
mesi dolayısiyle 1949 yılında 500 000 liraya çı
karılan bu avansın senelik faizinin 5 000 liraya 
ve para yollama ücretinin 1 000 liraya baliğ 
olacağı anlaşılmıştır. Buna karşı 2 000 lira ten
zil edilmiş olması âbidelerin emanet yoliyle ya
pılmakta olan tamirlerinin bundan böyle açık 
eksiltme veya kapalı zarf usuliyle taliplerine 
ihalesi kararlaştırılmış olduğundan kanun mu
cibince yapılması gereken ilânların Hükümet 
merkezinde çıkan bir gazete ile de neşri lâzını-
•gelmesiııe binaen bu tertipten ödenecek masraf 
miktarı da arttığı cihetle ancak 2 000 lira bir 
indirme yapılması mümkün görülmüştür. 

Bu maddeden 1 000 lira tenzil edilerek telefon 
vje başka haberleşme ücret ve giderleri madde
sine nakledilmiştir. 

Halen ödenmekte olan kira miktarına nazaran 
300 lira kadar bir tenzilât yapılması mümkün. 
olacağı anlaşıldığından tenzil edilmiştir. 

Tasarruf maksadiyle tenzil edilmiştir. 

Bu tertipten 2 000 lira kadar bir tasarruf temin 
edilmesi mümkün görüldüğünden tenzil edile
rek sürekli, görev yolluğu maddesine nakledil
miştir. 

Bu tertibe yıllardan beri 1 000 lira ödenek ko
nulmaktadır. Esaslı bir ihtiyaç zuhur etmedi
ğinden 500 lirası tenzil edilmiştir. 

Bütçe darlığı dolayısiyle gelecek yıl fuara işti
rak edilmemesi zaruri görüldüğünden bölümün 
ipkası maksadiyle 1 lirası alıkonularak bu iş 
için bütçeye mevzu 4 000 liranın 3 999 lirası 
tenzil edilmiştir. 

Böyle bir ödeneğe ihtiyaç kalmadığından tasar
ruf edilmiştir. 

Tahakkuk etmiş bir borç mevcut olmadığından 
tenzil edilmiştir. 

(R. Sayısı : 122 ) 
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Tenzil 
olunan 

20 §£& 

15 000 

2 om 

B. 

601 

602 

605 

M, Örneğin çeşidi 

Şisjyi Camii harcamasan.a ya-
yapalacak niaktu yardım 

Darüşşafakaya yardım 

{^Mtiikteri îmar Cemiyetine 
yardım 

15 499 721 

86 343 Toplam 

Taşıtlar satın alma giderleri 

Tenzil sebebi 

Camiin esas inşaatı ikmal edilmiş olmasına ve 
esasen bütçe durumunun da müsait bulunma
masına binaen tenzil edilmiştir. 

Darüşşafakaya genel muvazeneden de 
olarak 120 000 lira verilmektedir. 

yardın 

Geliri giderini karşılamıyan Vakıflar Bütçesinin 
açığı genel muvazeneden yapılan yardımla kar
şılandığına göre gerek darüşşafakaya ve gerek 
şehitlikleri imar cemiyetine bu Genel Müdür
lük Bütçesinden yapılan yardımla genel muva
zeneye alınmak üzere tenzil edilmiştir. 

1950 yılında yeni taşıt almmıyaeağmdan tasar
ruf edilmiştir. 

Zam-
B. M. 

4 000 201 
201 

ödeneğin geoidi Zam sebebi 

11 M^j&ez memulları açık aylığı Halen açık aylığı almakta olanların sayısına ve 
2^ iller memurları açık aylığı aylık miktarlarına nazaran 3 000 liranın kifa

yet etmiyeceği anlaşıldığından 4 000 Ura daha 
zammedilerek 7 00Û liraya çıkarılmıştır. 

5 340. 202 . 1 Mejfkez hizmetlileri ücreti 
1» 4$Q 2Ç)2 2 iller hizmetlileri ücreti • 

Ankara'da Anafartalar Caddesinde yeni yaptı
rılmış olan vakıf iş hanı da dâhil olduğu halde 
mevcut han ve apartmanların müstahdemleri 
sayılarının ve ücret miktarlarının çok az ol
ması d'olayısiyle temizliklerine bakılamadığı ve 
bu işlere elverişli kimseler bulunamadığı gibi 
istanbul'daki vakıf Gureb'a Hastanesi hizmetli
leri sayılarının ve ücret miktarlarının emsalle
rine nazara çok az olması dolayısiyle de hasta
ne hizmetlerinin lâyikiyle görülemediği anlaşıl
dığından ihmali mümkün bulunmıyan bu hiz
metlerin aksamadan görülmesini sağlamak için 
sıözü geçen işlere munlıaşır olmak üzere yeniden 
bâzı kadrolar ilâve edilmiş ve bir kısmının üc
retleri artırılmıştır. Husule gelen fark zam sü
tununda gösterildiği gübi 24 420 lira gübi cüz'i 
ibir miktardan ibarettir. Çifteler Çiftliği idare 
memurluğu ile bahçeler memurluğu kadrosu, 
Mzum kalmamasına binaen ve merkez kadrosun
daki işletmeler inceleme memurluğu işletmeler 
kadrosuna nakledilmek üzere çıkarılmışlardır. 

( S. Sayısı : 123 ) 
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21 250 
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303 

203 

207 

1 448 208 

48 339 
65 000 

1 

92 000 

1] Merkez geçici hizmetlileri Âbidelerin onarılması için 524 000 küsur lira 
J* ücreti ödenek ayrılmıştır. Bu para ile yaptırılacak 

2 j İller geçici hizmetliler üc- onarma işlerinin kontrol edilmesi için teknisi-
j reti yen ve sürveyyana ihtiyaç vardır. 1949 yılı Büt

çesine mevzu ödeneğe göre alman kadrolar 
bu kontrol işini lâyikiyle yapmaya yeter dere
cede bulunmadığı cihetle kısmen yeniden tek-
nisiyen ve sürveyyan kadrosu alınmasına ve 
kısmen de vakıflar memurlarının meslekî bilgi
lerini artırmak maksadiyle açılan kursda istih
dam edilecek öğretmenlerin ücretlerine karşı
lık olmak üzere 21 250 lira zam yapılmıştır, öğ
retmen ücretlerine ait ödenek bu tertibe kon
duğu halde kurs giderleri bölümündeki ödene
ğin geçen yıl olduğu gibi 10 000 lirada ipka 
edilmiş olması geçen yıl bütçesine mevzu 10 000 
liranın tesis giderleriyle birlikte üç aylık ihti
yaç için hesaplanmış olmasından mütevellittir. 

193 165 209 1 

3656 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi gereğince ödenecek 
yabancı dil para mükâfatı 

4539 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara 
verilecek ikramiye karşılığı 

% 5 emekli ve % 25 giriş 
kesenekleri ile artış farkları 
karşılığı 

% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi karşılığı 
Sandık yönetim giderleri kar
şılığı 
Diğer ödemeler 

U»ıumi Muvazenedeki bölümlere mütenazır ola
rak böyle bir bölüm açılması lâzımgeldiğinden 
bir lira zam yapılmıştır. 

Memurin Kanununa ek 11 . VI . 1949 günlü 
ve 5439 sayılı Kanunla olağanüstü yararlığı 
ve hizmeti görülen memurlara hizmetlerinin de
recesine göre bir ve iki maaşları nispetinde ik
ramiye verilmesi esası kabul edilmiş olduğundan 
yeni bir bölüm açılmış ve bu suretle verilecek 
ikramiye miktarı maaş tertibindeki ödeneğin bin
de biri olarak tesbit edilmiş bulunduğundan me
murlar aylığı maddesinleki 1 448 000 liranın 
binde biri hesabiyle 1 448 lira ödenek konmuş
tur. 

Şimdiye kadar yalnız 493 memur için emekli 
keseneği karşılığı verilmekte ve miktarı 73 495 
lira tutmakta idi. 

5434 sayılı Kanunla sayısı 4500 ü aşan hayrat 
hademesi ve 494 hizmetliye de emekli hakkı 
tanınmış olduğundan 333 505 lira farkın 
193 165 lirası bunlar için senelik ücretlerinin 
% 5,5 u hesabiyle ödenmesi gereken emekli 
keseneği karşılığına; 
Sözü geçen kanunun 14 ncü maddesinin (F) 
fıkasmda, 55 nci madde mucibince vazife mâ* 

( S. Sayısı : 122 ) 
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lûllerine bağlanacak emekli aylıklariyle 66 ncı 
madde mucibince malûllerin dul ve yetimlerine 
bağlanacak .aylıkara karşılık olmak üzere her 
yıl bütçesine konacak aylık ve ücet ödeneği tu
tarının % 1 i nispetinde ek bir karşılık ayrılıp 
sandığa verilmesi lâzımgelmekte olduğundan 
48 339 lirası bu ek kaşılığa; 
Yine 5434 sayılı Kanunun 19 ve 20 nci madde
lerinde, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
memur bulunanların kaldırılan hükümlerine 
göre iktisap ettikleri fiilî ve itibari hizmetleri
nin her yılı için 1946 yılı iptidasındaki maaşla
rının 3656 sayılı Kanunda yazılı emsalleri se
neliğinin % 15 i nispetinde bir para ayrılarak 
15 senede ve 15 müsavi taksitte sanlığa ödene
ceği yazılı olup yapılan hesaba göre, bu suretle 
verilmesi lazımğelen para miktarının 1 376 208 
lira kadar tutacağı tahmin edildiğinden 92 000 
lirası bu keseneğin ilk taksitine karşılıktır. 
30 hizmet yılını doldurmuş olan memurlardan 
emekliye- ayrılacaklara Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanunu uyarınca verilmesi ge
reken ikramiyelere karşılık olmak üzere de 
fio 000 lira ilâve edilmiştir. 

200 000 221 Emekli, dul ve yetim aylık- 1683 sayılı Tekaüt Kanununa ve daha evvelki' 
lan. hükümlere göre bağlanmış olan emekli, dul ve 

-yetim aylıklarının Türkiye Cumhuriyeti Emek-
ii Sandığı Kanunu uyarınca yeni maaş emsal
le rhıe göre yükseltilmesine binaen husule ge
len fark ile bu kanunun yürürlüğe . girmesin
den evvel emekliye ayrılmış olanların emekli 
maaşı karşılığı için zam edilmiştir. 

1 000 301 2 Döşeme ve demirbaş Bütçe zaruretleri dolayısiyle yönetim gider
leri kısmındaki ödenekler her yıl biraz daha 
kısılmış olduğundan 1939 yılında 3 000 lira 
olan bu ödenek 1 500 liraya kadar indirilmiş
tir. Merkez şubelerinde bulunan 30 kadar yazı 
makinesinin çoğu kullanılmaz hale gelmiştir. 
Yeniden yazı makinesi alınmak için ödenek ko
nulması istenilmiş ise de yine bütçe zaruret
leri' dolayısiyle imkân bulunamadığından bun
ların bir kısmı olsun esaslı surette tamir etti
rilmek üzere 1 000 lira zam olunmuştur. 

( S . Sayısı: 122) 
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1 600 SOI 4 Aydınlatma 

302 îiter büro. gi4erleı,i 
1 000 1 Kırtasiye 

2 00O a Öteberi giderleri. 

4'000 • 5 Isıtma 

( S . Sayış: 

ZşEBk sebebi 

İkinci Vakıf apartmanında Genel Müdürlük ta
rafından işgal edilen kısmın elektrik sarfiya
tı bedeli bu tertipten ödenmektedir. Her- gün 
geç vakitlere kadar çalışılması dolayısiyle 400 
lira ödenek kâfi gelmediğinden 2 000 liraya ib
lâğ edilmiştir. 

Merkez büro giderleri gibi iller büro gider
leri bölümünden de kısıntılar yapılmış oldu
ğundan bu bölümdeki ödenekler dahi ihtiyacı 
karşılıyamıyacak bir miktara düşmüştür. Kır
tasiye ödeneği de bu durumda olduğundan 1 000 
lira daha zam edilerek 6 000 liraya çıkarılmış
tır. 

Merkez büro giderleri kısmında arzedildiği 
üzere âbideler onarımının bundan böyle açık 
eksiltme veya kapalı zarf usuliyle taliplerine 
ihalesine karar verilmiş olduğundan bu müna
sebetle yapılması aknun icabından bulunan 
ilânların ücretine ve bir de Devlet dairelereri-
nin yangından korunması için alınmakta bulu
nan tedbirlerle ilgili olarak bâzı vilâyetlerce 
yeniden alınmasına lüzum gösterilen malzeme 
bedeline karşılık olmak üzere bu tertipteki 
20 000 lira ödeneğe 2 000 lira daha zam edi
lerek 22 000 liraya çıkarılmıştır. 

