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i . — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Millî Eğitim Bakanlığı 1052 /ılı Bütçesi üze

rinde görüşüldü. 
Birleşime ara yerildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Ağrı Milletvekili Tokad Milletvekili 
C. Yardımcı M. önal 

Kâtip 
İsparta Milletvekili 

$. Bilgiç 

İkinci Oturum 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin 415, 455, 

742 ve 743 ncü bölümleri dikkate alınan önerge
lerle birlikte Bütçe Komisyonuna verildi. Diğer 
bölümleri kabul edildi. 

Ankara Üniversitesi; 
İstanbul Üniversitesi; 
İstanbul Teknik Üniversitesi; 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1952 yılı 

bütçeleri kabul edildi. 
Bayındırlık Bakanlığı 1952 yılı Bütçesinin 

bir kısım bölümleri kabul edildi. 
Birleşime ara verildi. 
Başkanvekili ' Kâtip 

Manisa Milletvekili İstanbul Milletvekili 
M. Tümay İP. Tekil 

Kâtip 
Çanakkale Milletvekili 

ö. Mart 

Üçüncü Oturum 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin 781 jve 791 
nci bölümleri, dikkate alınan önergelerle birlikte 
Bütçe Komisyonuna verildi. Diğer bölümleri ka
bul edildi. 

Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçesinin bir, 
kısım, bölümleri kabul edildi. 783 ncü bölüm, 
dikkate alman önerge ile birlikte Bütçe Komib-
yonuna verildiğinden maddelerin görüşülmesi 
geri bırakıldı. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 1952 yılı Büt
çesinin tümü üzerinde görüşüldü. 

Birleşime ara verildi. 

Dördüncü Oturum 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 1952 yılı Büt
çesi kabul edildi. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1952 yılı 
Bütçesi kabul edildi. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1952 yılı Bütçesinin bölümleri kabul edildi. 

28.11.1952 Perşembe günü saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Kayseri Milletvekili Çorum Milletvekili 

F. Apaydın S. Baran 
Kâtip 

Kayseri Milletvekili 
/. Kirazoğlu 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. —Amerika Birleşik Devletlerince yapılan 

22 milyon dolarlık hibe yardımının karşılık pa
ralar hesabına yatırılmasını teminen teati olu
nan mektupların onanması hakkında kanun ta
sarısı (1/358) (Dışişleri ve Bütçe komisyonla
rına) ; 

2. — Denizaltıcı ve dalgıçlar için tazminat 
kanunu tasarısı (1/357) (Millî Savunma, Mali
ye ye Bütçe komisyonlarına); 

önergeler 
3. — İçel Milletvekili Şahap Tol'un, Dilekçe 

Komisyonunun 13 . I I . 1952 tarihli Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 1435 sayılı; kararın Kamutay
da görüşülmesine dair önergesi (4/232) (Dilek
çe Komisyonuna) ; 

4. -— İçel Milletvekili 
çe Komisyonunun 13 . I I . 
Karar Cetvelindeki 1436 
tayda görüşülmesine dair 
kykçe Komisyonuna); 

5. — İçel Milletvekili 
çe Komisyonunun 13 . I I . 
Karar Cetvelindeki 1466 
tayda görüşülmesine dair 
lekçe Komisyonuna); 

Şahap Tol'un, Dilek-
1952 tarihli Haftalık 
sayılı kararın Kamu-
önergesi (4/233) (Di-

Şahap Tol'un, Dilek-
1952 tarihli Haftalık 
sayılı kararın Kamtı-
öıiergesi (4/234) (Di-

6. — İçel Milletvekili Şahap Tol'un, Dilek-
çe Komisyonunun 26. II .1952 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1489 sayılı kararın Kamu
tayda görüşülmesine dair önergesi (4/235) (Di
lekçe Komisyonuna); 

vm 
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7. —içel Milletvekili Şahap Tol'un, Dilek

çe Komisyonunun 26 . I I . 1952 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1532 sayılı kararın Kamu
tayda görüşülmesine dair önergesi (4/236) (Di
lekçe Komisyonuna); 

8. — îçel Milletvekili Şahap Tol'un, Dilekçe 
Komisyonunun 26 . I I . 1952 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1565 sayılı kararın Kamu
tayda görüşülmesine dair önergesi (4/237) 
(Dilekçe Komisyonuna) • 

Raporlar 
9. — Kars Milletvekili Tezer Taşkmın'tn, 

. 1952 O : 1 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 75 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe Komis
yonları raporları (2/99) (Gündeme); 

10. —• Noter Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile Zon
guldak Milletvekili Abdürrahman Boyacıgiller'-
in, Noter Kanununun 4166 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 19, 57, 59, 60 ve 85 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve 44 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko-" 
misyonu raporu (1/203, 2/53) (Gündeme). 

\>&<t 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılış saati : 10,10 

BAŞKAN —- Bagkanvekili Muhlis Tümay 
KÂTİPLER : Said Bilgiç (İsparta), Ömer Mart (Çanakkale) 

3. —• YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Bugünkü birleşimin ilk oturu

munu açıyorum. Gündeme Başkanlık Divanı

nın Kamutaya sünuşlariyle başlıyoruz, 
AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sonra efendim. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Sayın üyelerden Mzılanna izin veril
mesi halikında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi (3/292) 

Kamutaya 
Aşağıda adları yazılı sayın üyelerin hizala

rında gösterilen sürelerle izinleri Başkanlık Di
vanının 26 Şubat 1952 tarihli toplantısında ka
rarlaştırılmıştır. 

Kamutayın onamma sunulur. 
T. B. M. M. Başkanı 

R. Koraltan 

Çanakkale Milletvekili Nihat îyriboz, 1 ay 
hasta olduğu için 31 . I . 1952 tarihinden itiba
ren. 

Diyarbakır Milletvekili M. Remzi Bucak, 1 
ay mazeretine binaen 12 . II . 1952 tarihinden 
itibaren. • 

îstanbul Milletvekili Salamon Adato, 1 ay 

hasta olduğu için 23 . I . 1952 tarihinden itiba
ren. 

îstanbul Milletvekili Nihad Reşad Belger 5 
hafta görevli bulunduğu için 30 . I . 1952 tari
hinden itibaren. 

Kars Milletvekili Tezer Taşkıran, 4 ay maze
retine binaen 26 . II . 1952 tarihinden itibaren. 

Kastamonu Milletvekili Rifat Taşkın, 1.5 ay 
hatsa olduğu için 18 . I .1952 tarihinden itiba
ren. . 

Kırşehir Milletvekili Osman Bölükbaşı 2 ay 
hasta olduğu için 12 . II . 1952 tarihinden itiba
ren. 

Konya Milletvekili Ömer Rıza Doğrul 1 ay 
hasta olduğu için 14 . II . 1952 tarihinden itiba
ren. 

Maraş Milletvekili Salâhattin Hüdayioğlu 1 
ay hasta olduğu için 23 . 1 . 1952 tarihinden iti
baren. 

— 1097 — 
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ürfa Milletvekili Ömer Cevheri 1 ay hasta 

olduğu için 12 . I I . 1952 tarihinden itibaren. 
BAŞKAN —- Efendim teker teker okuyup 

oylarınıza arzedeceğim: 
Çanakkale Milletvekili Nihat îyriboz hasta 

olduğu için bir ay. Oylarınıza arzediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Diyarbakır Milletvekili M. • Remzi Bucak 'ma
zeretine binaen bir ay. Kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

istanbul Milletvekili Salamon Adato hâsta 
ojduğu için bir ay. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

İstanbul Milletvekili Nihad Reşad Belger gö
revli olduğu için beş hafta. Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kars Milletvekili Tezer Taşkıran mazeretine 
binaen 4 ay. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Kastamonu Milletvekili Rifat Taşkın hasta 
olduğu için bir buçuk ay. Kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Kırşehir Milletvekili Osman Bölükbaşı hasta" 
olduğu için iki ay. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Konya Milletvekili Ömer Rıza Doğrul hasta 
olduğu için bir ay. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Maraş Milletvekili Salâhattin Hüdayioğlu 
hasta olduğu için bir ay. Kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Urfa Milletvekili Ömer Cevheri hasta oldu
ğu için bir ay. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

2. — Bu topantı yılı içinde iki aydan fazla 
izin alan Kars Milletvekili Tezer Taşkıran'm 
ödeneği hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi (3/293) 

Kamutaya 
Mazeretine binaen bu toplantı yılı içinde 

kendisine iki aydan fazla izin verilen Kars Mil
letvekili Tezer Taşkıran'a ödeneğinin verilebil
mesi, içtüzüğün 197 nci maddesi gereğince, Ka
mutayın, iznine bağlı olduğundan keyfiyet Yüce 
tasviplerine sunulur. 

.. . T. B. M,.M. Başkam 
R. Koraltan 

1.1952 O : 1 
I ";••; BAŞKAN — 197 nci maddo gereğince öde

neğinin ödenmesi hususunu reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
mişti?. '.''•• ' 

3, —. Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla 
izin alan Konya. Milletvekili Ömer Rıza Doğ-
rul'un ödeneği hakkında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/294) 

Kamutaya 
Hastyı olduğu için bu toplantı yılı içinde 

kendisine iki aydan faxla izin verilen Konya 
Milletvekili Ömer Rıza Doğrul'a ödeneğinin ve
rilebilmesi, İçtüzüğün 197 nci maddesi gereğin
ce, Kamutay'in iznine bağlı olduğundan keyfi
yet Yüce tasviplerine sunulur. 

T..B. M. M.Başkanı 
R. Koraltan 

BAŞKAN— Bu hususu da içtüzüğün 197 nci 
maddesi gereğince reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler...,Kabul edilmiştir. 

Geçen tutanak özeti üzerinde izahatta bulun
mak üzere Avni Doğan söz istemiştir, kendisine 
söz veriyorum. 

AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Muhterem ar
kadaşlar, içişleri Bütçesinin müzakeresi sırasın^ 
da Çankırı Milletvekili Kâzım Arar arkadaşımız 
tarafından Diyarbakır civarında Karaköprü'de 

, tarih zikretmeksizin 93 kişinin öldürüldüğünden 
bahsile bu hususta içişleri Bakanından izahat 
arzu etmişti. İçişleri. Bakanı arkadaşımız buna 
verdiği cevapta; buna ait muameleli evrakın he
nüz geldiğini ve ilerde izahat vereceklerini be
yan buyurdular. O celsede bulunmamıştım. Bu
gün Kudret. Gazetesinde, Kâzım Arar arkadaşı
mızın tarih zikri suretiyle bir beyanlarını gör
düm. Efkârı umumiyeyi işgal eden bu hâdisenin 

, tarihinin sarih olarak zabta geçmesini temin için 
söz almış bulunuyorum. Hâdise 1937 tarihinde 
vukubulmuştur. içişleri Bakan, efkârı umumi
yeyi işgal eden bu hâdiseyi, bütçe müzakereleri
ne başlanmadan evvel . tavzih buyururlarsa çok 
yerinde olur. .-

I ;BAŞKA]^;~~ Tavzih yapılmış ve zabta gcç-
•jj m i s t i r . ::/. ;> '•' •" 
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1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü- I 
diirlüğü 1952 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/275) 

BAŞKAN — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü Bütçesinin müzakeresine devam 
ediyoruz. 

MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünce 1952 Bütçe yılında elde edi
lecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı 
hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve 
tahsiline 1952 Bütçe yılında da devam olunur. 

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

MADDE 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmet
lileri, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi cetvellerle beraber 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkan ve 1951 yılı Bütçesi
nin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bö
lüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek- j 
lerden ödenir. 

1928 - 1950 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1952 yılı 
Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 ve 4 
ncü kısım bölümleriyle yatırım bölümleri artık
larından eski yıllar borçları bölümlerine Mali
ye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden öde
nir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. | 

:,EN IŞLER 

Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edi-
miştir. 

MADDE 6. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 13 . V . 1940 
tarihli ve 3820 sayılı Kanunna bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1952 Bütçe yılında kulla
nılamaz. 

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

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

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 
1952 tarihinde yürürlüğe girer. 

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

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümü açık oyunuza arzedilmiştir. 

2. — 1952 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/269) 

A — Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi : 

3. — Tekel Genel Müdürlüğü 1952 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/281) [1] / • 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile 
Tekel Genel Müdürlüğü 1952 yılı bütçelerinin 
görüşülmesine geçiyoruz. 

İsimlerini yazdıran arkadaşları okuyorum : 
Nuri Sertoğlu, Yusuf Aysal, Galip Kmoğlu, 

Hasan Ali Vural, Muhtar Başkurt, Semih înal, 
Mümtaz Kavalcıoğlu, Sıtkı Atanç, Ali Fahri 
işeri, Ferid Melen, Ömer Bilen. 

[1] 57 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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Şimdi söz sırası C. II. P. Meclis Grupu adına 

Nuri Sertoğlu'nundur. 
NURİ SERTOĞLU (Sinob) — Muhterem 

arkadaşlar; Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1952 
yılı Bütçesinin konuşulmasına başlandığı şu an
da C. H. P. Meclis Grupunun bu Bakanlık büt
çesi hakkındaki görüşlerini .arzedeceğim. 

< Yüksek Meclisçe de malûm olduğu üzere, 
her yıl bütçe gelirimizin üçte birinden fazlası
nı Devlet Hazinesine sağlıyan bu bakanlığın, 
tmüstahsıl ve müstehlik çevrelerle yakın müna
sebetleri bakımından da uzun münakaşa ve tah
lilleri mucip olacak konuları elbetteki çok ola
caktır. 

Buna rağmen,, bünyesini teşkil eden dairele
rin maksat ve teşekküllerindcki hususiyetleri ve 
her. birinin iştigal sahasına giren mevzuların te-
nevvüü nispetinde uzıyacak bir konuşmadan 
mümkün olduğu kadar uzak kalarak tenkidleri-
mizi, daha ziyade zaruri gördüğümüz bir kaç nok
ta üzerinde ve temennilerimizi de sadece yapıcı 
vo< yardımcı bir zihniyet içinde belirterek, zaman 
ölçüsüne sadık kalmıya çalışacağım. 

"Komisyondan geçerek yüksek tasvibinize su
nulmuş olan 'bakanlık bütçesinin giderleri yekû
nunda geçen yıla nazaran 773,108 lira kadar bir 
eksiklik görülmektedir. Bakanlığın gerek Güm
rük ve gerekse Muhafaza, kısmında gittik
çe artmakta olan iş hacmına nisbeten yapıl-
mşı olan bu azaltma, sırf bakanlık büt
çesinden , Hükümet karariyle yapılması mat
lûp olan % 5 nispetindeki indirimin bölüm
lere taksiminden ileri gelmiyor ve tatbikat
ta bir darlık husule getirmiyeceğine kaani 
bulunuyorlarsa diyeceğimiz yoktur. 

İkinci Dünya Harbinin bitmesinden sonra 
milletler arasındaki ticari münasebetlerde hâsıl 
olan gelişmenin tabiî bir neticesi olarak artmak
ta bulunan ithalâtımızın gümrüklerimize tahmil 
ettiği hizmetler çoğalmıştır. 1951 yılında güm
rüklerde yapılan İthalâta ait muamelenin sayısı 
170 bini bulmakta ve bunun takriben 140 binini 
beyannameler teşkil etmektedir Son yılların 
takip ettiği bu artış seyrine göre bu miktarın 
1950 yılında daha da artması beklenebilir. Bu
na mukabil bu hizmetler için fiilî kadroda ça
lışan memurların miktarlarında bir artma de
ğil, bilâkis, bir azalma olmuştur. Nitekim bu yıl 
bütçesinden 320 gümrük memura kadrosunun 

2.1952 0 : 1 
I tenzil edilmiş olduğunu bakanın da beyanından 

anlamış bulunuyoruz. 
Arkadaşlar; bütçeler hazırlanırken tasarruf 

mülâhazası şüphesiz ki, başta gelir. Fakat bu 
kaide, işe ve esere tam hakkı verilmek suretiy
le tatbik olunmazsa, kazanılan miktarlar, biraz 

ı sonra arzedeceğim misalde de görüleceği veçhi
le, bir kıymet ifade etmezler ve sadece külfet 
lerin, nimetleriyle birlikte daraltılmasının bir 
ifadesi olmaktan ileri geçemezler. 

Kaçakçılığın malî ve hattâ iktisadi bünye
mize iras ettiği zararlar malûmunuzdur. Hu
dutlarımızda devam etmekte olan bu faaliyetin 
önlendiğini veya önümüzdeki yıllarda daha az 
olacağını iddia etmek bugün için kolay değildir. 

Sayın bakanın da komisyonda açıkladıkları 
gibi 1951 yılı içinde 1 800 000 liralık kaçak eşya 
yakalanmıştır. Geçen yıllara nazaran bir artış 
gösteren, bu rakam; bir de yakalanamamış kıs-

I mımn ne olabileceğini düşünmek mevkiinde 
kalırsak, işin ne derece ehemmiyet taşıyan bir. 
konu olduğunu takdirde gecikmeyiz. Gelecek 
yıllarda daha mühim yekûnlara baliğ olacağın; 

dan endişe duymamız lâzım gelen bu mcvzula 
ciddî mücadele tedbirlerinin alınması hususunda 
gereken her türlü fedakârlığın göz önüne alınma
sını zaruri görmekte ve muhafazanın, askerî ve 
sivil teşkilâtında sık sık lüzumuna işaret edilen 
ıslahatın tahakkuk safhasına çıkarılmasını bek 
İçmekteyiz. Geçen yıl bütçesi müzakere edilir
ken bize bu kürsüden (bütçe imkânları hâsıl ol
duğu takdirde bütün muhafaza teşkilâtını sivil
leştirmek kararındayız. Hâlâ kadro noksanları 
ve muhtelif sebeplerle tamamen önlenememiş 
kaçakçılığın asgari, hadde indirilmesi için muh
telif tedbirler alma yolundayız.) demiş bulunan 
sabık bakan sayın Nuri >Özsan arkadaşımızın bu 
vaitlerinden memnunluk duymuştuk. Fakat, 
maziyi tenkid ederek, iş başına gelmiş olan 
yeni iktidarın ikinci bütçe yılında da bu ko-

ı nuya ait yeni ve müspet tekliflerle huzuru-
I nuza gelememiş olduğunu kaydetmek isteriz. 

Arkadaşlar; temas edeceğimiz mevzulardan bi
ri de üzerinde uzun çalışmalar yapılmış emekler 
sarfedilmiş gümrük tarifesi işidir. Bilindiği gibi 
bugün tatbik edilmekte olan tarife 1929 yılında 
yürürlüğe girmiş ve zaman zaman bâzı tadiller 

.görerek bugüne kaçlar tatbikata mesnet olmuştur. 
Muhtar hüviyetine rağmen bâzı devletlerle ya-

i pılan anlaşmalara bağlı ahdî, indirimleri de bün-
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yesinde idame ettiren tarifemiz seneler ve hâdise
ler tevali ettikçe realitelere uygunluk vasfını kay
betmiş ve bugünkü kifayetsiz hale gelmiştir. 

Sıklet esasına göre tanzim edilmiş olduğu için 
tacirlerle idare arasında zuhur eden ihtilâfların 
önlenebilmesi de mümkün olamamıştır ve bilhassa 
İkinci Dünya Harbi içinde ve ondan sonra hu
sule gelen fiyat artışları, cihan sanayiinde vâki in
kişaflar ve memleketimizde de yeni yeni sanayi şu
belerinin vücude gelmesi gibi olaylar karşısında, 
Tarife Kanunumuz hem malî ve hem de hami ga
yelerine yararlı olmaktan çıkmıştır. 

Bu zaruretlerledir ki, 1948 yılında hattâ daha 
evvel çalışmalara başlanarak evvelemirde Bürük-
selde toplanan ve Avrupa'da gümrük tarifesi bir
liği kurmak için faaliyete geçen komitenin mey
dana getirdiği Nomanklatür (Nomenclature) 
esas alınmış ve üzerinde gerekli ayarlamalar ya
pılmıştı. 

Aynı zamanda siklet esasından, advalorem 
yani kıymet esasına geçilmesini de mevzuu içine 
almış olan bu mesai bir sene evvel sona ermiş ve 
bakanlıkların mütalâalarına arzedilmişti. Yeni 
tarifeye esas olacak nomanklatür'ün -halen ne saf
hada olduğunu bilmemekle beraber, mühim ve 
acele edilmesi gereken bu işte gecikilmesinin, bu
günkü ticaret ve sanat hayatımızın takip etti
ği seyir muvacehesinde mahzurlar tevlit ede
ceği düşüncesindeyiz. Yeni Gümrük ve Tekel 
Bakanı Sayın . Yırcalı'nm bu konu üzerinde ö-
nemle duracağını ümit ederim. 

Tekel Bütçesine dair görüşlerimize gelince : 
Muhterem arkadaşlar; yılda 80-100 milyon 

kilo civarında tütün istihsal eden memleketimi
zin son seneye ait rekoltesi de bu miktara çok 
yakın bir seviyededir. Yıllık istihlâki 19-20 mil
yon kilo civarında olan bir memlekette mühim 
bir yekûn tutan istihsal fazlasının dikiciler he
sabına değerlendirilmesindeki ekonomik fayda
ların önemi aşikârdır. Belli başlı istihsal böl
gelerinde tütün piyasalarının açıldığı ve satışla
rının başladığı bu mevsimde müstahsili düşün
düren tek nokta, elden çıkaramıyacağı malları
nın akıbetinden doğacak külfetlerdir. 