Bu ödenek il ve ilçelerdeki vakıflar idarelerinde 
yakılan maden kömürü ve odun bedeli karşılı
ğıdır. Bütçe yılının Hazirandan Ocak ayma çev
rilmesi üzerine yedi aylık olarak düzenlenmiş 
olan 1945 yılı Bütçesine ısıtma ödeneğinin de 
yedi aylık olarak konulması dolayısiyle kışlık 
kömür ihtiyacının Aralık sonuna kadar olan 
kısmı cari yıl bütçesinden ve Mart sonuna ka
dar olan kısmı ertesi yıl bütçesinden tedarik 
edilmek suretiyle idare olunmakta idi. Bu kere 
bütçe yılı. Mart iptidasına çevrilmiş olmasına 
göi'o bu ihtiyacın bir yıl bütçesinden tedarik 
edilmesi zaruri bulunmasına ve diğer taraftan 
maden kömürü, fiyatlarının da artırılmış olma
sına binaen 9 500 liranın ihtiyacı karşılıyamı-
yacağı anlaşıldığından 4 000 lira daha zam edi^ 
lerek 13 500 liraya çıkarılmıştır. 
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304 

l<m 

İ ) Mçrkez idareleri telefon ve 
haberleşme üeret ve gider-

2j* teri-
İller telefon ve başka haber
leşme ücret ve giderleri 

5 000 307 1 Sürekli görev yolluğu 

399 

c2 000 408 

T^4t gICWfl6İ?l 
İftsfifcz t̂ftşftlöîpı 4ştetme gi-

k8sÖ#rî 
M&fafe %^şŞte#ı odanım -gi-

Artırma, .eksiltme ve ihale 
komisyonları üeret ve gi
derleri 

^ '«K) ^17 5 *B-»şfefe %er 'şe#t^«feierîer 

JZftln sebebi 

F. T. T. idaresi yıl geçtikçe otomatik telefon şe
bekesini tevsi etmektedir. Yeni santraller kuru
lan mahallerdeki vakıflar idaresine de bir tele* 
fon alınması lâzımgeldiği cihetle bu husus için 
bütçeye konulan 7 000 lira ödenek kâfi gelme^ 
diğinden bu bölümün posta ve felgraf ücret ve 
giderleri kısmından tenzil edilmek suretiyle 
1 000 -lira döfea -aam edilmiştir. 

5442 sayılı Kanuna göre Valiler tarafından il 
içinde nakil ve tahvil edilecek memurların yol
luklarına kafcgSlık olmak üzere bu kaöfrtmış& 7 
nci maddesinin D fıkrasının son bendi uyarınca 
büjtçe yılı başında valiler emrine verilmesi gere
ken ödenekler ile 30 hizmet yılını doldurmuş 
olan memurlardan 5434 sayılı. Kanun mucibince 
emekliye ayrılacakların ve bunların yerine tâ
yin edileceklerin zati ve aile yollukları için 
2 000 lirası müfettişler yolluğu maddesinden 
almmak suretiyle 5 000 lira zam edilmiştir. 

Gerçi Vakıflar Genel Müdürlüğünün merkez 
taşıtı yoksa da umurafî 'Muvazenedeki bölümlere 
mütenazır olarak bu Genel Müdürlük bütçesin-
de; de merkez taşıtları işletme ve onarma gider
leri adiyle birer madde açılması lâzımgeldiğin-
den birer lira zam edilmek suretiyle yeniden 
iki madde açılmıştır. 

Hisseli mahlûilerin, Tadilât Komisyonlarınca 
takdir edilecek kıymet üzerinden hissedarları
na tefvizi tekarrür ettirilmiş olduğundan ko
misyon üyelerinin huzur ücretlerinin ve bu 
uğ|urda ihtiyar edilecek diğer masrafların bu 
teıftipten verilmesi lâzımgelmektedir. Artırma 
eksiltme ve ihale komisyonlarının muvazzaf 
olmıyan üyelerine il merkezinde 150 kuruş ve 
ilçelerde 100 kuruş olarak verilen huzur ücre
tinin de birer miktar artırılmasına zaruret hâ
sıl» olduğundan teu tertipteki 3 000 liraya 2 000 
lira daha zammedilerek 5 000 liraya çıkarıl
mıştır. 

Valnf -afeattar ^seterleri bölümüne dâfcü bulu
nanı bu tertip vakıf hanlarla apartmanlar için 
alınan kok kömürü ve su bedeli ile bunların 
umumi mahallerindeki elektrik ceryan bedeli, 
temizlik ve diğer müteferrik giderleri karşılı-

C«€k.S^iM-:-][22/) 
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5 OOO 422 

15 000 42.3 

Gureba Hastanesi giderleri 

İmaretler giderleri 

25 000 424 Hayrat 
ması 

avdınlatma ve ısıt-

418 

5 000 
1 000 

Avans, kredi ve para taşıma 
ma giderleri 

1 Faiz 
2 Para taşıma giderleri 

Zam sebebi 

ğıdır. Kömür fiyatlarının yükselmesine ve An
kara'da Anafartalar Caddesinde yeni yaptırı
lan vakıf iş hanı kaloriferlerinin kömür sarfi
yatının ve diğeğr masraflarının tahminden faz
laya çıkacağı anlaşılmasına binaen 8 500 lira 
daha zammedilerek 108 500 liraya çıkarılmış' 
tır. 

Guraba Hastanesi ameliyathanesi için bir Nar-
kos cihazı ve sistoskopi masası alınmak üzere zam-
medilmiştir. 

İstanbul'daki fukara imaretlerinde sıcak yemek 
dağıtılması işi ilkokullarda okuyan fakir ve 
kimsesiz çocuklara da teşmil edilerek halen 
150 kadar çocuğa muntazaman öğle yemeği 
verilmektedir. Bunlardan zayıf ve kansız olan 
50 kadar çocuk 1949 yazında kampa çıkarılmış
lardır. Bıiı yoldaki çalışmaların genişletilmesi 
için 60 000 lira imaretler ödeneği 75 000 liraya 
iblâğ olunmuştur. 

Şehir ve kasabalarımız elektriğe kavuştukça 
buralardaki camilere elektrik alınmakta olması 
bâzı belediyelerin elektrik cereyan bedellerine 
zam yapmaları ve ciheti askeriye ile Toprak 
Mahsulleri Ofisi tarafından işgal edilmiş bulu
nan camilerin p-eyderpey tahliye edilerek na
mazlara açılmaları dolayısiyle bu tertipteki 
ödeneğin her yıl. biraz daha artırılmasına zaru
ret hâsıl olmaktadır. Esasen 1949 bütçesindeki 
75 000 lira yetişmediğinden 25 000 lira ek öde
nek istenilmiştir. Gerçi elektrik alman cami
lere elektrik alınmazdan evvel de gazyağı ve 
mum verilmek suretiyle-bir masraf ihtiyar edil
mekte ise de bunlar daha ziyade teberru şeklin
de halk tarafından temin edile geldiğinden 
elektrik ücretleri, tasarruf edilen gazyağı ve 

umum bedeli ile karşılanamadığından 1950 yılı 
ödeneğine de 25 000 lira zam edilerek 100 000 
liraya çıkarılmıştır. 

Bütçe Kanununun 4 ncü maddesi mucibince 
alınmakta olan avansın faizi ile para yollama 
ücretleri merkez öteberi giderleri maddesinden 
ödenmekte idi. Ayrı bir bölümde gösterilmelerine 
lüzum hâsıl olduğundan bu bölüm açılmıştır. 
301 nci bölümün 3 ncü maddesine ait izahatta 

( S. Sayısı : 122 ) 
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açıklanmış olduğu gibi alınacak avans haddi 
300 000 lira iken bütçe hacminin penisi em esi d'>-
layısiyle 1949 yılında 500 000 liraya çıkarılmış
tır. Bunun faizi ite para yollama ücretinin 
6 000 liraya bali£ olacağı anlaşıldığından 5 000 
lirası faiz ve 1 000 lirası para yollama ücreti 
maddesine olmak üzere 6 000 lira zam edilmiştir. 
Sözü peçen 6 000 lira zammın 2 000 lirası 
301 nci bölümün 3 ncü maddesinden tenzil edil
diği cihetle yapılan zammın hakiki miktarı 4 000 
liradır. 

13 000 424 2 Hayrat döşeme ve öteberi Camilerin temizlikleri için ihtiyar olunan maa-
giderleri raflar da bu tertipten ödenmektedir. Çarşı ve 

pazar mahallerinde bulunanlardan başlanmak su
retiyle bu temizlik işi önemle ele alınmış ise de 
eldeki ödenek yeter derecede bulunmadığından 
esaslı bir şey yapılamamaktadır. Esasen 1940 
yılı Bütçesindeki 32 000 lira da kâfi gelmedi
ğinden 10 000 lira ek ödenek istenilmesine zaru-

j" • • ret hâsıl olmuştur, önemle ele alınmış olan te
mizlik işinin tahakkuk ettirilmesi ve birçok ca
nilerin çürümüş olan hasarlarının yerlerine yeni
lerinin alınması için 13 000 lira aha zam edile
rek 45 000 liraya iblâğ olunmuştur. 
Bütçe yekûnundaki kesrin vahide iblâğı için zam 
edilmiştir. 

Sosyal yardım işlerimiz bütçe zaruretleri dolp.yı-
siyle ihmale uğramış bulunmaktadır, önemle el-3 
alınmış olan bu iş mahalline masruf bir şekilde 

finkişat ettirilerek vâkıfların bu yoldaki arzul«rı-
inm yerine getirilmesine çalışılmaktadır. Bu öde
nek ile şimdilik veremli fakirlere yumurta, tere

yağı» şeker gibi gıda maddeler ve kış aylarında 
icabına göre mangal kömürü, zeytinyağı ve saiw 
dağıtılmaktadır. Bu yardımın bir az daha inkişaf 
' ettirilmesi için 3 500 lira ödeneğine 5 000 lira da
ha zam yapılmıştır. 

2 701 Abideler onaranı giderleri Küsuratın kaldırılması için zammedilmiştir. 

40 
5 000 

502 
606 

1945 -1948 yılları borçlan 
Çeşitli sosyal yardımlar 

744 768 

•.;•._. Bütçe Kanunu tasarısı 

; Bütçe Kanunu tasarısı, 1949 yılı Bütçe Kanununun aynı olup Genel olara* tesbit edilmiş bulunan 
formalitelere göre kaleme -alınmış bulunduğundan izah edilecek bir cihetleri yoktur. 
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20 . XII . 1949 

• ıV«kJfla# '€M!ftei M M ü r l g ^ ü ı i ^ 1&&QÎpA.ı Bütçesi Komisyonumuzca tesbit edilmiş bulunan esas
l a .fcöt?#.iw&#*«di. 

I . Bu ''bütçenin., gider toplamı \8'1521*1000) liradır. 1949 yılı Bütçesine nazaran bâzı tertiplere 
(744T^8y lira zam yapılmış ve bâzı tertiplerden (86 343) lira tenzil olunmuştur. Netice itibariyle 
C$58' 42$)' lira bir fazlahk arzetmektedir. 

'SRawysco*t'9aİi4mtıı«n .<s«ğiaAmft&i'j$in ; /&&&£ edilmiş olan Teşkilât Kanunu üzerindeki incele
melerin henüz neticelenmediği anIaşılmıştif.-*Halen tatbik edilmekte olan Teşkilât Kanununa bağlı 
kadroda mevcut (601) memurun (108) i (L) cetveline alınmış bulunduğundan kadrolar üzerinde 
başkaca taslarruî yapıînıasi ffittnîkün' degödir. 

%. ^Ba^ft^ufe'^^^iîler.üyU^r^fc-îM© yılı Bütçesinin yönetim giderleri kısmına dâhil bâzı ter
t i p l i d e » indirBJteler- y^püsaştı . &*uila*fn ıfefo. kısmındaki ödeneklerin ihtiyacı karşılayamıyacaî/ı 
»üla^aiaaı. üaer^ne birer fiıiktap-artnı^teaışiardır. 

S. Öiftnci fîkrâda aT2ftdMği föfere bütçenin umumi yekûnunda (744 768) lirası fazlalık ve 
C&fl$43) 'İlgası 'eksiktik İfade Jetmek üzere (658 425) liralık bir değişme mevcuttur. (744 768) 
lira îazfâtıin 't%$$ 3Ö8)'ftrasi 5434 srayrli fuîPkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun tahmil 
et t iği; masraflardan mütevellittir. Öerîltalan (146 263) liranın (4 000) lirası açık maaşı mddesi-
ne, (24;^2t)) İhdası nlzm'etltterti^ett maddesine, (21250) lirası geçici hizmetliler ücreti maddesine, 
'(1 ^8y:lİT"ası 3 4 ^ verilmesi gereken ikramiye maddesine, 
\1 fröOfîfrasl ltfÖrkez''#8§eme ve denlir%aş~inâddesine, (1 600) lirası aydınlatma maddesine, (1 000) 
lirası iller kırtasiyesi tfrâ^desine, ^ Ö̂9D) "lirası iller öteberi giderleri maddesine, (4 000) lirası iller 
ISTtmasîmaddesine, (1 (RiÖTİit&tâffiwİ$M(M ve başka haberleşme ücret ve giderleri maddesine, 
(5 000) lirası sürekli görev yolluğu" "maddesine, (2 000) lirası -artırma ve eksiltme ve ihale komis-
yeaterı .»öset-ve* gidd+lwi-caddesine, (8 5Ü0) lirası v&kıî â kar lar 'gklerkr i bötlümime daMl bulu
nan başka* her ^g^tf^*d©fler-.«ft«dde«n#,.'(5 000) lirası-aııans,-kredi Jaizi maddesine, <1 0Ö&.) i lirası 
pWa»taşlHia,^ide*leri»a!addesiöer(^ 000>.l»a» Gureba Hastanesi giderleri maddesine, (15 000) li
rası*^^«aa€kretlerirgid©*l©rİ43n^^skWri('25i'0öû)*fâ^ası hayrat aydınlatma ve ısıtma giderleri maddesine, 
(1&008) -Iteası-da h^rat 'dö^m©-ve-öte^erir ,giderleri maddesine, (5 000) lirası çeşitli sosyal yar
dımlar -maddesine.*allûk etmektedir. 

',:|Btr rZftmların (898"W5) Ö^ftsı rSmeMi^)8an€lğı Kanunu hükmüne müstenit bulunduğu cihetle 
üzerMle ânriliaeâ'k'^ir' (Hm3t';gb¥aîmeTn4ştır. A-çık maaşı maddesindeki (4 000) lira zam müfredata 
mu^töiiittir'. 

Hizmetliler ücreti maddesindeki. (24 420) '«lira zammın (5 340) lirası merkeze (19 080) lirası 
illere aittir. Merkeze ait zam yeni yaptırılan Vakıf iş Hanının bugünkü kadrosunun ihtiyaca kâfi 
gelmiyefcefi••AltlaşTteıası üseirifte " yeniden'""birkaç kadro daha ilâve edilmiş olmasından ve illere ait 
Ekslitme ve îhale Kanunu hükümlerine göre yapılması gereken ilânlar ücretine karşılıktır. 

Malî yıl başı Ocak ayı oldukça yakacak tahsisatı iki bütçeden karşılana gelmiştir. 5419 sayılı 
Kanunla bütçe yılının Mart ayına alınması bir kış mevsimine ait yakacak ihtiyacamın bir yıl büt-
-"""'nden teminini zaruri kdmış ve bu Seİ5e|lîe'iller Tartmadı maddesine (4 000) lira zam yapıldığı an
laşılarak kabule şayan görülmüştür. * f # V * ^ F v ' # f f*?"*f*f" "*' 

tiler telefon ve (ba^ka habecl^aıâ ücret ve f iderler t maddesindeki <1 JÛ00) lira^sambe^ y ı l b i r 
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veya bîrkaç flinrizde1 otomatik*-teteftat- santrali kuruhiıafcta- Mdünmast €ötey»fyİ« u Üdski-^alnf-
lar İdamesine d r bir trtönratik'telefon ^hnmasrtthh»n ve~zaruveürid&r mütgraHfttİrr 

30 hizmet yılını doldurmuş olmalarına binaen emekliye ayrılacak ve bunların yerlerine tâyin 
edilecek* m^muıiaVın^aöeleriyle' birlikte tahakkuk etferak'- ytriîtiklarma- karşılık oîîfeak- üaere, 
(âOÖO')1 lirası müfettişleryorllüğtt maddesinden• tenziî edilmek^-suTetiy'le^^üWkft-gÖtW'y^lti§ft'mad* 
disskıe i S Wb) lira aam yapıldığı-anlaşılmıştır. Müfettişler•* yofttiğü mstdde«indett* tetızilatf 'yapılışa-
sMiravaök; olamıyat?a§indattv(2,JOO0) liranın' tertibine iatiesiyte<*ürekli ^rev-yotttlğtt- »addesifte 
yapılan zammın (3 000) liraya indirilmesi muvafık görülmüştür. 

Artırma, eksiltme ve ihaleHkoımiytmhttT ü^et v ^ 
hissedarlarına teffiz edilmeleri gereken mahlûllerdeki vakıflara*.ait,.hisselere*tadilât komaeyonla-
rmca kıymet takdir edilmekte olması dolayısiyle bu komisyonların üyelerine yerilmesi gereken 
huzur ücretlerine ve" tanren-de ir vg ilçelerdeki-ktmıisyoııia'rifr nrnrazzaf 'otenyan- üyclerfae veril
mekte olaa.lÛÛ - 15û.kumş g^bi pek cüzi biv..mik.,udıuı ibarat olan. .huaır ücretlerinin Artırılması 
lâzımgelmesine binaen hâsıl olacak farka karşılık olmak üzere zam edilmiştir. 

Vakıf-akarl*r giderleri bölümünün başka her ^eşit-g^âârleE raadd^fiindeki (8,500.) urağanımın, 
bekiköakürüüy^tlarının. Daviei dfliralari için bir.,miktar arüııış^lmasından ve bir. de Ankara'da 
yeni yaptırılarak bu yıl kiraya verilmiş olan îş Hanının kömür sarfiyatı ik.-*Ûğfr, masraflarının. 
geçen yıl tahmin olunan miktardan fazla olacağı anlaşılmasından ileri gelmiştir. 

-Avans» kredi-ve pııra t a^magi-derleri adiyle yeni bir b#lüm açılarak 1 ncifaiz. maddesdııe 
(5 000) lira ve 2 nci j»«apftita§ıma^idûrl#ri maddesine (1 000) lira ödenek,konduğu görülmesi, üae* 
rine yapılan incelemede, merkez öteberi giderleri maddesinden verilegelmekte olan bu masrafla
rın, bütçelerin şekilce teTtitft^e-ı^ria^ defîs^^ 
lâaaaı$fiLeUğivV* b*u (£O0&)<;lip«ım;.{2jQÖO)^^ maddesindea nakle
dildiği anlaşılmıştır. 

(6 00(>) liraca k^u^. nı^k^i. öt e beri gide^kn nHiddeaiûd^n ,{ 2.000) lipatecnzil edilmiş olması 
sebebi de incelendikte; Bütçe Kanununun 4 ncü maddesiyle verilen yetkiye istinaden Başbakan
lığın onayı ile avans alına ve hesaplar açtırma haddihin - bütçe irâcntmm-^etiişîtf»esİ • dolftyı-
siyle' - 1949 yılından İtibaren (300 O0Ö)1 liradan- (5OÖ̂ O0Oy lirayaçıkartlmtş^lmasffia binaen-tİdeft^ 
mesi gereken faiz ve Muamele Vergisi miktarmm artmasından w i n r kapaîrîarf-
veya açık'eksiltme yoliyle" İsteklilerine ihale' ediîmesMe bâstaftnş/-ö4m^ 
yapılacak ilSnlann bir kısmmm' Ankara; merkezinde tjıkan gazeteîerk? tte ilftn4-edflm^ivife?ttögeliöe-' 
sinden ileri geldiği ve bu sebeplerle adı geçen maddenin 1949 yılı ButçesMdeM '̂Sfletteğy de kâfr geîv 
mtedi&c cihetle < ek - ödenek - iatenildi^t. aaiaş*İJdığından kabulü uygtta. g£rülra.ü^tüx.. 

Guruba Hastanesi giderleri Tnaddesindeki (5 00t^ lira 
cak'sansistömNarkoz cihazı bedeline karşılıktır. 

Fıkaraimaretlerinde.sıcak y©«ıek dağjiıhuası-' işi,>.g0^ıj sena.Bütçe Köfnisyıonunea temBnni edil-
d^ir;v«çhüe ilkflkullapdaki fakir ve kimsesia ç©cu34ara da.teşmil edilerek.-iyi neticeler! alınması 
dedayîöiyle bu• yçidaki çalışB*»larm: Ibiraz. daha .genişletilmişi. maksadijrle imaretler giderleri bolü-. 
imindeki;ödenek (15 000) lira .faziasiyle teklif olunmuştur.. 

Hayrat giderleri bölümünün aydınlatma ve ımtma*ntadde^ndefcr <2!H)W liftrsttm;5 eftarileftfc' 
elektrik aarfifçatı ile yakacak ihtiyarlarına karşılrkjhr. Bâ*ı zaruretiar dKJüayisijdetTenraJk/Mafaral-
led.O£isi-,ve.ciheti askeriye tarafından işgal edilmiş olan eamiLerin son zanxaidarda boşaltılmaaı ve 
bir taraftan da elektriğe kavuşan şehir ve kasatoalarımızdaki camilere elektrik. alınması dolayı
siyle bütçedeki ödeneğinin ihtiyacı karşılıyamadığı ve bu sebeple 1949 Bütçesine de (25 000) lira 
ek ödenek istenildiği anlaşıldığından kabulü muvafık görülmüştür. 

(S.i: Sayı» M2V) 



Ifine kayrat giderleri bölümünün döşeme ve öteberi giderleri maddesindeki (13 OOÖ) lira zam 
camilerin temizlikleriyle çürüyen hasırların yenilenmesine karşılık olup ihtiyaca müstenit bulundu
ğu anlaşılmıştır. 

Çeşitli sosyal yardımlar maddesindeki ödenek ile veremli fakirlere tereyağı, yumurta, şeker vo 
alelûmum fakirlere kış aylarında mangal kömürü ve zeytinyağı dağıtıldığı ve bu yıl da ilkokullar-
daki fakir ve kimsesiz çocuklara elbise, çamaşır ve ayakkabı dağıtılacağı öğrenilmiştir. Bu yol
daki çalışmaların biraz daha inkişaf ettirilmesi düşüncesiyle bu tertibe yapılan 5 000 lira zam uy
gun görülmüştür. 

4. ödenek miktarları ihtiyaçlara ve ekonomik şartlara uygundur, 

I - Bu münasebetle yapılan incelemede : 

a) Memur ve hizmetliler ödeneğinin fiilî kadrolarına göre tamam olarak konduğu; 

b) (E) cetvelinden alınan kadrolar meyamnda daimî mahiyette olanlar bulunmadığı; 

c) Aidat, Bina ve Arazi Vergisi, geri verilecek paralar maddelerindeki ödenekler 1948 yi]ı 
sarfiyatına nazaran birer miktar noksan ise de aradaki farkların bütçenin umumi yekûnunda, 
vuku bulacak tasarruflarla Muhasebei umumiye Kanununun 48 nci maddesi mucibince temin edil
mesi mümkün olacağı; 

d) Büro giderleri tertiplerindeki ödeneklerden tasarruf zarureti dolayısiyle geçen yıl bâzı 
üıdirıneler yapılmıştı. Bunların bir kısmındaki ödeneklerinİhtiyaca kâfi gelmiyeceği anlaşıldığın
dan yukarda arz edilmiş olduğu üzere bâzılarına birer miktar zam yapıldığı; 

e) 1948 yılındaki sarfiyatına nazaran çocuk zammının hakiki ihtiyaca göre tesbit edildiği; 

f) Geçen yıl ve eski yıllar borçları tertiplerindeki ödeneklerin ihtiyacı karşılıyacak miktar
da bulundukları; anlaşılmıştır. 

2. Vakıflar Genel Müdürlüğü kadrolarında mecburi hizmetli kimseler mevcut değildir. 

3. 1946 yılında maktu olarak ödenmiş olan posta ve telgraf ücreti miktarı (17 246) liradır. 
Bu miktar % 50 tenzilli tarifeye göre olduğundan tam tarifeye göre tutarı (34 492) lira demek
tir. Buna,karşı 1948 yılının sarfiyatı (15 087) lira tutmuştur. Posta ve telgraf ücretlerine sonra
dan zam da yapılmış olduğu halde yıllık sarfiyat miktarının; 1946 yılında % 50 tenzilli tarifeye 
göre ödenmiş bulunan (17 246) iiradan da aşağı bulunması peşin para usulünün müspet bir neti
ce verdiğini göstermektedir. 

4. Vakıflar Genel Müdürlüğünün taşıtları vakif Guraba Hastanesinde ve Antalya'daki Murat
paşa Çiftliğinde bulunan araba ve koşum hayvanları ile fukara imaretlerindeki bir kamyonet ve 
yine Muratpaşa Çiftliğinde bulunan bir motosikletten ibarettir. 1949 yılı Bütçesiyle verilen öde
nekle fukara imaretleri için bir kamyonet ve Antalya'daki Muratpaşa Çiftliği için bir çift koşum 
atı ve Guraba Hastanesi için bir cenaze arabası alınmıştır. Taşıt satın alınması için bu yıl ödenek 
istenilmiştir. Guraba Hastanesindeki taşıtların erzak, su ve cenaze nakil işlerinde, Muratpaşa Çift-
liğindeki araba ve koşum atlarının gübre, meyya ve sebze nakli işlerinde, motosikletin çiftlikteki 
kanalın kontrolü içinde, imaretler için alınan kamyonetin ilkokullardaki fakir öğrencilaere ye
mek taşıma işinde kullanıldıkları anlaşılmıştır. 

5. 1948 yılı bütçesindeki kira ödeneği (7 500) lira idi. 1949 yılı bütçesine (1 500) lira noksa» 
niyle (6 000) lira, 1950 yılı bütçesine (300) lira noksaniyle (5 700) lira ödenek konmuştur. Baş
kaca tasarruf imkânı yoktur. 

(S. Sayısı: 122\ 
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.6 . Yolluklar Î 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin yolluk bSfÜmü, sürekli ve geçici görev yolluğu ile mü
fettişler yolluğu maddelerini ihtiva etmektedir. Bir de yabancı memleketler yolluğu maddesi var
sa da ödeneği (1) liradan ibarettir. Yukarda açıklanmış olduğu gibi (2 Q00) lıras-ı müfettişler 
yolluğumaddesinden tenzil.edilecek sürekli görev yplluğu maddesine (5 000) lira zam yapıldığı 

. .görülmesi:üzerine bu zam (3.000)' liraya indirilerek müfettişler yolluğu maddesinden tenzil olu
nan; -42,,000) li,ran]tn^ter|;ibiîie>;iadesiuygun görülmüştür. Başkaca tasarruf yapılması mümkün de
ğildir. .v.:b u s • • .< • , - . • • ._.-._. • 

-.' ;::7. ,VaJafiar^ate£el^^Müdürlüğünün yayın kadrosu bulunmadığı gibi matbaası da yoktur. 