Gümrük ve Tekel Bakanı arkadaşımızın muh
telif zamanlardaki izahlarından ve Bütçe Ko
misyonunda vâki beyanlarından bu hususta mü
essir tedbirlere zamanında geçileceği ve eski 
yıllarda olduğu gibi bu yıl da destekleme muba
yaalarına sonuna kadar devam edileceği inti-

2.1952 O : İ 
I baını almış olmakla memnunluk duymaktayız; 

Ancak her yıl bakanlığın karşısına büyük bir 
dâva olarak çıkan bu mevzuun daha emniyet-
bahş ve külfetleri tahfif •• edici ekonomik bir 

I sisteme bağlanması zaruretine de işaret etme
den geçemiyeceğiz. Ezcümle şunu kaydetmek 
isteriz ki, tütün dâvasında Hükümetin başta ge
len işlerinden biri ve hattâ en mühimi, ihtiyaç 
fazlasına devamlı ve müsait pazarlar bulabil-
mesidir. 

1951 yılı içindeki yaprak tütün ihracatımı
zın bir evvelki yıla nazaran 7 milyon kilo ka
dar artmış olması muhakkak ki, ferahlık veri
ci bir hareket olmuştur. Bunun yanı başında si
gara ihracatımız 13 bin kilo azalmıştır. Son ih
racat rakamlarının bu azalış ve artış göstermesi
ne rağmen, diğer tütün yetiştiren memleketle
rin tütünlerimize karşı rekabet tesirlerinin he
nüz tamamen zail olmamış bulunduğunu da ha
tırdan çıkarmamak icap eder. Gerçi 1951-1952 
yılı mahsulü tütünlerimizin ihracı için de bâzı 
mutabakatlar sağlanmış ise de, bununla fazla 
iyimserliğe kapılmayıp gelecek yıllara sâri ve 
devamlı satış emniyetimizin esaslı tedbirlere bağ
lanması şarttır. Bu da daimî alıcımız olabi
lecek dış piyasaları elde tutmak ve bunların 
içlerine girmekle mümkün olacaktır. Fakat bu 
hususta Tekel ve Ekonomi bakanlıklarının sa
rih karar ve teşebbüslerinin nelerden ibaret 

I olduğunu henüz bilmemekteyiz. 
Geçen yıl Tekel Bütçesine 480 nci bölümde 

(Yurt dışı acente ve mümessilliklerin her türlü 
giderleri) • için 40 bin liralık bir ödenek kon
muştu. Bunun ne suretle ve nerelerde sarf edil
diği hakkında da yeter malûmttımız yoktur. 
Bilhassa Türk tütünleri için cazip bir pazar 
olacağı ümit edilen Pakistan sahasında yapıla
cak çalışmaların ve müessir teşebbüslerin ge
ciktirilmesi yüzünden bu memleketin tütün tica
ret ve sanayiine başka memleketlerin el atmış 
olduklarını üzülerek görmekteyiz. 

Bu hususta sayın Bakanın bizi tenvir etme-
I lerini bekliyoruz. Dahilî istihlâkin seneden se

neye artan hacmi karşısında sırf bütçe açığının 
azaltılması mülâhazasiyle sigara fiyatlarına ya
pılmış olan son zamların öğrendiğimiz mucip 
sebeplerini bir zaruret olarak mütalâa etmemek-
miştir. Bütçeye 16 milyon lira kadar bir gelir 
fazlası temin edeceği tahmin olunan bu zamla-

I rm diğer iç .istihlâk maddeleri üzerinde yapa-
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cağı psikolojik tesirin daha pahalıya malolaca- I 
ğmı kabul 'etmek lâzımdır. 

Fiyatları yüksek olan sigaraların maliyet
lerine nazaran kâr nispetleri ile ucuz halk ve 
köylü sigaralarından elde edilen kârlar arasın
da bir ayarlama bahis mevzuu idiyse, bu ame
liye umumi olarak fiyatlara zam suretiyle değil, 
köylü ve halk sigaralarından tenzilât yapılarak 
da mümkün olabilirdi. Hem bu vesile ile bu 
nevi sigaralar için evvelce vatandaşa vaadedil-
miş olan ucuzlatma işi de yerine getirilmiş olur
du. | 

Kaldı ki, bu zamlar arz ve talep kaideleri- M 
nin bir neticesi alarak ümit edilen hasılatı da 
hesaplanan ölçüde sağlıyamıyacaktır. Çünkü 
istihlâk kademelerinde ucuz sigaralara doğru 
»geniş bir kayma (başlamış ve piyasanın talepleri
ni karşılamak zorunda olan fabrikalar fiyatları 
zam görmemiş sigara imalâtına hız vermek mec
buriyetinde kalmışlardır. 

Arkadaşlar; Hükümet yurtta istihlâk edilen 
tlütıin ve sigaralardan payını esasen fazlasiyle 
almaktadır. Mesel£ 1951 satışlarından Hazi
neye sağlanan kâr, vergiler hariç, 59 milyon 
719 bin lirayı bulmuştur. Mamulün nihai ma
liyetlerine nazaran yüzde yetmişe1 yaklaşan bu 
derece kârla iktifa etmiy er ek yeniden fiyat 
zamlarına müracaat edilmesindeki kararda isa
bet gÖrmem'ekteyiz. Hükümet bu gelir tezayü-
dünü müstehlike aksettirmeden dış imkânlarda 
arasa ve tütünle birlikte hariçte rağbeti yerinde 
olan müskirat ve sair Tekel maddelerinin sürü
münü çoğaltmakta bulmıya çalışsaydı, daha 
muvafık bir yolda yürümüş olurdu. Yaptığı
mız incelemelerden Tekelin imal ettiği çeşitli 
içkilerden dış memleketlere ihraç miktarların
da kayda değer bir artış görülmemektedir. Ba-
ihusus şarapçılığın imal ve ihracını teşvik için 
Tekel bütçesinin 605 nci bölümüne geçen yıl 
konmuş1 olan 150 000 lira prim karşılığının 
'97 500 lirasından1 sade'ce 'Tekel idaresi faydala
nabilmiş, hususi âmiller* ihraç yapmadıkları 
için bu primden istifade edememişlerdir. Hiç | 
değilse, bu sene yeniden bütçeye konmuş olan 
100 bin liradan hususi âmillerin de faydalan
maları için tedbirler alınmasını temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar; dikkat nazarlarınızı, 
üzerinde durulmaya değer bir noktaya çekmek-
liğime müsaadenizi rica ederim. 

Memlekette istihlâk olunan sigaraların % 50 | 
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sine yakın miktarını' İstanbul'daki Cibali Fab
rikası imal etmektedir. Bu fabrikanın bütün 
tesis ve makineleriyle miadını doldurmaya ve IH1.: 
yakın bir gelecekte ihtiyaca cevap veremiyecek 
hale gelmeye yüz tutması dolayısiyle 1947 yılın
da yeni bir f aJbrika inşasına lüzum görülmüş ve 
4898 sayılı Kanunla da Gümrük ve Tekel Ba
kanlığına gereken yetki verilmişti. 

İlk nazarda böyle bir fabrikanın bugünkü 
yelinde yapılmasına daha büyük masraf ve is
tihlâklere malolacağı tesbit edilmiş olduğundan 
uzun tetkikler ve araştırmalar sonunda Malte
pe civarında inşası uygun görülmüş ve karara 
(bağlanarak, Hazineyle ait sahalardan da istifade 
edilmek suretiyle, arazinin satmalmması işi in
taç edilmişti. 

Diğer taraftan fabrikaya lüzumlu proje ve 
makineler için teşebbüse geçilmiş ve Amerika'
nın en salahiyetli görülen American Machine 
And Foundry firmasiyle anlaşılarak 28.VI.1947 
tarihinde 13 536 000 liralık bir mukavele im
zalanmıştı. 

Bu mukaveleyi mütaakıp firma, binaya ait 
plân ve projeleri ve bir kısım makineleri mem
leketimize göndermiş ve gelen projeler Bayın
dırlık Bakanlığınca da tasdik edilerek temel in
şaatına başlanmıştı. 

Durum bu safhada iken 1950 Mayısında iş 
başına gelen yeni Hükümet bu teşebbüsü malî 
imkânlarımızla mütenasip ,,bulmamış ve aynı yı
lın sonlarına doğru inşaatın durdurulması ka
rarına varmıştır. 

İşte muhterem arkadaşlar, isabetine iştirak 
edemiyeceğimiz karar budur ve bizi bu görüşe 
sevkeden sebepler de şunlardır : 

1. Cibali fabrikasının bugünkü bina duru
mu, rasyonel çalışmaya imkân derecesi, ran
dımanı ve gittikçe artan ihtiyaca cevap verip 
vermiyeceği, 

2. Maltepe'de inşası düşünülen sigara fab
rikasının durdurulması neticesinde katlanılması 
gereken malî fedakârlığın neler olacağı. 

Fabrikanın inşası halinde elde edilecek ye
niliklerin memlekete sağlıyacağı faydalar. 

Konuları üzerinde lüzumlu fennî ve ilmî tet
kikler yapılmadan sadece Ankara'da birkaç ba
kanlık mümessilinin iştirakiyle alelacele hazır-1 

lanan bir rapora dayanılarak; hiçbir zaman hu
susi teşebbüsün ele alamıyacağı ve yerini doldu-
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ramıyacağı bir eserden vo Devlete devamlı gelir 
membaı olacak bir tesisten memleket mahrum 
bırakılmıştır. 

Kaldı ki, • 39 milyon liraya malolaeağı hesap
lanan bu fabrikanın muhtelif sahaları için 
20 280 425 liralık taahhüde girişilmiş ve bunun 
111 093 313 lirası mütaahhitlere ödenmiştir. 
Sırf Meclisi Âliye bu konuda bir fikir verebil
miş olmak ve biraz evvel üç madde halinde ar-
zettiğim hususların tahlillerini yapabilmek için 
biraz daha müsaadenizi rica edeceğim. 