8. Bütçelerin' "yeni 'tertip>''şekline göre daire hiz^etlefnie ait ödenekler 4* ncü kisma, yatırım 
ve'sermâye ödenekleri 7 nei kısma alınmıştır. 4 ncij kısım Muhasebei Umumiye Kanununun 48 
nci maddesini ilgilendiren, giderlerle, vakıf akarlar,giderleri, avans, kredi ve para taşıma giderleri, 
arazi ve zeytinlikler genel giderleri, Guraba hastanesi ve imaretler giderleri, hayrat giderleri, ya
yın giderleri, sigorta ve kurs giderleri bölümlerini ihtiva etmektedir. Bunlardan ödeneklerinde de
ğişiklik bulunanlar -hakkında yukarda izahat verilmiştir, ödeneklerinde bir değişiklik bulünmı-

* yanlar ihtiyaç niyetindedir. 

7 nci yatırımlar kısmındaki ödenekler vakıf akaarlarla kira getirmiyen binaların yapma ve 
onarma giderleriyle hayrat ve âbidelerin onarma giderlerine karşılıktır. Gerek âbidelerimizin ve 
gerek hayratın mühim bir kısmı harap ve esaslı taıtire muhtaç bir durumda oldukları malûm bu-
lunduğııjıa göre bu tertiplere bütçe imkânları nispetinde konmuş bulunan ödeneklerin daha faz
laya çıkarılması temenniye şayandır. 

Bu bütçede sermaye ve tesis ödeneği mevcut değillir. Ayrı bir kanunla verilmiş bir buçuk mil
yon liralık döner sermaye vardır. 

9. "Vakıflar Genel Müdürlüğü teşkilâtında, emekliye ayrılıp da tekrar memuriyete alınmış 
kimseler bulunmadığı anlaşılmıştır. 

10. Ücretli memur ve müstahdemlerin yolluklari, yolluk kısmında toplanmıştır. Telefon muha
beresi, taşıt satmalınması ücretler, kira bedelleri bütçedeki tertiplerinden ödenmekte olup bu hu
susta (R) cetvelinde yetkiler yoktur. 

11. Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesindeki açığın Genel Muvazeneden yapılan yardım ile 
kapatılmakta bulunması dolayısiyle bu bütçeden yapılan yardımlar üzerinde durularak bunlardan 
Şişli Camiine ait (20 500) lira ile Darüşşefakaya ait (15 000) lira ve Şehitlikleri İmar Cemiyeti
ne ait (2 000) liranın, çıkarıldığı anlaşılmıştır. G^nel Müdürlüğün Bütçe Kanunu tasarısı gerek
çesinde. açıklandığı gibi Şişli Camii esas inşaatı bitmiştir. Darüşşefaka ile Şehitlikleri İmar Cemi
yetine esasen Genel Muvazeneden de yardım yakılmakta olması ve Vakıflar Müdürlüğünün de 
Genel Muvazeneden yapılan yardımla ihtiyaçlarını karşılıyabilmesi dolayısiyle bu müesseselere ait 
yardımlar bu yıl Genel Muvazeneden yapılacak yardım miktarına eklenmiş bulunmaktadır. 

Gelir Bütçesi 

Vakıflar Genel MüdÜFİüğünün Gelir Bütçesi, Gider Bütçesiyle denk solarak (8 521 000) lira
dır. Bunun (5 326 300) lirasının Genel Müdürlüğün kendi gelir kaynaklarından temin edileceği 
ve geri kalan (3 194 700) lirasının Hazine yardımiyle kapatıldığı anlaşılmıştır.......... 

Genel Müdürlüğün kendi kaynaklarından temin edeceği gelir kısmında 1949 yılı Gelir Bütçesi
ne nazaran (322 400) lira fazlalık ve (145 000) lira eksiklik bulunmaktadır. 

(322 400) lira fazlanın (70 000) lirası, Ankara'da yeni yaptırılan İş Hanının kira farkı olarak 
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icarei vahide maddesine, 5 500 lirası arazi ve incirlikler hasılatı maddesine, (90'OK)* îirlsı çsşitli 
varidat ve hasılat maddesine, (89 .000) lirası akar ve toprak satış hedeü faiaiüi*ddefiiner (107 900) 
lirası tavız bedeli faizi-maddesine eklenmiştir. 

Vakıflar Kanuna' mtuflbfae* Vakıf P&mlâirMüdürlüğü t&mtm&m tefsariys edilmckt* -^4aa^k«r 
ve töpfak «atı§ bedelleriyle turna b«d«ll©rkı& her yıtldara Meslisi tarttfiöda* td&H- olaaöö'faizi 
cü^'ikre gür© faix hesaplanarak maaböt vakıflara ait kısmının bütçeye v^ mülhak vakıflâTA'ttit" ktt-
mımn : vâkıflâ« h^salnn» iret kaydedilffiekte a>üt*ğ« ani»$riffiiş*m Akar ve ttfprak mtı* b^delelrir ile 
taviz 'bedellerine 1948 yılı için teslbit edilen faizi cüz'i miktarları % 6 dır. 

(145 ÜO0)>üra'ei«i^ ( ^ maddesine, (g&OK) lirası makataa mad
desine, (60 0Q0> lirası mülhak vakıflar gelirindeki alınacak kontrol hakkı maddesine aittir. 

icarei müeccele ve mukataa.maddelerinden tenzilât yapılması iea~et&ynli. gayrimenkullerle 
mukataalı toprakların bir. yıllık icare ve .mukataalarının yirmi, misli bir taviz -karşılığında muta
sarrıflarının mülkiyetine geçirilmekte- olması dolayısiyle miktarlarının her yıl biraz daha azal
makta olmasına müstenittir, üç yıllık tahsilat seyrine .nazaran-uygundur. 

MüÜıak vakıflar g*lirmdea ahnmakta o4an köntnol hakkının 2 . Yi . 194̂ ) günlü v« 54Ö4 «ayjiı 
Kanunla kaldırılmış olması dolayısiyle artık vüoudu kalmıyan ve yıliikPmiktflit'^K'OK} lirs-tu-
tan bu gelir tamamen bütçeden çıkarılmıştır. 

Ba««sde»ı yardK& bötöınü de 481 025 lira-bir.!fA2İ*hk - arasetmelcfeedir,' BU fazhtfrk TftVkiye 
C^iföhuriyeti' Kttfricli iSsuâıgi Kaııtıntiönn tsbımli'ettiğiM5â& ÖÖ5) lira masyaim t«»ftöfiffTn'Gteöel 
ît&düıföğân'fe&Niii&ayii^ 
smdan mütevellitir. 

Temenniler 

Bütçe üzerinde inceleme şu suretle tamamlandıktan sonra -Geoel Müdürlüğü» bir .teklifi arz ve 
temenniye şayan görülmüştür. 

* 
1. Bilindiği gîibi Vakıflar Genel Müdürlüğünün belli.başlı vazifelerinden biri deecdal yadigârı 

âbidelerimizi ayakta tutmaktır» Bu münasebetle esaslı tamirlere ve resture işlerine girişmek mec
buriyetindedir. Bir eski eserin esaslı tamiri ve resture edilmesi ise yüksek bilgjye ve ihtisasa ih
tiyaç gösteren bir iştir. Bu evsafta bulunan kimseleri kadrosunda toplaması mümkün bulunmadı
ğına* jgs?«p -nısfflletkfttin > tanmtfif§' -ifrm < T* > fent «damlanndan olmak üîîerç -30 - 12 kişiden -%rr (Yüksek 
İ#t*ş*w% Kımüıi^ t^şkö *edil**ek -fam-;%i7«^ yılda ö$de#a^ o^^ 
lî >&mtei* ^««rindeyap fl#<?sk-tamirve'i^fara%y®nri$m^mi gm '&tmmbf lmtubboafcd]mİ"pT&aM%&&i 
t$y&t w«4>^a göra hamtf*iıâ8dk>p^ gicr y a d s ı r tıfemr ve'^'es#a-
ı1!l^öf^aşteı^-ig'&»Gte& ge^iwr«kg*r«kli direktif feri vw«*©k vt^şa ««cetife • bu kıymetli arerleıin 
y&nftgi-tm&Tfâr 'yapılarak; talhrip <e$ıtîüe»fetHr ösöne ?t̂ eçlIıfcek îiaer̂ ?^gMe*, *ifefötig«8hıde * {Yftfese* î«rtd-
ş«r« »'KiRiııiaiitteret ve gj&#rtsri> adiy&tfelr -MlMm•açılarafc karaya;- (7 98©)* lira; M&ak, g«lît*v**t-
çesind# > <€l%9Mi; yâda»- «aföd«vvefp ••%$&»fazlam > 'adiyi© *'fete Mite i«ç*l*r*iEî btaraya «(7 000 y Wm '• g«Kr 
ve (E) cetveline de bir formül ilâvesi istenilmektedir, 

Yerinde görülen bu teklifin Yüksek KocH*y#aa arm uygun görülmüştür. 

2.< 16a£8*t&» oi#pafc bütçeye t s ö f r a » ^ ^ ^ Haftaki Va
kıftır fdai 'a^if i^^^ ıg&kfcn mevîfatepMı birim t^fkil etnıekt-e v«- 'bu'könu't^tküiî-
mız dışında kalmaktMır İfl^m^fa^iiyfrtierinde'aifflûcıek;*^ok tedbiHerin mevduat ieafopâdare 
meclisinden -geçtiği-v« bu meclisin ticari zihniyete gereği kadar intibak edememesi yUaünden işlet
me faaliyetlerinden beklenildiği kadar, randıman alınamadığı anlaşılmıştır. Binaenaleyh vakıf işlet
meleri kanununda işlerin ticari zihniyet esaslarına uygun olarak yürütülmesini ve işin icabına en 
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uygun bir şekilde murakabesini mğkffttmh lnuMiıi ntfiTfcifrl in alınması temenniye şayan görülmüş
tür. 

• J i ^Mazbut vakıflara ait camiler hademelerine; bütçenin K cetvelinde jfösterüffi »kadrolar 
üzerinden ücret verildiği halde mütevelli idareiindei olan mülhak vakıflar hademetorjne hiçbir 
kadro esasına müstenit olmaksızın vakıflarının gelirine göre ücret verilmekte ve bu beuwn umu
miyetle 10-15 lira gibi çok dun bir miktarı aşma-maktadır. Ayni yerde bulunan iki camiden biri 
mazbut olduğu için hademesi kadro uyarınca asgarfİ50"lira ücret alırken mülhak olan diğeriniu 

.hMJoMiav-tonrian.'̂ ek.̂ r^rik^agrb-.ttecet atttakta vt&\zM?&wtâmw^<tAr*ıkmdii;>ftıv*ı ön-
4«B^^nMifj9*rirjEaidı& te oton i»ii&ak'**ktf ke* •bütgtdttn 
yardım yapılmak suretiyle muadele4in f̂c«ûuw- şaya^rt«MBnidir. 

m -i t., 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 4 . 1 . 1950 

Esas No. 1/631 
Karar No. 39 

Yüksek Başkanlığa 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1950 yılı Büt
çesi hakkında Başbakanlığın 30 . X I . 1949 ta
rihli ve 71/1424 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan Kanun tasarısı Komisyonumuza ha
vale buyrulmakla Başbakan Yardımcısı ve Dev
let Bakanı Nihat Erim ve Vakıflar Genel Müdürü 
ile Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Müdürü hazır oldukları halde incelenip 
görüşüldü. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe 
tasarısını Komisyon adına inceliyen raportörün 
raporu okunarak gerek raportörce ve gerekse 
Genel Müdür tarafından verilen izahlar dinlen
dikten sonra bütçenin tümü üzerinde görüşmeler 
ve incelemeler yapılmıştır. 

Alman izahlara göre Genel Müdürlüğün, ge
rek gelir temin eden kaynaklarında ve gerekse en 
önemli harcama yeri olan âbidat tamirleri ile di
ğer giderlerinde aşağıda arzedileceğiğ üzere bir 
programlaşma hareketi ele alınmış bulunmak

tadır. 

Gider bütçesi : 
Genel Müdürlüğün gider bütçesi bu yıl. 

(8 521 000) lira olarak tesbit edilmiş olup bu 
miktar geçen yıla nazaran (658 425) lira fazlalık 
arzetmektedir. Bu fazlalığın (638 824) lirası per
sonel giderlerini ihtiva eden ikinci kısmında gö
rülmektedir. Bunun da (600 000) liraya yakın 
bir kısmı, yeni Emekli Kanunu gereğince emekli 
sayısının 493 ten 5 500 e çıkmasından ve bu su
retle evvelce emekli hakkından istifade eden 493 
memur yerine arzedilen miktar için emekli kese
neği ayrılmasından ve 1950 tarihinden evvel 30 
yıl fiili hizmetini doldurmaları hasebiyle emek
liye ayrılanlar da dâhil olmak üzere idarece öden
mesi zaruri emekli aylığının % 60 nispetinde bir 
zamma tâbi bulunmasından ve yine aynı kanu
nun yeni sandığa katılma hissesi olarak tesbit 
ettiği ödeneklerin toplamından ileri gelmektedir. 