Mülga Reji İdaresi tarafından 1883 yılında 
inşa edilmiş olan Cibali Fabrikası munzam me
sai yaparak ayda ancak 650 - 700 bin kilo sigara 
imal edebilecek bir kapasitenin, içindedir. Ev
velce yapılmış olan mukavele mucibince Ameri
kan firmasının gönderdiği ve 45 adedi yalnız 
sigara imaline mahsus olan 69 yeni makinenin 
yine bu binaya monte edilip faaliyete geçiril
mesi ve eski makinelerin diğer fabrikalara tev
ziinden sonra da randımanda kayda değer bir 
yükseliş olmamıştır. Çünkü, imalâtta mühim 
rolleri olan tavlama, mekanik açım, harmanla
ma, asprasyon, hararet ve nispî rutubeti muay
yen seviyelerde tutacak klimatizasyon tesisleri 
Cibali Fabrikasında iptidai ve günün ihtiyaç
larına cevap veremiyecek durumdadırlar. 

Gerek bu cihetlerden, gerek binanın bugün
kü teknik inkişaflara göre yapılmamış olması 
neticesinde, muhtelif iş bölümleri arasında 
muntazam bir sirkülasyon sağlanamamıştır. 

Bundan başka, kaldırılan 2,5 tonluk makine
ler yerine her biri 4 ton ağırlığında olan yeni 
makinelerin dar sahalar üzerine yerleştirilmiş 
olması da rasyonel çalışma şöyle dursun; bina
nın. âkibctindeıı endişe edilmesi lâzımgelcn bir 
durum hâsıl etmiştir. 

Yeni inşadan vazgeçilmesinin tahmil ettiği 
•fedakârlıkları da şöylece hulâsa etmek mümkün
dür : 

Yapılan taahhütler icabı olarak bugüne ka
dar ödenmiş bulunan 11 milyon küsur liranın 
karşılıkları ekonomik bünyeye yeni bir şey kat
mış olmıyacaktır. 

Yeni fabrika inşasından sonra eski fabrika 
binası tütün deposu olarak büyük bir ihtiyaca 
cevap verecekti. Şimdi ise 1952 Bütçesinin ya
tırımlar kısmının 736 ncı bölümüne konan 
4 700 000 liradan bir milyonunun sarfiyle İs
tanbul'da yeni bir depo yaptırılacak ve gele-

2.1952 0 : 1 
I cek yıllarda da bu nevi inşa masrafları tevali 

edeceği gibi, İstanbul'da kiralanmış muhtelif 
depo ve ambarlara yılda ödenmekte olan 219 bin 
lira kira masrafı da her yıl tekrarlanıp gidecek
tir. 

ıKeza, tesislerinin eksikliği yüzünden Cibali 
Fabrikası imalâtında bugün tesbit edilen ve 
kıymeti 3 milyon lirayı bulan % 4,7 fire ve za
yiat nispeti bütün ağırlığı ile devam, edip gide-

. çektir. 
Bütün bunlara ilâveten yeni makinelerin bu 

binaya yerleştirilmesi yüzünden binada geniş 
tadilâta ve takviyelere zaruret hâsıl olmuştur. 
Bunun da neye malolaeağmı şimdiden kestirmek 
mümkün değildir. 

Son olarak, eğer inşasına başlanmış olan 
Maltepe sigara fabrikasının maliyeti gözde bfi-
yütülmiyerek ikmaline imkân verilmiş olsaydı, 
bu tesis, yüksek randımaniyle ve mükemmel 
imalâtiylo uzun yıllar hizmet ifa edecek ve sa-
deco bir yıllık imalâtının safi kârı ile yahut 
bugünkü fabrikanın yılda 3 milyon lirayı bu
lan tütün zayiatının yarı yarıya azaltılması neti
cesinde elde edilecek gelir fazlasına her yıl 
hâsıl olacağı tabiî bulunan kârdaki art ışlarda 
eklenerek birkaç senedo kendini amorti etmiş 
olacaktı. 

Sayın arkadaşlarım, görülüyor ki bu vazgeç
me kararı esaslı tetkiklere istinat ettirilmeden 
alınmış vo bu suretle tutulan yol memleket için 
hayırlı olmamış bilâkis zararlı olmuştur. İlerde 
bungünkü Cibali Fabrikasının ıslahı ve tevsii 
yoluna gidilmesi gibi bir zaruretle karşılaşıldığı 
zaman, asgari 20 milyon liralık bir külfet bizi 
yino meşgul edecektir. 

Bünyesine verilmek istenen yeni şekil ne 
olursa olsun, eğer Tekel İdaresinden devamlı 
ve daha büyük ölçüde hizmetler bekliyorsak, 
ki bundan müstağni kalacak bir durumumuz da 
henüz taayyün etmemiştir, Hükümetten işi bir* 
kere de mahallindö ve salahiyetli bir fen gru-
puna tetkik ettirdikten sonra bir karara var
masını temenni ederiz. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
' YUSUF AYSAL (Kütahya) — Muhterem ar

kadaşlar; Gümrük ve Tekel Bakanlığının bütçesi 
münasebetiyle birkaç noktayı işaret etmekle ik
tifa edeceğim: 

ötedenberi Tekel madde ve malzemelerinin 
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yurdun her tarafında seyyanen ve aynı zihniyet 
ye düşünüşle bulundurulması keyfiyetidir. Küçük 
şehirlerde ve kasabalarda bu madde ve malzeme
ler varsa da.Çok değildir. Büyük şehirlerde bun
ları taze taze ve mevsimin her gününde bulmak 
mümkündür. Şüphesiz bunda satış, rekabet gibi 
faktörler âmildir ama hiç olmazsa diğer şehir
lerde de hareket nispetinde bulundurulması uy
gun olur kanaatindeyim. Tatbikatın arzuladığı
mız şekilde olmamasından bu mevzuda bu kadar-
cık bir beyan yapmamı icabettirmiştir. 

İkinci mesele : Tekel bayileri işi, ile kazalar
daki serbâyiler işidir. Serbâyiler işi yurdun her 
tarafında halli icabeden bir mahiyet arzetmekte-
dir. Bu mevzuda üç dört ay önce, Tekel Bakan
lığına gittim, orada bir memur arkadaş ile müna
kaşa yapmıştım, o arkadaşın zihniyeti ve görüşü 
şu idi: Vatandaşlar taahhütlerini ifa ediyorlar, 
onun için bunlara verilen bu imtiyaz ve haklar 
devam edecektir. Dedim ki: Tekel İdaresinin 
göstereceği kayıt ve şartlara tamamen mutabık 
olarak diğer vatandaşlar da talep yapmaktadır
lar. Eksiltmeye koymak suretiyle, en uygun şart
larla verilmesi uygun olmaz mı? Bu hususta hayli 
münakaşa yaptık. Fakat ikna etmek mümkün ol
madı. Dışarı çıktıktan sonra bu arkadaşı sordum, 
kimdir dedim, Tetkik Kurulu Reisidir, dediler, 
Bakanlıkta kılıcı keskin ve sözü üstündür, dedi
ler. 

Muhterem arkadaşlar, tütün ekimi mevzuuna 
da temas edeceğim. Yurdun muhtelif bölgelerin
de tütün ekimi muttarit, mütevazin ve uygun bir 
tarzda yapılmamaktadır. Yasak bölgenin yanı-

• başında aynı şekilde bir iki metre mesafede, bir 
kısmı yasak bölgenin içinde, bir kısmı yasak ol-
mıyan bölgenin içindedir. Bu da bilhassa çiftçi, 
ve köylü vatandaşlar arasında sızlanmaları ve 
şikâyetleri mucip olmaktadır. 

İstihsalin çoğalmakta olduğu ve çeşitli saha
lara ilerlediği bir devirde tütün ekiminin teş
viki bakımından bu mevzuun dikkat ve hassa
siyetle ele alınması, köylü ve çiftçi vatandaşla
rın taleplerinin yerinde tetkik edilmesi, uygun
sa, mümkünse bunlara da ekme imkânının bah
sedilmesi yerinde olur kanaatindeyim. 

Yine Tekel İdaresinin, tütün alım vadisin
deki hareketlerini memnuniyete şayan bulurum. 
Ancak büyük merkezlerde bu hareketler mem
nuniyet verici bir şekilde inkişaf ederken, kü
çük yerlerde mahdut.da olsa, Ege bölgesinin şü-
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mulüne giren sahalarda, köylü ve çiftçi vatan 
daşlarm elinde kalmış olan tütünlerin uzun 
müddet bekletilmeden, Tekel İdaresince, kalite
lerine ye vasıflarına göre alınması, vatandaşlar 
için faydalı olacak ve şikâyetleri de önlemiş bu
lunacaktır. Eğer burası neresidir, diye sorar
larsa sayın bakana her vakit izahat vermeye 
amadeyim. 

Bendenizin mâruzâtım bu kadardır, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Galip kınoğlu. 
GALİP KINOĞLU (Gazianteb) — 1. Ki

lis'in, hudut vaziyeti çok acıklıdır. Çizilen hu
dut âdeta iki taraf arasında daimî ihtilâfı tevlit 
etmek düşüncesiyle çizilmiş olduğu kanaatini 
vermektedir. Bir köyün evleri, arazisinin kısmı 
âzami bizim tarafta bırakılmış diğer kısmı hu
dut haricinde kalmış bazan hudut bir tarla ve 
bağın ortası farzedilmiş bu suretle hudut boyun
daki köylülerimizin ve arazi sahiplerinin hudu
dundan bu şekilde girintili, çıkıntılı çizilişinden 
dolayı uğradıkları daimî müşkülât hakikaten ta-
hammülfersa bir hale gelmiştir. Hariçte arazisi 
bulunanların bu arazisinde çalışmak, mahsulünü 
toplamak, Çift sürmek için ancak güneş doğ
duktan sonra çiftini alât ve edevatını alarak bi
zim taraftaki karakola gitmek ve orada muaye
nesi icra edildikten sonra onların göstereceği 
yolu takip etmek suretiyle hududu geçerek hu
dut haricinde ve ekseriya uzak mahallerde olan. 
Suriye karakoluna da uğramak ve oradan da 
müsaade aldıktan sonra çalışacağı ve çift süre
ceği tarlasına gitmek ve aynı merasimle köyüne 
dönmek mecburiyetine tâbidir. Çiftçiler mut
laka erkenden süreceği tarlasının başında bu
lunur ve güneş kızmadan çiftini sürer güneş kı
zınca zaten çift hayvanları hem yorulmuş hem de 
sineklerden iş göremiyecek vaziyete gelmiş bu
lunur. Köylü vaktinde yerine döner köydeki. 
işini görür, karakolları saatlerce dolaşmada ge
cece iî zaman köylünün çalışma imkânını elinden 
almış demektir. İşte bundan bizar olan köylüler 
hudut haricinde olan yerlerini boş bırakıyorlar. 

2. Hudut haricindeki arazisinin mahsulünü 
köyündeki harman yerine taşımasına müsaade 
edilmiyor. Bu sene Halep'te yapılan toplantıda 
hudut haricindeki tarlaların mahsulü sap halin
de bizim tarafa geçirilmiyerek hudut haricinde 
harman yapıp dövülmesi hususu da Suriye'liler 
tarafından ileri sürülmüş ve bizim taraftan da 
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itiraza mânız kalmamıştır. Bu suretle Kilis'in 
Şive Köyünde bir kısım harmanların samanları 
da hududumuz dâhiline alınması menedilmiş 
gerek saman gerek harman hudut haricinde yağ
murlar altında kalmış bu yüzden arazi sahiple
rinin zarara uğramış olduğunu hem işittim hem I 
de gördüm. Alâkadarlar zabıtlar tutarak fotoğ-
rafla"r aldırarak müracaat edeceklerini de bana 
söylemişlerdi. Hudutta tohumluk geçirmek de 
müşkülâtı davet etmişti. 

3. Gümrük ve karakol kapılarında hudut 
haricindeki arazilerine gidip gelme bâzı karakol
ların bulunduğu yüksek tepelere ağır yüklü eşya 
ve hayvanlariyle muayene için tepelere tırman-
mıya ve tepedeki karakollarda ispatı vücut et
meye mecbur tutulmaları da bihakkın şikâyeti 
davet etmektedir. Muayene edecek memur, yol 
üzerinde ve tepenin kenarında bulunamaz mı? 

4. Bazen hududun yakınından su geçmek
tedir. Köylünün bu sudan istifade edebilmesine 
de muhalefet olunmaktadır. Bir de hudut ya
kınındaki tarlasında köylünün kendi şahsi hay
vanını bulundurmasında ve kendisinin serbestçe 
işini, gücünü görmesinde de müşkülâtla karşı
laşmaktadır. Hudut köylerinde hududa yakın 
harman yerlerindeki harmanları ve kavun ve 
karpuz tarlalarını beklemek üzere bulunan bek
çiler geceleri Vazifelerini yapmaktan menedili-
yorlar. Gece bekçisiz kalan bu yerlerde mey
dana gelen zararlardan dolayı mal sahipleri liak-
kijde teessür duyuyorlar. 

5. Kaçakçılık hakikaten memleketin ikti
sadi hayatına ağır darbe vuran ve bunun önlen
mesi Devletin ön plânda gelen mühim vazifele
rinden birini teşkil etmektedir. Ancak kaçak
çılığın men'i ve takibi yalnız zor ve silâh kuvve
tine dayanmakla önleııemiyeceği de bedihidir. 
'Halkın zaruri ve yaşama ihtiyacını kâfi bir şe
kilde karşılamıyan memleketlerde kaçakçılığa 
mâni olmak hakikaten pek güçtür. Kaçakçılık 
mevzuunun tetkikında iktisadi tedbirlerin mut
laka göz önünde tutulması icabeder. Halkın en 
büyük kütlesinin giyim ve geçim ihtiyacını ke
selerine uygun bir şekilde temin edebilmek çare
lerini aramak,* bulmak bilhassa zaruri ihtiyaç
tan olan giyim eşyasının ucuz bir fiyatla teda
rik edilmesini temin etmek kaçakçılığı önliye-
ce'k tedbirlerin başındadır. Aksi hal kaçakçılık 
yolunu daima açık tutar. Üçüz elbise, ayakka
bı, iç ve dış çamaşır' imalâtınl dâhilde ueıiza | 
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maletmck ve bu gibi eşyayı köylülerin cıyakları
na kadar götürmekde yine kaçakçılığa mâni 
olacak tedbirlerdendir. Şu suretle kaçakçılığı 
her şeyden evvel bir de iktisadi dâva olarak ele 
almak ve bunu daha ziyade iktisadi tedbirlerle 
önlemenin uygun tedbirlerden biri olduğuna 
kaaniim. 

6. Hudut boylarındaki ülkelerimizde muay
yen sahada iktisadi 'bir hudut rejimi tatbik 
edildiği takdirde bir kısım maddelerin kaçakçı
lığı ortadan kalkmış olmaz mı? Vaktiyle Kilis 
tarafına Suriye'den kaçak rakı ithal edilirdi. 
Sebebi de Suriye'de rakı hem iyi, hem ucuz, bi
zim tarafta ise çok pahalı idi. Bilâhara Hükü
met hudut boyunca muayyen saha dâhilinde 
lıususi şekilde imal edilen rakının fiyatını in
dirdi. Bu şekilde rakı kaçakçılığının önüne geç-
^i. Tuz fiyatının indirilmesiyle de tuz kaçakçı
lığının önüne geçildi. Kaçakçılığı kolaylıkla 
yapılan afyon maddesinin hudut haricindeki 
fiyatı çok yüksekti. Onun için binbir tedbirle
re baş vurularak bu maddenin de kaçırıldığı işi
tiliyor. Hükümet tarafından bu maddenin bu
günkü fiyatından fazla bir fiyatla müstahsıldan 
satmalınması imkânı yok mudur'?" 

7. ipekli kumaşlar bugün artık lüks olmak
tan çıkmış ve kadınlarda giyim bakımından bir 
ihtiyaç halini almıştır. Suni ipek ve ipekli men
sucat fabrikalarının mamulleri rakip memleket 
maliyet fiyatlarına yaklaştıracak tedbirlere te
vessül <etmek elbette'biı maddenin kaçakçılığım 
önler. 

!8. Kaçakçılıkla hakkiyle mücadele etmek 
ve esaslı tedbirler alıp müsmir neticelev elde ey
lemek için bir de muhafaza teşkilâtını ele ala
lım. Vaktiyle sivil muhafaza teşkilâtı hudut • 
boylarında kaçakçılığın men'i vazifesiyle mü
kellef iken bilâhara sivil teşkilâtın yerine as
kerî muhafaza teşkilâtı ikame edilmiştir. Aca
ba bu değişiklik kaçakçılığın önlenmesi yönün
den müsmir netice vermiş midir? Her iki teş
kilâtın faaliyeti ve elde ettikleri müspet netice
ler mukayese olunmuş mudur? Bugün için bu 
mukayese bir fayda temin etmez mi, yani mu
kayese neticesi menfi çıkarsa zararın neresin
den dÖnülürse kâr oradadır diye sivil muhafa
za teşkilâtı yeniden ihdas edilemez mi? Sivil 
muhafaza teşkilâtında' çalışanlar elbetteki hayat 
vö istikballerini bulundukları mesleke bağlıya
rak çalışmak istiyeeeklerdir. Murakabesi de 
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askerlerin murakabesi gibi; göç değildir ve as
kerler gibi muayyen bir müddet bu vazifede bu
lunacak değillerdir. Askerlerin talim ve terbi
yeleri de sivillerden tamamen ayrıdır. Askerî 
teşkilât elbette siviller kadar vazifenin icaibet-
tirdiği bilgiye de tamamen sahip olamazlar. 

9. Hulâsa, 'bulgun Suriye tarafından kaçak 
olarak gelen maddeler tesbit edilerek bunlar
dan dâhilde bulunanların fiyatlarını indirmek 
ve bulun mayalıların G'ümrük resimlerinde bir 
değişme yapmak mümkün müdür. İktisadi ted
birlere baş vurmak için. bir hazırlık mevcut 
mudur? Alınacak tedbirler ne derecede dahilî 
mamullere tesir icra edecektir.1? Bir an evvel 
Türk'ün ve Türk hürriyetinin güney kalesi olan 
Kilis'in ıstıraplı vaziyetine mümkün mertebe 
nihayet verilmesini müstacclen rica ederim. 

BAŞKAN — Hasan Ali Vural. (Yok sesleri). 
Muhtar Başkurt. (Yok sesleri). 
Samih İnal. (Yok sesleri). 
Mümtaz Kavalcıoğlu (Yok sesleri). 
Sıtkı Atanç -(Yok sesleri). 
Ali Fahri İşeri. (Yok sesleri). 
Fer i d Melen (Yok sesleri). 
Ömer Bilen (Geliyor sesleri). 
ÖMER BİLEN (Ankara) — Arkadaşlar, ha

len müzakere etmekte bulunduğumuz vekâletin 
bütçesinde kendi görüşümle bir tetkikat yaptım. 
Faydadan ziyade zararı, gelirden ziyade gideri 
olduğu kanaatindeyim. Bilhassa zehirli içkiler
den bütçeye gelir temin ediyoruz diye müteselli 
olmaktayız. Hal böyle ise biz Milletvekilleri 
gelir membalarını tetkik ederken neler gördüğü
nü göz önünde bulundurmak zaruretindeyiz. 
Bilhassa Hükümetin bu gibi hususat hakkında 

. çok hassas olması icabeder. Adı geçen içkilerin 
getirdiği ne olursa olsun götürdüğü çok mühim
dir. Vatandaşların bu hususta kaybettikleri ne
lerdir? 1 - İçiki sıhhati bozar; 2 - Şuuru zede
ler; 3 - Nesli cılızlaştırır; 4 Mühim bir israfa 
yol açar; 5 - Koca ve karı aralarında geçimsiz
liğe sebebiyet verir; 6 - Memleket asayişini 
ihlâl eder; 7 - Vatandaşların birçoklarını ha
pishanelere düşürerek aile fecaati başlar; 
8 - İktisadi sahamızda büyük rahneler açar. 

Arkadaşlar; İçkiye müptelâ olan kimselerin 
içtimai mevkilerinin yüksek olması hiçbir veç
hile içkiyi makbul ve meşru kılmaz. • • 

Binaenaleyh, arz eylemiş olduğum bu mah
zurların hiçbirini inkâr edecek bir arkadaş ta-
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savvur edemem. İşte bunun içindir ki ; millî 
irade ile iktidara gelen bir meclisin ve onun iktida
rının çok haklı olarak Türk Milletini ahlâkah 
srhaten, iktisaden ızrar eden içkilerin istimalini 
yasak.etmek Demokrat Hükümetimiz için vatani 
'bir vazifedir. Çünkü bu-içkiler bir getiriyor, 
bin götürüyor. Bu gibi gelirlerle bütçeyi tev
zii; etmek ve bununla müteselli olmak mantıkla 
mukayese edilemez. Bu hususa Yüksek Meclisin 
nazarı dikkatini çekerim. Bilhassa dirayet ve 
basiretli hareketleriyle ehli insafın teveceühü-
âmmesine mazhar olan Muhterem Adnan Men
deres'/ten mukni cevaplar ve hayırlı kararlar 
bekleriz. (Âmin sesleri). Bu hususta her hangi 
bir ahkâmı islâmiyeyi sizlere telkin etmek iste
miyorum. Çünkü Heyeti Aliyeniziıı bu konuda 
miktarı kâfi malûmat sahibi olduğunuza ka
niim. 