Yönetim giderlerini ihtiva eden üçüncü kı
sımda gider fazlası (7 802) lira olup 1949 yılının 

gider vaziyeti göz önünde bulundurularak bazı 
bölümlere toplamı bu miktarı tutan eklemeler 
yapılmıştır. 

Daire hizmetleri kısmı olan dördüncü kısım
da ise fazlalık (60 000) liradan ibarettir. Bunun 
(8 500) lirası vakıf akarlar giderlerinde (6 000) 
lirası baııkn mu an HM el erinden (5 000) lirası 
Guraba Hastanesi, (15 000) lirası imaretler 
(38 000) lirsı hayrat giderlerindedir. Aynı kıs
mın muhtelif tertiplerinden (14 499) liralık da 
bir indirme yapılmıştır. Altıncı yardımlar kıs
mında Şişli Camiine, Darüşşafakaya ve şehit
likleri îmar Cemiyetine yapılan yardımlar bu 
yıl konmamış olup Darüşşafakaya yapılan yar
dımın Maliye Bütçesinde aynı miktarda temin 
edildiği ani a l ın ı ş t ı r . Buna mukabil çeşitli sos
yal yardımlar için (5 000) lira eklenmiştir. 

Bu vaziyete göre geçen yıl bütçesinde gider 
ödeneklerinde esas itibariyle mühim bir deği
şiklik olmamış ve hizmetlerin hemen aynı öde
neklerle 1950 yılında da görüleceği anlaşılmış 
bulunmaktadır. 

Komisyonumuz âbidatm tamiri işleri üzerin
de incelemeler yapmış ve alman izahlara göre 
halen 27 cüzütam üzerinde devam etmekte olan 
tamiratın kontrolündeki müşküller ve vukubu-
lan bâzı suiistimaller sebebiyle tamiratın, ida
renin kadrosundaki sekiz mimarın esaslı neza
retinde bu gibi zararlı hâdiselere meydan ver-
miyecek şekilde toplanması göz önünde bulun
durularak vakıf cephesinden ehemmiyeti haiz 
kültür merkezlerinde teksifi ve bu suretle mu
rakabe imkânlarının sağlanmasının temin edil
diği anlaşılmaktadır, 

Diğer taraftan mevcut arsalar üzerine akar 
inşaası da ön plânda tutularak bu işte de kül
tür merkezlerinin ön plânda tutulduğu ifade 
edilmiştir. 

İşletmelerde de yeni bir program ile hareket 
edildiği görülmektedir: 

Karakulak suyunun cam borularla sahile ge
tirilmesine ve Taşdelenin dava verimli bir hale 
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konmasına çalışıldığı öğrenilmiştir. 

Zeytinliklerin, bir taraftan tapuya tesciline 
devam olunduğu, diğer taraf tan bakımının istil
zam ettiği hizmetlerin ifasına çalışıldığı ve bu 
meyanda mahsulünün süratle tasfiyeye şevki 
için nakil vasıtaları tedarik edileceği ve gecik
meden hâsıl olan kayıpların önüne geçileceği, ge
nel bir programla gübreleme işinin 2 - 3 yılda 
tamamlanacağı ve bu suretle elde mevcut 
(180 000) ağaç kadar zeytinlikten alman ran-
olmanm yükseltileceği ve; diğer taraftan da An
talya'da Haratpaşa Çiftliğinde (4 500) - hektar 
arazi üzerinde yeniden zeytin .yetiştirileceği ifa
de? edilmiştir.. 

Gider bütçesinin komisyonumuzda görüşül
mesi sırasında, halen mevkuf tutulan,bir idare 
Meelisi Üyesinin, fiilî kadroya alınması ve bu 
üyeliğe ticari hayata vukufu bulunan bir zatm 
getirilerek idare çalışmalarının bu yönden da
ha verimli bir hale getirilmesi istenildiği ifade 
edilmiş ve karşılığı bütçe içinden tçmin edile
rek bu üyenin serbest bırakılması Komisyonu
muzca uygun görülmüş ve gereken ödenekler 
bölümlerine eklenmiştir. 

Yolluklar bölümünde de sürekli görev mad
desinden (2 000) liranın müfettişler bölümüne 
aktarılması teklifi Komisyonumuzca kabul edi
lerek gerekli değişiklik yapılmıştır. 

Genel Müdürlüğün bütün işlerinin daha ve
rimli bir hale getirilmesini temin etmek üzere 
bir yüksek istişare kurulu vücude getirilmesi 
için Teşkilât Kanununda değişiklik yapılması 
hakkında bir kanun teklifinin Meclise gönde
rilmek üzere olduğu ve bunun için (7 000) lira
lık bir ödeneğe ihtiyaç olduğundan 408 nci bo
lumda (özel kanunu gereğince kurulan yüksek 
istişare Kurulu genel giderleri) adiyle yeniden 
açılacak bir maddeye bu miktar ödeneğin ko
nulması teklifi de yerinde görülmüş ve bu mad
de yemden açılmıştır. 

tlâhiyat Fakültesinde okuyan öğrencilerden 
mühim bir kısmının bu idare tarafından vazife
lendirilmesi, idare bünyesinin kuvvetlendiril
mesi bakımından lüzumlu olduğu Genel Müdür
lükçe düşünülmekte ve bunun için şimdiden bu 
Fakültede okuyan öğrencilerden bir kısmının 
idareyo bağlanmasını temin etmek üzere bunla
rın tahsil giderlerine burs vermek suretiyle iş-

yüraM zarurı&tV bulunduğu açıklanarak gider 
T&ütçösinde yeni açılacak bir bölüme bu maksat

la (10 Q00) liralık bir ödenek .konm^ı, teklif 
edilmiştir., . - ; : 

Komisyonumuz, öğrencilerin gerekli yüklen
melere bağlanması şartiyle ve diğer, bâzı idare
lerce de .kendi özelliklerine göre hesaplarına 
öğrenci okuttuklarını .göz;önünde, bulundurarak 
bu., teklif i kabuL etmiş ve yeniden açılan 416 ncı 
bölüme bu ödeneği koymuştur. 

... Bu değişikliklerle gidere bütçesi (85^8; 000) 
.lİB3-föja?ak ^Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

( ^ » ' B ü t ç e s i ' • ' • ' ••' "'" ••'•'"' "• • 

Genel Müdürlüğün gelir bütçesi de bu yû 
(8 '521' 000) lira olarak tehmin edilmiştir. Ge
çen, yıla nazaran (658 425) lira bir fazlalık 
görülmektedir. 

Faz'alık görülen bölüm3er: (70 000) lira ye
ni gayrim enkullerin yeniden elde edilen kira 
hedeileri sebebiyle icarei yahidede (252 400) 
lira ikinci türlü gelirler bölümünden muhtelif 
maddelerinde geçen yıl görülen inkişaf karşı
lığı o arak tahminlerin artırılmış olmasiyle ve 
(481 025) lira da Hazmeden yapılan yardımın 
artirılmasiyle hâsıl olmuştur. Buna mukabil 
icarei müeccef.e i1 e mukataada (85 000) liralık 
bir eksiliş vardır ki, bu da bu iki kalemin Va
kıflar kanunu gereğince tasfiye edilmekte ol
masından ileri gelmektedir. Mülhak vakıf iarm 
kontrol hakkı ahiren kabul edilen bir kanunla 
kaklırı'mış olduğundan bunun geliri olan 
(60 000)' lira da gelirler arasından çıkarılmış 
bulunmaktadır. 

Genel Müdürlük, gider kısmında izah edil
diği veçhile akar inşasına ehemmiyet vermek, 
işletmelerini daha rantabl bir hale getirmek 
suretiyle gelirini artırmak yolunda bulunmak
tadır. Bir taraftan da kendi malı olan (3 000) 
ne yakın arsaları tasfiyeye tâbi tutmuş olup 
bunların birinci derecede olanları üzerine biz
zat inşaat yaptırmak, ikinci derecelere mülki
yet hakkı muayyen bir müddet sonra kendile
rine geçmek şartiyle inşaata müsaade etmek 
ve üçüncü derecedekileri de satarak elden çı
karmak suretiyle bu tasfiyeyi plânlaştırmış 
olup bu suretfe arsaların derecelerine göre de
ğerlendirilmelerinin tahakkuk yolunda olduğu 
ani aşılmış bulunmaktadır. 

Gelir bölümlerinde .;• gider kısmında izah 
edilen ve komisyonumuzca kabul edilen (17 000) 
liralık ödenek karşılığı olarak icarei vahideye 
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(10 000) lira eklenmiş ve bunun Ankara'daki 
yeni Vakıf • Hanının bu yıl içinde kiraya verile
cek dükkânları gelirinden elde edileceği açık
lanmıştı?. 

1949 yılının on birinci ayı banka hesabına 
göre (7 000) liralık bir fazlalığın mevcudiyeti 
de anlaşıldığından bıunun da gelirler arasına 
alınması teklifi komisyonumuzca uygun görül-
.nıüş ve gelir cetvelinde bu eklemeler yapılmıştır. 

Bu suretle gelir bütçesi de (8 538 000) lira 
olarak komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Bütçe tasarısı : 
Bütçe tasarısının birinci ve ikinci maddeleri 

yukarıdaki gelir ve gider yekûnlarına göre ye
niden yazılmış ve bütçenin işlemesi için gerekli 
kümümleri ihtiva eden diğer maddeleri de ay
niyle kabul edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük-
s'elj. Başkahh 

Başkan 
Mardin 
R. Erten 

sunulur. 
Başkan Y. 
Diyarbakır 
/. H. Tigrel 

Sözcü 
Kastamonu 
M. Akâhn 

Kâtip 
- Ankara 
F. öymen 

Bolu 
C. 8. Siren 
Erzincan 
N. Pekcan 

Eskişehir 
Muhalifim 

İzmir 
A: İnan 
Kırşehir 

Ş. Torgut 

Kütahya 
Muhalifim 

A. Tahtakıhç 
Manisa 

F. Kurdoğlü 
Trabzon 
A. R. Işıl 

Amasya 
A. K. Yiğitoğlu 

Diyarbakır 
C. Ekin 

Eskişehir 
Muhalifim 

A. Oğuz 
İstanbul 

Dr. A. Advvar 
Kastamonu 
T. Ooşkan 

Konya 
Dr. M. F. Dündar 

Malatya 
M. 8. Eti 

Ankara 
M. Eri§ 

Diyarbakır 
Ş. Uluğ 

Eskişehir • 
Muhalifim 

H. Polatkan 
îzmir 

8. Dikmen 
•Kırklareli 

Korgl. K. Doğan 
Kütahya 
Muhalifim 

A. Menderes 
Ordu 

//. Yalman 

Samsun Seyhan 
M: A. Yörüker A. R. Yüregir 

Urfa Urfa 
A. Akan . E. Tekeli 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1950 Bütçe yılı giderleri için bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (8 521 000) lir-a öde
nek verilmiştir. 

MADDE 2. - Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1950 Bütçe yıl) giderlerine karşılık olan gelir
ler bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (8 521 000) lira tahmin edilmiştir. 

• MADDE 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
.1950 Bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya-, 
zıh gelirlerin tarh ve tahsiline 1950 Bütçe yılın
da da devam olunur. 

MADDE 4. — 1950 Bütçe yılı içinde kapatıl
mak üzere Başbakanlığı:! onayı ile (500 00Ö) li^ 
raya kadar kısa süreli avans almaya ve hesaplar 
açtırmaya Genel Müdürlük yetkilidir. 

MADDE 5. — Vkıflar Genel Müdürlüğünün 
30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sryılı Kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlileriyle aynı kanu
nun konusu dışında kalan maaşlı memurlarının 
kadroları bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kuru
lu karariyle kadro alınabilecek tertipler bağlı 
(E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar 
ertesi yıl bütçesi ile Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

MADDE 6. — 22 . IV . 1935 tarihli ve 2/3292 
sayılı Tüzük gereğince çalıştırılmakta olan cami 
ve mescit hademelerime ait kadrolar bağlı (K) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 7. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili oldukları 
hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bölüme Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödeııjr. 

1928 - 1948 Bütçe yıllarına iligkin olup 26 . 
V . 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumi
ye Kanununun 93 ncü maddesine göre zaman 
aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçe-

27 — 
j BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRİŞÎ 
i 
j Vakıflar Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe ,. 
j Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Vakıf k r Genel Müdürlüğü 
1950 Bütçe yılı giderleri için bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (8 538 000) lira öde
nek verilmiştir. 

MADDE 2."— Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1950 Bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelirler 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(8 538 000> lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. • - - Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabui edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle, kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S . Sayısı: 122) 
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sinde bulunan borçlar 1950 yık Bütçesinin gider 
bölümleri artıklarından eski yıllar borçları bölü
müne Maliye Bakanlığınca aktarılacak Ödenek
lerden ödenir. 

MADDE 8. — Vakıflar Genei Müdürlüğü ku
ruluşu hakkındaki 13 . V . 19-10 tarihli ve 3821 
sayllı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde 
yazılı kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1950 Bütçe yılında kullanılaıma-z. 

MADDE 9. —• Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara'ilişkin formül bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE. 10. — Bu kanını 1 Mart 1950 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDDE 11. — Bu kanunu Başbakan ve 
Maliye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
.Ş\ Günaltay 

Devlet. Bakanı 
C".S:Hârİâs 

Millî Savunma Bakanı 
II. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Üadak 

Milli Eğitim Bakanı 
Tahsin Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 
Adalet Bakanı 
Euad Sİrmen 

İçişleri Bakam 
E. Erişirgü 

Maliye Bakanı 
î. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Adatan 

Sn. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayiz'it 

Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

B. K. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle, kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle, kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 122 ) 
„i.'l :'t$ 
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: - A". CETVEfıî 

11949 
\Yili' 

ödeneği 
ödeneğin çeşidi Lira 

ikinci kısım - Personel gider
leri - 4 

I - Aylıklar ve ücretler ,' T 
Aylılar 
Merkez memurları aylıkları 1567 000. 
İller memurları aylıkları J881 000 
Merkez, memurları açık aylığı l ' 
İller memurları açık aylığı ' J. 
Cami ve mescit hademeleri va

3 000 

zifesi 2 906 072 
Fer'i hizmetler ödeneği ; 
Kaldırılmış tekke ve zaviyeler 
mensupları aylıkları 
Kürsİ ve cıuiıa vaMeri aylık- j 
lan : - % "••'-! 

Tevliyet ve evlâdiyet aylıkları 
Muhtaç ve körlerin aylıkları -i 
İntifa hakkı suretinde rıaktu | 
olarak tahsis edilecek ödenek
ler 

30 000 

2 790 

21 900 
12 900 
33 200 

50 000 

Bölüm toplamı 4 507 862 

Ücretler ' 
Merkez memurları ücreti 
İller memurları ü reti 
Merkez hizmetlileri ücreti 
İller hizmetlileri ücreti 3 

Bölüm toplamı 4 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri üc- ] 
reti H \ 
İller geçici hizmetliler ücreti J 

Bölüm toplamı 

2 700 
64 500 
58 200 
17 358 

42 758 

$3:750 

İ1 •»!•...» 

03 750 

1950 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

567 000 
881 000 

1 200 , 
5 800 

2 $06 072 
25 000 

2 m 
20 100 
12 900 
33 200 

:----

50 000 

4 505 062 

' • • - • • 

2 700 
64 500 
63 540 

336 438 

467 173 

r 58 000 
27 000 

8 5 OÖÖ 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

; "\-

574 500 
881 000 

1 200 
5 800 

2 906 072 
17 000 

2 790 

20 100 
12 900 
33 200 

50 000 

4 504 562 

2 700 
64 500 
63 540 

336 438 

467 178 

58 000 
27 000 

85 060 

( S. Sayısı :'ti& ) | 
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B^-rM; Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

205 
206 

207 

208 

209 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 25 000 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam- ] 
mı " \ 90 000 
iller memurları çocuk zammı J 
Merkez memurları doğum yar- ] 
dimi )• 10 000 
İller memurları doğum yardımı J 
.Merkez memurları ölüm yar- ] 
dimi \- 8 000 
İller memurları ölüm yardımı J 
Yakacak zammı 900 

Bölüm toplamı 

3656 aâyüı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ya
bancı (îii para mükâfatı 
5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
madcişşMe göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 

108 909 

0 

0 

25 000 

104 900 

1 448 

25 000 

16 000 
74 000 

1500 
4 500 

2 000 
6 000 

900 

16 000 
74 000 

1 500 
4 500 

2 000 
6 000 

900 

104 900 

1 448 

1 

2, 
3 
4 
5 

5434 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 
% 5 emekli ve % 25 giriş kese
nekleri ile artış farkları kar
şılığı 
% 1 ek karşılıklar ( 

..Emekli ikramiyesi karşılığı \ 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

Temsil ödeneği 

73 495 

35 000 
0 
0 

108 495 

2 100 

266 660 
48 339 

100 000 
1 

92 000 

507 000 

2 100 

267 083 
48 416 

100 000 
1 

92 000 

507 500 

2 100 

( S. Sayısı : 12? ) 
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302 

I 

303 
304 

ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

Ödeneği 
l ! ^ r «*İ 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
> - ^ S i r a ^ L H E 

l - / ^ 

221 Emeklî  dul ve yetim aylıkları 410 000 

Üçüncü kısım -¥önetim gider
leri 

Merkez büro giderleri 
1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Öteperi giderleri 
4 Aydınlatma 

Bftlüm toplamı 

ÎUer büro giderleri 
1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 öteberi giderleri 
4 Aydınlatma 
5 tsİtrriâ : 

J ^ /BSJüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler • 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

1 Merkez posta ve telgraf ücret
leri 

2 îlletf posta ve telgraf ücretleri 
3 Merkez daireleri telefon gider

leri 
4 İller telefon giderleri 

Bölüm toplaçıı 

*>#&*&&$ 

İkinci tkısıin toplamı 5 ö6Ş8^ 

305 Kira karşılığı (İller) 

•6- WSm İ6 307 689 
'.HtikiY 

^08ÖS 
1 500 
8 000 
400 

•m 

ıf m 12 50O 

5̂ 00Ö 
3 000 

! nâ0 000 
2 000 

İ 4B 500 

39 m 

3 Ö0& 

2-0ÖÖ*-
Îİ'OÖO' 

46 500 

29 000 

17 000 
•>-

7 000 

iv*? ? t • 

24 000 , 

20 000 

5 000 

3 500 

• 'gûı ? * • ' M I 1 ; 'M'tJ"U'ft** 
24 -'" 

T^ 
6 000 

C ^ , ^ym ;: _]j22) 

8Ög , 
2 000 
2 500 
6 000 
2 000 
12 500 

6 000 
3 000 
22 000 
2 000 
13 500 
46 500 

20 000 

5 000 
11 000 

3 500 
4*500 

H 0 0 0 

5 700 
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M. 

1949 
Y î l ı 

ödeneği 
in 

Giyecekler 
föUuMar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 

Taşıtlar giderleri 
1 Merkez taşıtları i§letme gider

leri 
2 Merkez taşıtları ̂ onarma gider

leri V 
3 iller taşıtları işletme giderleri 
4 Îİler taşıtları onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

8 000 

7 000 
45 000 
17 000 

1 

Bölüm toplamı 69 001 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Merkez l 
fller J 7 000 

B31üm toplamı r 7 000 

0 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira 

5500 

12 000 
15 000 
15 000 

1 

n ooı 

2 
.5 000 
7 000 

5 500 

45 800 
17 000 

1 

72 001 

2 000 
5 000 

7 010 

0 
6 500 
500 

7 000 

192 401 

1 -
6 5Ö0 
500 

7 002 

'2İ00':2<$ 
;, T ••.;••, .,"i"ı. V E * -

1 
6 500 
500 

7 002 

200 203 
- . M M •••'•' 

Dördüncü kısım - Daire hiz
metleri 

Muhafaza ve fen memurlarının 
hayvan yem karşılığı 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren giderler 
Aidat 
Geri verilecek paralar 

3 800 

40 000 
50 000 

(%^ısi:422) 

3 800 

4Q^)0 
50 000 

3 800 

000 
000 
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3 

1" 

2 

Ödeneğin çeşidi 

Mahkeme harçları 

Bölüm toplamı 

Komisyonlar huzur ücretleri 
Astırma, eksiltnm ve ihale ko
misyonları ücret ve giderleri 
özel kanunu gereğince kurulan 
Yüftöel&îstişaret JCurtüu genel 
giderleri . 

Bölüm toplama 

1949 
Yılı 

ödeneği 

75 000 

165 000 • 

ram 

o, 
3 0W 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
lika Liri> 

75 000 

5 000 

0 

btim 

75 000 

166 000 

5 000 

7-000 

ıirooo 

Üniversite ve yüksek okullar
da okutturulacak öğrencilere^ 
verilecek burslar 0̂  m ıoooo 

1 
2 
3 
4 

1 
2 

1 

Vakıf akarlar giderleri 
Bina ve Arazi vergileri 
Belediye Vergi ve Resimleri 
Tapu harç ve giderleri 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplam^ 

Avans, kredi ve para taşıma, 
gidarleri 
Faiz 
Pam tabıma giderleri. '; 

Bölüm toplamı 

Arazi ve zeytinlikler genel gi
derleri 
GurabaHastanesir giderleri ı 
İmaretler giderleri 
Haydat giderleri 
Aydınlatma ve ısılına 
Deseme* ve- e^eberi giderleri 

Bölüm-toplamı 

217' OOCf 
97 000 
10 000 

100 000 

m±QQQ 

0 

0 

öfOOfc* 
250 000 
60 000, 

75 000 
32 000 

107 000 

£22) 

2İTfflG-: 

10 000 
108 500 

4 ^ 500* 

h 000 

6 000 

#F Ğİ>0 
255 0Q0n 

mooo-

45 000 

J,45 000 

217 000 
97 000 
10 000 

108 Ş00 

438^500 

5 000 
1,000 

6 000 

57 000 
25&900 
74000 

100 000 
45 000 

145 000 
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B;: M. 

461 

454 
456 
466 

ödeneğin çeşidi 

Yayın giderleri 
Satmalma ve abone giderleri 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

Sigorta karşılığı 
Düşüntilemiyen giderler 
îzmsr Fuarındaki Vakıflar 
paviyonunun her çeşit gider-

1949 
Yılı 

ödeneği 
Lira 

1000 
4 000 

5 000 

21 000 
1 000 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 000 
4 000 

5 000 

21 000 
500 

1 000 
4 000 

5 000 

21 000 
500 

leri 
Vakıflar ve işletmeleri işlem
leriyle mevzuatının ıslahı ve 
gelirin ^artırılması için yaptı
rılacak hazırlık ve inceleme 
giderleri 

4 000 

10 000 

476 Kurs-giderleri 
£f8 " Hayrattaki kıymetli eşyanın 

.,;r in c e ieme ve ayırma giderleri 
480 Çifteler Çiftliği arazisinin köy

lüye dağıtılması giderleri 

(*> f r» j * j & 
Bördüncü kısım toplamı 1 

10 000 

200 

1 000 

122 000 

10 000 

200 

1 000 

10 000 

200 

1 000 

1 182 001 1 199 001 

/v Beşinci hısım -Borçlar 

60İ * Geçen yı l borçları 
602 Eski yıllar borçlan 

18 OÖÖ 18 000 18 000 

1 1945 
C •;:•: 2 1928 

- - - - - - • • • * • • • - - - - - -

- 1948 borçları 11 815 : 
-1944 » v 246 

---• Bölüm toplamı 12 061 

(S. Sayası ;-122) . 
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1 

11 856 

11 855 
1 

11 856 
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1949 1950 yılı için 

Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

fin çeşidi Lira rr, lira: Lira 

Hükme bağlı borçlar 22 600 22600 22600 

Beşinci kısım toplamı 52 561 52 356 . 52 356 

Altıncı kısım - Yardımlar 

Yedinci kısım - Yatırımlar 

Şişli Camii inşaatı harcaması
na yapılacak maktu yardim 
Darüşşafakaya 
Kudretsiz hayratın imar ve ih
yasına 
Edremit Belediye Hastanesine 
Şehitlikleri îmar Cemiyetine 
Çeşitli sosyal yardımlar 

Altıncı kısım toplamı 

20 600 
15 000 

16200 
1 500 
2 000 

35 000 

89 200 

S".- ' Q 
/;.,.. . 0 

15 200 
1 600 

0 
40 000 

56 700 

0 
0 

16 200 
1 600 

0 
40 000 

56 700 

I - Yapı ve imar işleri 
Onarma işleri 
Vakıf akarlarla kira getirmi-
yen binalar yapma ve onarma 
giderleri 
Hayrat onarma giderleri 
Âbideler onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

Taşıtlar satmalına giderleri 

Yedinci kısım toplamı 

95 000 
102 500 
524 548 

722 048 

15 600 

737 548 

• • i j j » .i * - ' ' • * 

95 000 
102 500 
524 550 

722 050 

1 

722 051 

.-> t * r : •" • î * 

95 000 
102 500 
524 550 

722 060 

: 1 

722 051 

i&i$&®^j2Z) 
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1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

ı için 
Kümisyoııea 
kabul edilen 

Lira 

KISlMkAB TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 
Yedinci kısım toplpmı 

GENEL IfOTLAM 

5 668 865 
192 401 

1 122,000 
52 561 
m 2QQ . 

737 548 

7 862 575 

6 307 689 
200 203 

1 182 001 
52 356 
56 700 

722 051 

8 521 000 

6 307 689 
200 203 

1 199 001 
52 356 
56 700 

722 051 

- 8 538 000 

( S..;Şajns:v;4^, 
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1 
2 
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6 
7 
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IS#^ ^ 
Yıl ı 

• -. t ahminler i 
Gelirin çeşidi 

1 

' îear^i vfhMe 2 
"•;. j * •"'.-^TîiŞöfiişöle--' .• 

•Bîffk^â 
Bölüm tojfljötn 2 

Türlü gelirler 
/Mfllha'k vaMBar %elirTerJ&<leTi 
alınacak kontrol hakkı 
Mablûl muaceelesi Ü ^ ^ 
Zey^bjlilder $tyBÛ&tı ; • -; 
Arazi ve incirlikler hasılatı 
Zeytinlikler işletmeleri Üasöa- ; 
ti ve kira bedeli „ 
Vakıf n i e ^ â . s u l ^ ^ 
kira bedeli ' v' 
Çeşitli varidat ve hasılat fı 
Akar ve toprak satış bedeli 
Wsis::< 
T^y^-^&MV- faizi 
Fakıf ^ p t e ?*$# 

Lira 

' , . . „ . •• r -

170 000 
&>0 OOÖ̂  

60 000 t 

590 000 

60 000 
219 500 
m ooo 
180 000 

• ; • ' • • 

$00 000 ; 

25 000 
450 000 

332 300 
1512 100 
i «0 000 
i • • 

. , .i*j- B&üııHîogtaftı» v 2 J558 900 * 
^ İV'" . . * ? : • " . . • • . " • • 

Hazineden yardım 2 
Geçen yıldan devrolunan ge-
îir fazlası 

tfEITO, TOM^M 7 
1 * r

 E • 

713 m 

0 
862 575 

ı ' • . _ ' ; ; 

I 

a ^ 
H$köftıİ0çe 

tahmin edilen 
Lira 

,r> .. -. 