Takdir sizlerin, tevfik Allah'tandır. 
ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU 

(Konya) —-Muhterem arkadaşlar, Tekel Genel 
Müdürlüğü bütçesinde bâzı rakamlar hakika
ten biribirine zıttır. Nazarı dikkati celbetmese 
idi söz almıyaeaktım. Bütçenin 20 nci ve 21 nci 
sayfalarına bakmanızı rica ederim. Üzerinde 
durulacak birkaç rakam vardır. 

20 nci sayfada, tütünün kilosunda nakliye 
ve muhafaza masrafı 35 kuruş' 52 santimdir. Tu
zun tonunda nakliye ve muhafaza masrafı 745 
kuruştur. Yani, kiloda 35 para... Tütünde 35.5' 
kuruş, çayın kilosunda 31.10 santimdir, ispirto
larda 21.19 kuruştur. Birada 20.16 kuruş, rakı
da ise niçin, 63.19 kuruşa çıkmıştır? Buna bir 
türlü aklım ermedi. Diğer içkilerde 70,16. Ar
kadaşlar bunların yekûnu 20 milyon liraya çı
kıyor. Tekel İdaresinde yüksek satış fiyatları
na rağmen istenildiği kadar gelir temin edeme
mesinin sebeplerinden mühim bir maddesi bu
dur. 20 milyona varan nakliye ve muhafaza 
masrafı vardır ve maalesef biribirini de tut
mamaktadır. Ne şekilde 20, ne şekilde 60 kuruş? 

Nazarı dikkati çeken bir rakam da ispirto
dur. İspirtonun litresi 86,52 kuruşa mal oluyor, 
buna mukabil rakı; 182,25 kuruşa mal oluyor. 
Biliyorsunuz ki, ispirtonun derecesi 100 e ya
kındır, rakının ise 45-55 arasındadır. İspirto 
86,52 kuruşa mal olurken takının; 182 kuruş 
değil, 86 kuruştan daha aşağıya mal olması ica
beder. Gümrük ve Tekel Bakam tarafından ve
rilecek izahatta bu noktanın da ceveplandırı]-
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masını rica ediyorum. Şu rakamlar kabili izah I 
değildir. Hükümetçe de üzerinde durulması lâ-
zmıgelir. 

BAŞKAN — Söz alan 5 milletvekili arkadaş
tan başka söz istiyen yoktur. Sözü Bakana veri
yorum. 

GÜMRÜK VB TEKEL BAKANI SITKI 
YIRCALI (Balıkesir) — Sayın arkadaşlarım, ı 
ben de gayet kısa konuşacağım. Nuri Sertoğlu 
ve diğer arkadaşlarımın Bakanlığımızın faali- I 
yeti hakkında gösterdikleri hassasiyete ve üze
rinde durdukları meselelerden dolayı kendile
rine arzı şükran ederim. Bu sen eki tasarrufla
rımız meyanmda gümrük işlerinin artması I 
göz önünde tutularak, Gümrük muayene me
murları ve diğer memurlardan tasarruf yapmış 
değiliz. Bu senenin yedi yüz küsur bin liralık 
tasarrufu, bizim bilhassa muhafaza teşkilâtı
nın deniz kısmında ve diğer kısımlarındaki 
(D) cetvelindeki müstahdemlerin yerlerine, as
ker kullanılmasından doğmuştur. Bu -hizmet
lerde kullanılan bir askerin masrafı senede 550 
liradan yukarı çıkmadığı halde, sivil persone
lin masrafı 3 000 - 3 200'lira arasında tahav-
vül etmektedir. Bu tasarrufu bundan yapmış 
bulunmaktayız. 

Hudutlardaki kaçakçılık mevzuuna, Sert
oğlu ve Kınoğlu arkadaşlarım temas ettiler. 
Dikkat buyuru]ursa kaçakçılığın en çok yapıl
dığı sınırlardan biri Cenup hududumuzdur. 
980 kilometre uzunluğunda ve tabiî mânileri olan 
bir hudut da değildir. Bu saha üzerine biz kilo
metre başına,/gerek sivil ve gerek asker, bir in
san diksek bile yalnız bu tedbirle buna mâni 
olmamıza imkân yoktur. Yalnız burada başka 
bir hususiyet de var; karşımızda, bizimle hem
hudut olan Suriye Hükümeti ancak dört kapıda 
dört. sivil memur bekletmektedir, geri kalan mu
ayene işi, ancak bize gelecek altım aramaya in
hisar etmektedir. Bunun dışında, gerek ithalât, 
gerek ihracat için hiçbir alâkayı göstermemek
tedir. Biz, askerî ve malî emniyetimiz bakımın
dan hudutların kontrolünü tek başımıza üzerimize 
almış bulunmaktayız. Yine hudut komşumuz olan 
Iran vardır. Onlar da Suriye Hükümeti gibi, | 
hudutlarını beklememektedirler. Fakat orada 
kaçakçılık yoktur. Şu halde bir başka âmil da
ha var; kaçakçılık, Suriye hududunda tekasüf 
etmektedir, . j 
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Arkadaşların işaret ettikleri gibi, bu amille

rin belli başlılarından biri; iktisadi âmillerdir. 
Fani bizim memleketimizden oraya kara borsada 
satılması imkânını verecek bir kısım maddele
rin sevkedilmekte olması ve bunlardan temin 
edilen paralarla da memleketimizde fiyatları 
yüksek bulunan bir kısım maddelerin bize itha
liyle kara borsa yapmak imkânının yaratılması 
yüzünden bu kaçakçılık geniş ölçüde mevcuttur. 
Daha evvel Bakanlığa gelen arkadaşlar bu husus
ta tetkikat yapmışlar. Bendeniz bu bakanlığa ge
lir gelmez ilk işim bu hususta iktisadi tedbirler 
almak yoluna gitmek oldu. Hakikaten bizim 
memleketimizde kaçakçılığın bol olduğu belli 
başlı mıntaka Cenup mmtakasıdır. Bu mmtaka-
lard an bol miktarda ceket, yelek kaçakçılığı ya
pılmaktadır., Sebebini araştırdık: Suriye Ameri

ka'dan bu gibi müstamel ceket ve yelekleri çok ucuz 
bir fiyatla meselâ 9 - 10 liraya ithal etmektedir. 
Bunları Suriye'den de 10-15 liraya alıp oradan da 
kaçakçılık suretiyle memleketimize ithal edip 
25-30 lira arasında satmaktadırlar. Aynı caketler 
memleketimizde, gerek yerli gerekse ithal malı 
olarak, 70-80 liradan aşağı temin edilemez. Bun
ların ithali yasak olduğu halde memleketimiz
de 50-60 bin arasında mevcuttur. Bunun için 
Ticaret ve Ekonomi Bakanlığiyle görüştük, bu 
malların iç imalâta tesiri olmıyacak ölçüde doğ
rudan doğruya memleketimize ithaline ve Güm
rük Resminden de tenzilât yapılmasına karar-
verdik. Yakında Bakanlar Kurulundan da ge
çirmek suretiyle bunların memleketimize girme
sini önliyeceğiz. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Yine bendeniz başka bir ciheti arzetmek is
terim. Bizim Şark bölgesi tütünleri Suriye'de 
alıcı bulmakta, fakat doğrudan doğruya sevke-
dilememektedir. Suriye'de de monopol mevcut 
olmasına rağmen tütünlerimiz ora kaçak piya
sasında alıcı bulunduğundan, Suriye'ye geçiril
mekte ve 7-8 lira arasında satılmaktadır. Bu
na mümasil başka maddeler de aynı şekilde biz
den Suriye'ye kaçırılmakta ve satılmaktadır. 
Suriyeliler bu gibi maddeler için hudutlarını 
kapamamakta ve bizim gibi mâni tedbirler al
mamakta, serbest bırakmaktadır. Biz de o mm-
takada muayyen noktaları serbest pazar haline 
getirerek, vatandaşların bu mallarının serbest
çe satışını temin etmek için içişleri, Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığı ile müştereken çalışmakta
yız. Bu muayyen pazar yerleri temin edildiği tak-
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dirdo ümit ediyoruz ki, vatandaşlar kaçakçılık su- ' 
retiyle kâr temin etmek yoluna gitmiyecek, aksi 
olarak memleketimizin muayyen mmtakası için
de kendi mallarını satmak imkânını bulacaklar, 
kâr temini hususunda Suriye'ye geçmek sure
tiyle kaçak mal ithal etmek imkânına sahip bu-, 
lıtriamıyacaklardir. İpekli mensucat için de me
sele başka bir cephe arzeder. îpek kozası hima
yeye mazhar olmuş bir maddedir. Bunun için, 
caket, yelek ve sair eşyalar hakkında alınan 
kararlar gibi derhâl bir karar almak imkânı bu
lunamamaktadır. Himaye etmek durumunda bu
lunduğumuz için bunun üzerinde çalışılmakta 
ve iki menfaati birbiriyle bağdaştırabilecek bir 
neticeye varırsak, bunu tatbik yoluna gidece
ğiz. Buiıa mukabil, gerek maddi, gerek mânevi 
bakımdan teşkilâtımız üzerinde şiddetle, dura- ı 
rak kontrolleri yakînen yapmaktayız. 

Geçen sene, evvelki senelere nazaran ison 
alınan rakamlara göre iki misli, yani 3 milyon 

.liraya'yakın kıymette kaçak eşya yakalamış bu
lunmaktayız. Elbette dışardan kaçak eşya, me
selâ çakmak memlekete girmektedir. Ama bu
nu, kaçakçılığın artmış veya fazla olduğuna 
hamletmemize sebep değildi. Muhafaza teşkilâ-
lâtımız sıkı biı: kontrol aİtmda daha başarılı bir 
iş görmektedir. Gerek askerî, gerek sivil teşki
lâtımızın üzerinde esaslı tetkikler yapmaktayız 
ve.lüzumlu gördüğümüz tedbirleri alacağız. 

Arkadaşlar, gerek Bütçe Komisyonunda ve 
gerekse bâzı gazetelerde görüyoruz ve bendeniz de 
biraz' evvel ifade etmiştim: Bâzı kaçak malların 
memleketin içinde hakikaten Gümrük Resminden 
bile daha ucuza satıldığı da müşahede edilmek
tedir. Bize, bunun hakkında tedbir almıyorsu
nuz diyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım; gerek benden evvel 
iş başında bulunan arkadaşlar ve ben Ankara pi
yasası da dâhil olmak üzere, ucuza ithal edilmek
te bulunan çakmak ve ipekli kumaşlar gibi eşya-
1 ar üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Fakat bun
ların normal yıldan hariçten ithali imkânı oldu
ğu için derhal karşımıza bir fatura ile çıkıyorlar, ı 
bu gibi ibraz edilen faturalar karşısında elbette 
elimiz kolumuz.bağ]anıyor. Mahkemeye verdik
lerimiz de beraet ediyorlar. 

Bu gibi yolsuzlukları kısmen olsun önliyebil-
mek için alınmış tedbirlerimiz de vardır. Eski
den böyle yakalanmış olan kaçak eşyalar toptan 
Gümrük Kanununa göre satılmakta ve piyasaya | 

.1952 0 : 1 
1 çıkarılmakta imiş. Biz bunun satışını tamamen 

durduk, başka yollardan mutlaka fakirlere kadar 
dağıtılması mümkün olacak, yahut da piyango 
gibi şekillerle dağıtılıp, piyasaya çıkmıyacak şe
kilde bâzı derneklere tevdi yoluna gitmek sure
tiyle fatura suiistimalini kısmen önlemeye çalış
maktayız. Arkadaşım bilhassa gümrük tarifeleri 
üzerinde durdular. Biz de gümrük tarifeleri üze
rinde durmaktayız. Bugün İsviçre'nin dışında 
bütün dünya Ad-Valorem, esasına doğru gitmek
tedir. Biz de bu yola doğru gideceğiz. Yani güm
rük tarifelerimizin mesnedini bundan sonra spe
sifik usullerle değil, kıymet esası üzerine tesbit 
etme yolunda çalışmaktayız. Yalnız arkadaşımın 
ifade ettiği gibi, Brüksel'de Avrupa İktisadi 
Birliği İnceleme Grupunclaki çalışmalara muvazi 

I olarak çalışıyoruz, 1949 nomanklatürünün bizde 
neşri yapılmıştır. Fakat ondan sonra 1950 senesi 
nomanklatürü kabul edilmiştir. Bakanlığımızda 
kurduğumuz bir komisyonla ümit ediyoruz'ki, 
2 - 3 ay içinde bu tarifelerin, gerek umumi tarife 
cetvellerini gerek izahnamelerini tercüme ettirip 
komisyon vasıtasiyle kıymet esası üzerinde çalış
malarımız bir neticeye bağlanacaktır. 

Bu suretle 3 - 4 ay içinde, gerek Gümrük 
Kanunumuz ve gerek tarifeler'balarımdan Yük
sek Heyetinize yeni kanun tasarıları, gelecektir. 
Bu bakımdan da mevcut Gümrük Kanunundaki 
birtakım aksaklıklar ve noksanlar ve gümrük^ 
lerdeki tarifelerimizin kıymet esası üzerinden tes
bit imkânlarını araştıracağız. 

Brüksel'de bilhassa resme esas olacak kıy
met esası üzerinden gümrük tarife işleri esaslı 
bir neticeye bağlanamamıştır. Eskiden bu kıy
metler fatura kıymetleri olarak alınıyordu. Hal
buki, bugünkü Bürksel konferansı, kıymetin 
asıl müstehlike intikal edebileceği şekilde ver
giye esas olması ve kaçakçılığı önlmek için bir 
takım tedbirler alınması için çalışmalar ya
pılmaktadır. Milletlerarası Tüccarlar Birliği 
ise buna itiraz ediyor. Biz de bunlara muvazi 
olarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Behe-

I mahal anlaşmalara uygun bir vaziyete girer gir
mez tarifelerimizi ona göre ayarlıyacağız. 

Bir de bunun yanında Torquay'da, dünya öl-
çüsündeki. anlaşmalara iştirak etmekteyiz. 

Biz, Torquay'da olduğu gibi, dünya Ölçü-
sündeki anlaşmalara iştirak etmekteyiz. Bu .an
laşmalara . katılmak suretiyle ve karşılıklı tâyiz-

I lerde bulunmak yoliyle birçok memleketlerde 
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kendimize menfaatler temin ettik. Meselâ Ame
rika'da tütünden alınmakta olan 30 cerit" güm
rüğü 15 cente indirtmek suretiyle lehimize bir 
tenzilât sağlamış bulunmaktayız. 

Gümrük mevzuundaki çalışmalarımızı kısa 
bir zamanda ikmal ederek bugünkü icap ve 
şartlara uyar bir Gümrük Tarife Kanununu 
Yüksek huzurunuza arzedebileceğiz. 

Bilhassa şu noktaya işaret etmek isterim; 
bir iktisadi ve malî rejimden diğer bir rejime 
geçerken ve ecnebi sermayesinin yardımı ile 
memeketimizde müşterek tesisler kurmak iste
diğimiz bir zamanda, yine onun icabı olarak 
müşterek menfaatleri gözetmek zorundayız. Ev
velâ birçok memleketlerde olduğu gibi, mikst 
tarifeler yaparak, Ad-Valorem sistemine yer 
vererek memleketimizin bugünkü ve yarinki sana
yi ve tisaretini geliştirmek lâzımgeldiğine kaani 
bulunuyoruz. Bunun için mümkün olan teenni 
ile hareket etmek mecburiyetini duymaktayız. 

Arkadaşlarım, tekel mevzularından yalnız 
tütün üzerinde durdular. Yalnız Tekelde de
ğil, Hükümetiniz bütün, memleketin istihsal et
tiği her nevi mahsulde vatandaşın tam ve ye
rinde olarak mahsulünü o günün iç ve dış piya
sasına uygun bir tarzda değerlendirmek politi
kasını takip ediyor. Biz bu tütünleri veya di
ğer mahsulleri değerlendirirken o günün piya
sasının şartlarının üstünde fiyatlandırryoruz. 
Maliyeti göz önünde tutarak, bir taraftan va
tandaşın hakikaten malının değerini alabilmesi
ni, diğer taraftan da alınmış olan malların 
(Devlet elinden zararsız bir şekilde piyasaya in
tikal etmesini temin edecek bir politika takip 
etmek mecburiyetindeyiz. Bu müşterek men
faatler politikasını her türlü istihsal maliyetini 
değerlendirmek yolunda takip ettiğimiz gibi, tü
tünde de takip ediyoruz. 

'Tütünün ihracatı bakımından üzerinde du
ruyoruz ve bugün Amerikalılarla muhtelif an
laşmalar ve bilhassa- Torquay'da Anlaşma, ile 
'âzami tütün satmak imkânlarını aramaktayız. 
Şimdiye kadar yüzde 5 - 6 nispetinde kendi 
harmanlarına • Şark tütünü karıştırırlarken ta
dını değiştirmeden bizim yüzde 12 ye kadar ka
rıştırmaları için yaptığımız teşviklerden müspet 
neticeler almaktayız. 

Diğer taraftan Almanya ile yapmış olduğu
muz son bir anlaşma ile önümüzdeki sene 10 -
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15 milyon kilo tütün • satmak imkânına sahip 
olacağız. 

iDiğer devletlerde, demirperde arkasındaki 
memleketlerle 1948 senesine kadar olan tütün
lerin satışlarını temin ettiğimiz gibi, çıkarmış 
olduğumuz 400 sayılı ibir kararname ile de, bi
ze lüzumlu olan maddeler mukabilinde mal sat
mak imkânlarını da temin etmiş bulunmakta
yız. Bu vadide ciddî birtakım tedbirleri Tekel 
İdaresi almaktadır. Ümit ediyoruz ki ; önümüz
deki günlerde bunları realize edebileceğiz. 

Zamlara işaret ettiler. Bu mevzu mütema
diyen konuşuldu. Gizli bir yeri kalmadı. Şu 
noktaya işaret etmek isterim ki, bu defa yap : 

mış olduğumuz zamlarla bile ucuz sigaraların' 
halen bize getirmiş olduğu kârlar diğer sigara
ların getirmiş olduğu kârlardan daha yüksektir. 

İkincisi, 1943 yılından bugüne nazaran ilk 
maddelerde % 54.93, malzemede % 150.06, işçilik
te % 86.06 artışlar vardır. Mart ayından^ iti
baren ücretli tatil haftası dolayısiyle Tekel İda
mesi 5,5 milyon lira gibi bir külfete katlanacak
tır. Nihayet şunu takdir edersiniz ki ; Tekel İda
resi her şeyden evvel malî bir müessesedir. Malî 
müessese olması itibariyle muayyen bir geliri 
Devlete temin etmekle mükelleftir. Maliyetlerin 
bu yükselişleri neticesinde Devlete teminle mü
kellef olduğu bu gelirin azalması neticesinde-
dir ki, arada bir fark hâsıl olmaktadır. Bunu te
lâfi etmek bakımından bu zamlar yapılmıştır. 
Zammın pahalılık yarattığı veya vatandaşı taz
yik ettiği iddialarına karşı bir misal vereceğim. 
Arkadaşlar; iki seneye kadar yenice sigara
sının umumi olarak istihlâk miktarı 250 000 kilo 
raddelerinde idi. Şimdi bunun istihlâki 1 25,0 000 
kiloyu aşmış bulunmaktadır. Büyük kulüp, ge
lincik, bafra aynı harman sigaralardır. Bu si
garalar iki seneye kadar 650 000 kilo istihlâk 
edilirken bugün 1 900 000 küsur kiloya çıkmış
tır. İstihlâk ucuz sigaradan pahalı sigaraya 
doğru kaymaktadır. B,u suretle vatandaş 20 kuruş
luk sigara içerken 30 kuruşluk sigara içmeye başla
mıştır. 30 - 35 kuruşluk sigara içerken 40 ku
ruşluk sigara içmeye başlamıştır. Bu vaziyet 
karşısında görülüyor ki, tazyik edici bir tedbir 
değildir. Artırmış olduğumuz fiyatlara rağmen 
son vaziyetimiz eski aylardaki normal seviyesini 
muhafaza etmektedir. Ayrjca; istihlâkin kayma-
siyle lıiz bir takım maddi güçlüklerle karşılaşı
yoruz. Farzedelim ki, 100 kiloluk bir tütün için-
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de % 10 nu köylü yapıyoruz, • %' 20 sini yenice I 
yapıyoruz, % 30 zunu da diğer sigaralardan ya
pıyoruz, % 10 nuım da lüks sigara yapıyoruz. 
% 30 - 40 nispetinde istihlâk edilen nevi, günün 
birinde, bir hamlede % 60 nispetinde bir ar
tış gösterdiği zaman ve onun yanında % 10 nis
petinde istihlâk edilen neviden bir yükseliş bu
lunmadığı takdirde, aradaki farkı temin edebil
mek için yeni bir takım masraflara katlanmak 
lâzımgelmektedir. Çünkü bunun biribirine mu
vazeneli bir harmandan temin edilmesi ve mese
lâ 100 kiloluk harmandan her çeşidin nispetini 
almak icabeder. Bu yapılamayınca 200 kiloluk 
bir harmandan elde etmek mecburiyetinde ka
lıyoruz. Bu ise masrafları yükseltmekte ve bin-
netice fiyat yükseldiğine sebep olmaktadır. Bu 
da bu artışların bir başka cepheden sebebidir. 
Maliyeti yükselten bir unsurdur. 