2 240 000 
'30Ö 000 

,w 35 000 

2 575 000 

0 
219 500 
12^000 
185 500 

•H '»600vO00 

25 000 
500 000 

421 300 
620 000 

'-'- 30^000 

^fs^soo 

3 194 700 

0 
8 521 ooo 

Kdmisyonca 
tahmin edilen 

Lira 

2 250 000 
300 000 
35 000 

2 585 000 

0 
219 500 
120 *m* 
185 500 

600 000 

25 0Ö0 
500 (XX) 

421 mfr 
620 000 
60 000 

2 m tm 

3 194 700 

ı^m 
8 538 000 

(B.-^SİyMr^İSSt)'' 
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C - CETVELİ 

Gelirin dayandığı kanım veya tüzüğün 
Nevf Tarihi No. ÖZETÎ 

Kanun 

Tüzük 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

Tüzük 

Jcarei vahide 

8 .3 .1934 23S7 Vakıf akar \ c arazinin ve mahsûllerinin ne su
retle kiraya verileceği vo idare olunacağı hakkında 

20.4-1936 2950 Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya-veril* 
tikesi hakkındaki kanunun 4 ncü maddesi. 

19 . 5 ,1934 Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mah
sullerinin ne suretle satılacağına dair. 

lcarei müeccele 
16.5 1929 1451 Tapu. îıarçlan kanununun 35 nci maddesi. 

Mukataa 
16. 5 .1929 1451 Tapu harçları kanununun 35 nei maddesi. 

Mahlfıl muacçelâtı 
27.12.1937 3294 Vakfa ait hisseli mahlûl yerlerin hissedarlarına 

ne suretle satılacağına dair 

7>yVinlikler hasılatı 
8 . 3 İ934 . 2387 Vakıf akar vo arazinin ve mahsullerinin n* sur****» 

kiraya verileceği ve idare olunacağı II. 
20. 4 .1936 2950 Vakıf malların taksitle «atılması ve kiraya veril-

mesi hakkındaki kanunun 4 ncü maddesi. 
19. 5 .1934 Vakıf yerlerin n&sıl kiraya veriloccğinc ve raâhsatl» 

ierinin ne suıvtle satılacağına dair. 

Kanun 

Tüzük 

Kanun 

Arazi ve incirlikler hâsılatı 
8. 3 .1934 23S7 Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerinin ne su 

retle kiraya verileci'ği ve idare olunacağı II. 
20. 4 .1936 2950 Vakıf yerlerin taksitle satılması ve kiraya veril

mesi hakkındaki kanunun 4 ncu maddesi. 
19 • 5 .1934 Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mahsul

lerinin ne suretle satılacağına dair. 

Vakıf zeytinlikler işletme hasılatı ve kira bedeli 
23. 8 .1940 3913 Vakıf menba suîariyle orman ve zeytinliklerin işlet

mesi hakkındaki kanunun 3 ncü ve 8 nci maddeleri. 

(S. Sayısı; 122), 
1 ••: kiri'- • . ! : : . ' ' • •.- ;' 



âû 
Gelirin dayandığı kanun veya tüzüğifta 
Nev'i Tarihi No. 

Kanun 

ÖZETÎ 

Vakıf memba sularr işletmesi hasılatı ve kira bedeli 
23 .8 .1940 3913 Vakıîf menba sulariyle Orman vu zeytinliklerin iş-

Ktm^si hakkındaki kanunun 3 neö ve 8 nei mad
deleri 

K»nuo 

Tüzük 

Kanun 

Çeşitli gelirler H hasılat " 
23 .7 .1330 r İearat ve mukataatı va^fiycnjri tahsili K«.Aİattdaki 

kanonun birnici maddesi. ..-,., 
Vakiflâr Kanununun 16 ve 17 nci maddeleri.^ 
Vakıjf malların taksitle satılması ve kiraya yeril
mesi) hakkındaki kanunun 3 ncü maddesi. 
Yaktflar tüzüğünün 52 nei maddesi 
Câmİ hademesi tüzüğünün 29 neu maddesi, . 
Memlurin kanununun 26 nci maddeci* ;: ' 
EytaJLf, Umum Müdürlüğünün 1927 senesi bütçesi
nin Ş nci maddesi, hükmünü değiştiren kamunun 
1 nci maddesi. 

26 .5 .1927 1050 Muh^sebei Umumiye kanununun,93 ncü maddesi 
; (Va^ıf paralar id«ırelerininl yapacakları ikrazata 

ait talimatnamenin muaddel 34 ncü maddesinin 
son fıkrası, köhne eşya ve enkaz bedellerû raahkû-
münbih borçlar faizi, masarifi muhakeme istirdadı, 
münhal tevliyetler muhassasati, mazbuta meyanına 
alrnf|n-vakıfların mahalli sarfı kalmayan mütera
kim parahrı ve sair çeşitli hasılat.) 

5. 6 . 
20. 4 . 

17." 7-,. 
22. 4 . 
18. 3 . 
4 . 1 . 

193Ş 
1936 

im 
1035 
1926 
1934 

2702 

788 
2554 

Kantin 

» 

Tüsuk 

5. 6 .1935 

5.6.1935 

5. 6 .1935 
17. 7 ,1936 

Akar ve toprak satış bedelleri faizi 
2702 Vakiflar kanununun 13 ncü maddesi. v r 

Taviz bedellerji faizi v 

2762 Vakfflar kânununun 32 nci:wa4d©^> ^ 

Vakıf paralat faizi 
2762 Vakjfiar kanunı^n 4 ^ ü n ^ 

Vakıflar tüzüğünün 22 nci maddesi^; -

; t & Sayısı > 1(22) 



Görevin çeşidi 

-r40 — 
D - CETVBîıt 

Sayı Ücret 

Merkez hizmetlileri 

Ĵ şisTr töts&îf m«nrera< 
» » » 
» daktilosu 

Vakıf han ve apartmanlar elektrikçjsii 
Vakıf akarlar başidare memuru 
Vakif İş hânı idare memuru 
Hayrat yönetim memuru 
Dâva takipçisi 
tâhsltöar 

'* ' 
Dağıtıcı 

Evrak takip memuru 
Vize memuru t! 

Dîtktilb-
V%tofvhahl!ar ve-apartmaTrlSr hadetöBsi 

Bfeftercr 
eîitçi: 

OÖacr 

asansörcüsti 
kalorifer4 ateşçisi' 

V faltt ayük')1 

Gece bekçisi 
» " > ' • 

Bahçıvan ' 
Hela! temiûeşmm* 

tiler hizmetlileri 

Başmuhafaa^>ö4«nıuru'' («tlii);' 
Atlı muhafaza memuru 
> > » 

Atlı tahsildar. ; 
Piyade tahsildar 

» » 

Yeni Valde hanı kasa dairesi memuru 
Yeni Valde hanı kasa dairesi memur 
yardımcısı 
Dâva takipçisi 

Elektrikçi 
Ciltçı 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
I 
1 
İ 
1" 
1 
1 
V 
5 
7 
r 
V 
2 
S 

: 2' 
ll 
5-
7" 

• • " 2 ! ; 

1 
1' 
V 

200 
150 
110 
250; 
200 
125 
150 
130 
Îİ5 
60 
İIO 
110 
lîö 
110 
•85 
50 
' 70 
T5Ö 
125 
80 
HO 
80 
75 
00 
80 
60 
50 

7 
• • • - * 

İ! 
5! 

6 
15 
84 
1 

1 
1 
2 
1 
1 

3! 85 
85 
75 
76 
15 
65 
60 
50 
150 

125 
15P 
115 
150 
75 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

inşaat ambar memuru 
» gereçleri sevk memuru 

Gereç sevk memuru 
Mahlûlât takip ve tahkik memuru 

» » » » 
tapudan kayıt çıkarma memuru 
Vakıf paralar'ihbar ve tebliğ memuru 
inşaat ve teberrukât ambar bekçileri 
Gidee bekçisi 

sıvan 

1 115 

İmaretler afçıları 
» - şoförü-
» • hademesi 

Dördüncü Vttk4f- lian 'idare memuru 
Vakıf hanlar ve apartmanlar kapıcı, 
hademe ve asansörcüsü 

* » » » 
Yeni Valide hanı odabaşısı 
Dördüncü Vakıf han kalorifercisi 
(altı aylık) 
Dördüncü Vakıf han kalorifer ateşçisi 
Yeni Valide hanıkalorifer ateşçisi 
Altıncı Vakıf han daimî kalorifercisi 
Kristal binası daimî kalorifercisi 
Kaloriferci ve asansörcü 
Takipçi 
Daktilo 
Yeni apartmanlar kapıcısı 
Kapıcı ve kaloriferci 
Su-yolcu 
Bekçi 
Odacı başı (İstanbul) 
Odacı 

» 
Hela temizleyicisi 

Gurdba Hastanesi hizmetlileri 

Depo memuru 
Müracaat memuru 
Lâburant 

122) 

1 
1 
1 
1 
;1 
1 
2 
2 
1 
3 
3 
1 , 
3; 
1 

15 
16* 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
V 
2 
1 
1 
4 
1 
21 
78; 
5 
8 
16 
5 

1 
1 
% 
2 

100 
85 
100 
65 

. -;85 
' 85 
60 
60 
85 
60 
60 
175 
i 50 
150 

60 
50 
100 

135 
75 
65 
55 
75 
65 
60 
60 
50 
85 
50 
50 
75 
60 
50 
50 
45, 
35 
30 

150 
115 
115 
100 



« -
Görevin çeşidi 

Terzi 
Marangoz 
Aşçıbaşı 
Aşçı yamağı 
Daktilo 
Kaloriferci 
Bahçivan 
Hasta bakıcı ve 

» » 
» » 
» » 
» » 

Gassal 
» 

hizmetli 

» 
» 
» 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

15 
14 
14 
30 
20 
1 
1 

Ücret 

100 
100 
150 
100 
85 

100 
85 
85 
75 
65 
60 
50 
75 
60 

Görevin çeşidi Sayı Ücrel 

Antalya ve Hatay'daki Vakıf arazi hizmetlileri 

Muratpaşa Çiftliği idare memuru 1 250 
» » ambar memuru 1 125 

Usta başı ve aşıcı 2 130 
Bahçıvan 1 130 
Arabacı 1 100 

Arifhikmet Bey Kitaplığı hizmetlileri 

Kitaplık müdürü 1 120 
Hafızı kütüp 2 112 
Ciltçi 1 50 
Hademe 1 50 

İstanbul Cuma ve Kürsü vaizleri 

Adı Hangi camiin kürsü vaizi olduğu 

Nuri Işık 
Fahri Ardalı 
Cemal öğüt 
Nuri Evrem 
Mustafa Kalaycıoğlu 
İsmail Yörüyen 
Osman Nuri özbiricik 
Sıtkı Tekel 
Hakkı özgören 
Fahri Ültan 
Cevdet Ediş 

Sultanahmet 
Süleymaniye 
Bayazıt 
Fatih 
Nuriosmaniye 
Sultanselim 
Eyüp 
Lâleli 
Yeni 
Şehzade 
Üsküdar'da Ceditvalide 

Cam 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Camii kürsü vaizi 

Ayhğı 

20 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

Kaldırılmış tekke ve zaviye mensupları 

A d ı ili Ayhğı 

Abdülfettah Güren 
Ali Muhsin Ger çeker 
Mehmet Fikri Bozkır 
ibrahim Fahrettin Erenden 
Mehmet izzet Baştuğ 
Hüsnü Ceyhan 
Relimi Gülman 
Ali Rıza Sümer 
Abbas Esen 
Salih Ergün 
Ahmet Aksoy 

istanbul 
» 
y> 

» 
» 
» 
» 

izmir 
Bursa 
Erzurum 
Mardin 

20 
20 
20 
32,5 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

( S. Sayısı : 122 ) 



tmanı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

. » 

.•-—•' 

B. 

203 
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K - CETVELİ 

Görevin çeşidi 

Hayrat hademesi 

L> hatip, müezzin ve kayylm 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
» 
» 

M. 

1 
2 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
> » 
* > 
* » 

E - CETVELİ 

ödeneğin çe§ 

Sayı 1 

2066 
1834 
256 
77 

133 
46 
51 
24 
14 
2 

idî 

Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
îller » » 

Jcret 

50 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 
120 
130 

D. Görevin çeşidi 

7 Müfettiş 
8 Müfettiş 

ME&tBfi 

Teftiş Elyeti 

Ilukuk Müşavirliği 

11 Avukat 
11 Tetkik memuru 

înşaai Mü&ürlüğü 

6 Mimar 
11 Ressam ve fotoğ. 

L - CETVELİ 

Sayı Aylık 

60 
50 

30 
30 

70 
30 

D. Görevin çeşidi Sayı 

Muhasebe Müdürlüğü 

Bütçe Bürosu : 

12 Kâtip 

Hsesafeikatî Bürosu : 

12 Tetkik memuru 

Takip ve Tefkîk Bürosu : 

13 Kâtip 

Meifefcz Mmwâ Vezne Bürosu : 

13 Kâtip 

{S. Sayım: 122) 



ti. Görevin çeşidi Sayı Ayl$ 
tti-

p. 

Immm y# Ayniyat Purosu 
13 Kâtip 

Mülhak Vakıflar ve Muamelât 
Müdürlüğü 

13 Kâtip 

Varidat ve Tahsilat Müdürlüğü 
12 Tetkik memuru 
13 Kâtip 

istanbul Vakıf Paralar Müdürlüğü 

14 Kâtip 1 

Ankara Vakıf Paralar Müdürlüğü 

5 Müdür 
8 Muhasebeci 

11 Şef 
12 îkraz memuru 
12 Muhasebe memuru 
12 İcra ve takip memuru 
13 Kâtip 
14 » 
11 Veznedar 
13 * Muavini ve îaklMar 
11 Muhammin 
14 Tahsildar 

Emlâk m Aram Müdürlüğü 
E 13 Kâtip 2 

20 

23 

25 
20 

15 

80 
50 
30 
25 
25 
25 
20 
15 
30 
20 
30 
15 

20 

Görevin çeşidi Sayı Âyİık 

%irq{it ve Mgtden vç Orman işleri Fen Müdürlüğü 

! 1 Mütehassıs 
13 Kâtip 

Zatişleri Müdürlüğü 

12 Kâtip 

Vakıf Kayıtlar Müdürlüğü 

1Q Mütercim 
13 Kâtip 

tLLEB 

10 Müdür 
W » 
13 Memur 
}4 » 
11 Muhasip, Mümeyyiz, Başkâtip, ye 

Ayniyat muhasibi. 
J4 » » » 
13 Memur ye. kâtip 
14 » » 
$ Orraa.n Ĵ füfcendisi 

10 » » 
14 Orman ve Zeytinlikler Muamelât 

Cibayet memuru. 6 

Ücretli Memı^rlar 

20 

1 25 

1 85 
1 20 

2 
1 
5 
27 

1 
2 
1 
18 
1 
1 

35 
30 
20 
15 

30 
15 
20 
15 
40 
35 

15 

13 Kadastro memuru 
$ Orman Mühendisi 
0 Avukat 

14 Muhasebe memuru 

Ücret 
1 60 
4 120 
1 320 
1 50 

( Ş. Sayısı: m ) 
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R - CETVELİ 

B. 407 - M. 2 — Geri verilecek paralar 
Her hangi bir sebeple (bütçeye irat kaydedilmiş olan katma vâkıflara ait paralarla geri veril

mesi gereken mahlûl .muacceleleri, mazbut vakıflar arasına alman vakıfların ilgililerine bağlana
cak intifa haklarının birikmişleri, fazla ve mükerrer tahsil edilmiş olan paralar, Sular Kanunu uya
rınca belediye ve köy ihtiyar heyetlerine verilmek için ayrılan ve ayrılacak olan hisseler bu mad
deden verilir. 

B. 407 - M. 3 — Mahkeme harçları 
Mahkemelere ve icra dairelerine ödenecek harç, resim, vergi, her türlü giderler, hâkem ve ilân 

ücretleri, idare tarafından açılan ve idare aleyhine açılacak dâvalarla icra kovuşturmalarının 
gerektirdiği her türlü giderler, idare aleyhine sonuçlanan dâvalarda ilâm ve diğer tarafa 
ödeme ödevi yükletilen mahkeme giderleri ve ~l:HY.i sayılı Kîinun gereğince kullanılacak avukat
ların ücretleri bu tertipten verilir. 

B. 408 - M. 1 — Artırma ve eksiltme ve ihale komisyonları ücret ve giderleri 
Artırma ve eksiltme ihale komisyoııuurı aylıklı veya ücretli olmıyaıı üyelerinin huzur ücreti evi yi e 

tadilât komisyonu üyelerinin huzur ücretleri, yolluk ve gündelikleri bu maddeden ödenir, 

B. 417 - M. 1 — Bina ve Arazi Vergileri 
Geçmiş yıllar vergileri de bu maddeden verilir. 

M. 2 — Belediye vergi ve resimleri 
Geçmiş yıllar vergisi ve resimleri de bu maddeden verilir. 

M. 3 — Tapu harç ve giderleri 
Vakıf binalarla arazinin kadastro, tahrir, tescil işlerine ilişkin bütün harcamalarla bu işlerde 

çalıştırılacak bilirkişilerin yolluk ve gündelikleri İm maddeden verilir. 

M. 4 — Başka her çeşit giderler 
Vakıf akarların ısıtma, aydınlatma gibi giderleriyle bu işlerin ufak tefek onarma, fotoğraf ve 

saire harcamaları dâhildir. 

B. 421 — Arazi ve zeytinlikler genel giderleri 
İler türlü bakım ve nakliye harcamaları, plân, kroki, resim ve mesaha giderleri ve bu işlerde 

çalıştırılacak usta ve işbaşı amelenin yolluk ve gündelikleri bu bölümden ödenir. 

B. 424 - M. 2 — Hayrat döşeme ve öteberi giderleri 
Mevlût; mukabele giderleri ve buna mümasil diğer harcamalarla (Şeyhülislâm Arif Hikmet 

Bey) vakfı hayratından Medine'de bulunan kütüphanenin öteberi giderleri, ciltleri bozulan kitap
ların tamiri için alınması gereken malzeme bedelleri ve kütüphane binası arsasının mukataası ve 
camilere konacak kasaların satınalma, nakil ve yerleştirme giderleri ve meşrutalarına Vakıf
lar İdaresince el konulmuş olan bâzı camiler hademesine verilmekte olan sükna bedelleri de bu 
maddeden ödenir. 

B. 451 - M. 1 — Satınalma ve abone karşılığı 
Türk tarihine, medeniyetine ve eski eserlere ilişkin yayınların satınalma ve abone bedelleri 

bu maddeden ödenir. 

( S. Sayısı: 122 ), 



M. 2 — Başka her Çeşit giderler 
Türk tarikine, âbidat ve medeniyetine ilişkin ese rjlerin incelenmesi, vakfiyelerin yayın ve teşhi

ri, resim ve fotoğraf malzemesi, bunların muhafazasına ait levazmı ve tesisler, vakıflar haritası ve 
vakıf terimleri sözlüğü vücuda getirilmesi, hayrattan | anıt değerinde olanları tanıtarak hayır fikrini 
yaymak maksadiyle yapılacak her çeşit propaganda ve yayınlar ve çektirilecek filmler için harcana
cak paralarla eser ve makale sahiplerine verilecek pahalar bu maddeden ödenir» 

B. 476 — Kurs giderleri 
Kurs görmek için hariçten getirilecek memurların yollukları ile 3888 sayılı Kanunun 5 nci 

maddesi mueibince verilecek gündelikleri kitap, defljer, diğer ders levazımı, kursa ait demirbaş 
eşya, basılı kâğıt ve defterler, yakacak, elektrik ve!her çeşit korunma ve sair temizlik giderleri 
ve konferans ücretleri bu maddeden ödenir. 

B. 701 - M. 1 — Vakıf akarlarla kira getirmiyen binalar yapma ve onarma giderleri 
Yapma ve onarma için satın alınacak malzeme bedelleriyle vakıf akarlara vukubulari tecavüz 

dolayısiyle mütecavizler tarafından vüeûde getirilen inşaat ve tesisat için mahkemelerce takdir veya 
idarece tesbit olunacak bedeller de bu maddeden • verilir. 

M. 2 — Hayrat onarma giderleri 
Yapma ve onarma için alınacak malzeme bedelleriyle diğer mahalden getirilecek usta ve iş

çilerin yollukları ve cami bitişiğinde ve harimindeki gayrimenkullerin kamulaştırma ve emvali 
metrukeden olup halk tarafından camiye tahvil edilen mahallerin satmalına bedelleri de bu mad
deden ödenir. 

M. 3 — Âbideler onarma giderleri 
* Yapma ve onarma için alınacak malzeme bed elledi ile diğer mahalden getirilecek usta ve işçi

lerin yollukları ve cami bitişiğinde ve harimindeki gayri menkûllerin kamulaştırma bedelleri ve 
akar mahiyetindeki âbidelerin tamiri karşılıkları da bu maddeden ödenir. 

(S. Sayısı: lf22) 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe Kanununun 5 nci maddesiyle verilen yetkiye dayanılarak 

(E) cetvelinde yazılı geçici hizmetliler maddesinden yönetilmesi gereken islere ait kadro 

1 Ocak 1949 tarihinden 28 Şubat 1949 tarihine kadar 

B. M. ödeneğin çeşidi 

2 8 Geçici hizmetliler ücreti 

Âbideler onarma ve akar hayrat yapma ve onarma islerinde 

Görevin çeşidi 

Onarma teknisiyeni 
» » 
» » 
» » 

Uzman fotoğraf 
Fennî tesisat ve kalorifer ustabaşısı 
Sürekli onarma ustası 

» » » 
» » » 

Antalya Meyva Çiftliği idare memuru 
» » » ambar memuru 

Tarım teknisiyeni 

Vakıflar idare memuru [1] 
Kayıtçı 

» 

Sayı 

1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
1 

Tarım işlerinde 

1 
1 
1 

Çeşitli işlerde 

3 
1 
4 

Beherinin 
aylık ücreti 

Lira 

625 
500 
450 
400 
400 
325 
170 
150 
250 

300 
125 
300 

60 
110 
100 

Ay 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

Tutarı 
Lira 

1 250 
2 000 
1 800 
1 600 

800 
650 
340 
900 
500 

600 
250 
600 

360 
220 
800 

Toplam 25 12 670 

il] 3461 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde sözü geçen memur vekilleri. 

( S. Sayısı : 122 ) 
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V&tetfter Gemi Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanununun 5 nci maddesiyle verilen yetkiye dayandarak 

(B) cM^eUnde yazılı geçici hizmetliler maddesinden yönetilmesi gereken işlere ait kadro 

1 . IIİ. 1940 tarihinden 31 . XZ7 .1949 tarihine kadar 

Beherinin Yıllık 
aylık ücreti Tutarı 

Görevin çeşidi 

Abideler onarımı işleri 

Onarına teknisiyeni 
» » 
» » 

Fotoğraf 
Fennî tesisat ve kalorifer usta basısı 
Sürekli onarma ustası 

» > » 
» » » 

Sürveyyan [*] 

Tarım teknisiyeni 

Vakıflar idare memuru ^ 
» » > \ [1] 

Kayıtçı 
» 
» 
» 

-

Sayı 

ile akar ve hayrat y 

2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 

Tanım işlerinde 

1 

Çeşitli işlerde 

1 
1 
1 
2 
1 
1 

Lira Ay 

apma ve onarma \ 

625, 
500 
450 
400 
325 

. 170 
210 
150 
200 

300 

60 
50 

110 
100 
100 
100 

8-
10 
10 
10 
10 

1 
9 

10 
4 

10 

10 
1 

10 
1 

10 
8 

Lira 

işlerinde 

10 000 
20 000 
4 500 
4 000 
3 250 

170 
1 890 
4 500 
1 600 

3 000 

600 
50 

1 100 
200 

1 000 
800 

56 660 

[1] 3461 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde sözü geçen memur vekilleri. 
[#] 1 . IX . 1949 tarihinden 31 XII . 1949 sonuna kdar. 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanununun 5 nci maddesiyle verilen yetkiye dayanılarak 
(E) cetvelinde yazılı 28 nci (îzmir Fuarındaki Vakıflar paviy onunun her çeşit giderleri) bölümün

den yönetilmesi gereken islere ait kadro 

B. M. 

28 

ödeneğin çeşidi 

tzmir Fuarındaki Vakıflar paviyonunun 
her çeşit giderleri 

Görevin çeşidi 

Vakıflar paviyonu idare memuru • ) 
» » » » yardımcısı $ [*] 

Toplam 

Beherinin 
aylık ücreti 

Sayı Lira 

1 300 
1 200 

Ay 

1 
1 

Tutarı 
Lira 

300 
200 

500 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanununun 5 nci mddesiyle verilen yetkdye dayanılarak 
(E) cetveline giren 33 ncü (Kurs giderleri) bölümünden yönetilmesi gereken işlere ait kadro 

l . X . 1949 tarihinden 31 . XII . 1949 tarihine kadar. 

Gör 

Kurs öğretmeni 
» » 
» » 
» » 

evin çeşidi 

Y i u. ı.ri.J; f Toplam 

Sayı 

1 
1 
1 
7 

Beherinin 
aylık ücreti 

Lira 

350 
300 
250 
150 

-
Ay 

3 
3 
3.. 
3 

3 aylık 
Tutarı 
Lira 

1 050 
900 
750 

3 150 

5 35,0 

[•] 20 . VIII . 1949 tarihinden 20 . IX . 1949 trihine kadar muteberdir, 

B. M. ÎVL • 

ajatumsazSG&^z 
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