Şarap âmillerine verilen primlerden bahset
tiler. Bunlara primin verilmesi için mutlaka 
ihraç edilmesi şarttır. Geçen sene hiçbir şarap 
âmili ihraç yapmamıştır, önümüzdeki sene ih-' 
racat yaptıklan takdirde bu primler kendilerine 
tevzi edilecektir. 

Serbâyilik işi üzerinde durdular. Arkada
şım haklıdır. Hakikaten şimdiye kadar serbâ-
yilikler tamamen idarenin elinde, tatmin edil
mek veya kayırılma'k istenenlere verilmek için 
kullanılan bir hakti. Bunun mahzurlarını göre
rek bu vaziyeti yeni baştan ele aldık. Serbâyi-
lik verilecek vatandaşlarda ticari ehliyet ara
maktayız. Fakat aynı zamanda bunları mümkün 
olduğu kadar vatandaşlara duyurma yolu ile, 
yani 2490 sayılı kanun hükümlerini ticari faa
liyete sekte vermiyecek şekilde işin üzerinde has
sasiyetle durmak suretiyle bu işi mutlak surette 
halledeceğiz. 

Bugün için tütünü alınmamış yer yoktur. 
Yalnız destekleme mubayaaları bilhassa ekiciyi ı 
teşvik için yapılmaktadır. Bugün yalnız elinde 
yüz balyadan fazla tütünü olan ve aynı zaman
da bu işin ticaretini yapan kimselerin tütünü 
kalmıştır ki eğer ihrakiyelik değilse mutlak ola
rak değeri verilerek bunlar da alınacaktır. 

Tütün ekimi meselesine gelince : Maattees
süf iki zıt menfaati telif etmek mecburiyetinde
yiz. Bir taraftan piyasanın arzu ettiği iyi ka- | 
litede tütün yetiştirmek, diğer taraftan da ma
hallî arzulara cevap vermek durumundayız. 
JBü iki menfaati telif edebilmek için Ekonomi ve I 
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Ticaret Bakanlığı yeni bir kanun teklif etmi$ 
bulunmaktadır. Bu kanun tasarısı Meclise gel
diği zaman arkadaşlar da fikirlerini izhar ede- ' 
çeklerdir. Biz yeni bir Tütün Kanunu ile yük
sek huzurunuza çıkacağız. Yeni Tütün Kanu
niyle yeni baştan memlekette tütün mıntakala-
rını tefrik ve hakikaten kalite tütün yetiştiren 
mmtakalara bu hususu hasretmeye doğru gide
ceğiz. Bu kanun yüksek huzurunuza gelişinde 
fikirlerinizle tenevvür * edecek ve kanuna en iyi 
şeklini sizler vereceksiniz. 

Yalnız şunu arzetmek isterim ki'; senelik is-
tihsalâtımızm ancak % 20 sini memlekette istih
lâk edebilmekte ve geri kalanı mutlaka ihraç 
etmek zorundayız. Her memleket aşağı yukarı 
tütün işini nıonopolize etmiştir. Bunlarda ya 
doğrudan doğruya inhisar tesis edilmiş veya 
fiilî inhisar vücut bulunmuştur. Onun için dış 
piyasalarda, tütünümüzü istenilen fiyatla sat
mak çok güçtür. Bu sebeple biz, Avrupa in-
tcgration toplantılarında, dış ticaret anlaşma
larımızda, Avrupa İktisadi îş Birliği konferans
larında daima birinci plânda tütün satışlarımızı 
ileri sürmekte bu hususta komşumuz ve dostumuz 
Yunanistan'la da iş birliği edilerek hakikaten 
'Şark tütünlerimizin dünya piyasasındaki yerini 
muhafaza ,etmek için lâzımgelen gayreti sarf et
mekteyiz. Tekel muhtelif piyasalarda, Alman
ya'da, İsveç'te, Danimarka'da, İsviçre'de muh
telif acenta ve şubelerimiz vasıtasiyle mahallî iş
tiraklere veya orada mamul tütünden sigara 
yapmak suretiyle sigara sürümünü temin et
miş, Türk tütününün tadını muhafaza etmiye 
çalışılmıştır. Pakistan'da olan çalışmalarımız, 
bir müddet devam etmedi, bunun sebebi şudur: 
Pakistan'la yaptığımız tetkikat neticesinde ma
hallî sermayenin do. iştiraki ile 3 - 4 milyon lira 
sarfı ile bir müessese kurmak ve kâr için ancak 
beş on sene beklemek mecburiyetinde kalacağız, 

İstanbul'da Tütüncüler Birliğine ve diğer tü
tüncülere, Tekelle müşterek bir müessese kurul
masını teklif ettik Fakat bütün istek ve teşebbüs
lerimiz doğrudan doğruya Tekelin para koyarak 
iştirak etmesi şeklinde oluyor. Halbuki bugün
kü şartlar içinde Tekel'e verdiğimiz malî imkân
lar dâhilinde 5 - 10 milyon para yatırmaya im
kân yoktur, kanunen de »mesağ bulunmamakta
dır. Biz buna rağmen hususi teşebbüse iştirak 
için elimizden gelen gayreti yapmaktayız, önü
müzdeki yıl, eğer tasvibinize lâyık olursa, Tekele 

— 1110 —. 



B : 50 28. S 
yeni bir iktisadi hüviyet verirsek o zaman, bu
gün, eli kolu bağlı olan tekel serbest teşebbüsle 
hareket edebilecektir. 

Bugün sadece memlekette vatandaşa sigara 
temin etmekten başka tütün işi bakımından salâ
hiyeti plını yan bir müessese bakımından iktisadi 
bir zihniyetle işlemeye başladığı zaman iç ve dış 
piyasada memleketin tütüncülüğü bakımından 
çok faydalı neticeler alacağına kaani bulunimak-
tayız. 

Bütün bu mülâhazalardan ve cevaplardan 
sonra arkadaşımın sigara fabrikası hakkında ileri 
sürmüş olduğu mütalâalara kısaca cevap verece
ğim : 

Arkadaşlar; Maltepe Sigara Fabrikası yapıl
dığı takdirde; aşağı yukarı bize o günkü keşifle
re göre 40 milyon liraya ve belki onun yanında 
munzam ve mutlak surette bugünden dahi tesbit 
edebileceğimiz birtakım ek masraflarla aşağı yu
karı 50 - 55 milyon liraya ancak malolabilecekti. 
Bunu gören Hükümetiniz, dedikleri gibi bakan
lıklardan şöyle kurulmuş bir heyetle değil, ba
kanlıkların bu, işlerde selâhiyetli ve teknik ele
manlarla takviyeli bir heyette işi tetkik ettirmiş
tir. Varılan netice şu olmuştur: 

Bu fabrika için şimdiye kadar vakıa 13 - 14 
milyon lira sarf edilmiş bulunmaktadır, ikmali 
için ise aşağı yukarı daha 40 - 42 milyon lira sar
fı gerekmektedir. Binaeualeyh, yapılan tetkikat 
sonunda buranın ikmali için sarfedilecek mühim 
meblâğın iktisadi şartlarımıza uygun olmadığı 
kanaatine varılmıştır. Netice itibariyle tesellüm 
etmiş olduğumuz makineler mevcut fabrikayı 
takviyet etmek ve 10 senelik ihtiyacımızı karşı
layacak kapasiteyi arttırmak suretiyle fabrika
nın yapılmasından vaz geçilmiştir. (Alkışlar) 

AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Sual soracağım. 
'.BAŞKAN — Buyurun. 
AVNİ DOĞAN (Yozgad) — İki sual sora

cağım; ' . ' • : • ' 
1. Silopi Nahiyesinden bağlıyarak hudu

da kadar büyük hayvan -besleyicileri vardır. 
Bunlar yazın hayvanlarını Van Gölü civarı
na götürürler, kışın Cenuba götürürler. Şimdi
ye kadar ihracatın normal ticari şartlar altın
da yapılmayışı - birinci derecede-, kaçakçılığa 
âmil olmaktadır. Bakanlık ne düşünmektedir? 

Bu nizam değişmiş midir? 
îldnci sualim şudur : Gümrük Muhafaza kı

taları malûmu Devletiniz, eğer her hangi bir 

2.1952 O : 1 
I tahavvül varsa, Silopi'ye kadar Rus hududu 

ve oradan da Irak, Iran hududuna kadar sa
hada hudut boyları askerî katlar tarafından 
muhafaza edilmekte idi. Beri taraftan, askerî 
katlar, askerî noktai nazardan bir konuşa tâbi 
tutulmuş idi. Hudut, geniş mikyasta açık ol
duğundan, bu noksanlık telâfi edilmiş midir? 

BAŞKAN —- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanununa oy vermiyen 
var mı? Oylama sona ermiştir. 

AVNİ DOĞAN (Devamla) — Aynı zaman
da, bu birliklerde vazife alanların, vazifelerin
den mümbeis suçlarının tatbikatı askerî amirlik
lere verilmiştir, bu rejim hâlâ devam ediyor 
mu? 

"GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI SITKI 
YIRCALI (Balıkesir) — Efendim, şunu arzede-
yim ki, hudutta hayvan satış, ve ihracı mese
lesi katî bir neticeye bağlanmış değiİdir. Hu
dut pazarları kurmıya muvaffak olursak buim 
da halledeceğiz. Yalnız, son zamanlarda Cenu
ba ve Şimale doğru olan hayvan kaçışları kıs-
.men önlenmiş bulunmaktadır. Sebebi de şudur : 
Zirai kalkınma neticesinde bu hudut mmtaka-
ları tamamen sürülmektedir. Bu da bizim için 
büyük bir fayda sağlamaktadır. 

ikincisi, bizim muhafaza teşkilâtımız doğ
rudan doğruya askerî birlikler içinde mülâha
za edilmekte ve onların konuş ve hareketleri 
doğrudan doğruya Millî Savunma Bakanlığına 
bağlı bulunmaktadır. Ama bunun dışında mu
hafaza teşkilâtı mensupları, işlemiş oldukları 
suçlardan dolayı, Bakanlığımıza bağlı askerî 
hâkimler tarafından muhakeme edilmektedirler. 

AVNl DOĞAN (Yozgad) —• Mahzur görmez 
misiniz? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI... SITKI 
YIRCALI (Devamla) — Ne gibi? . 

. AVNİ DOĞAN, (Yozgad) — Efendim, Güm
rük muhafaza lataları, bulundukları.. hudut 
kıtasında zabıta vazifesini ifa ederler. Muay
yen bir kıta içinde bu vazifeyi görenler hak
kında, suç vâki. olduğu zaman, Ankara'da bulu
nan âmirî adlînin o suç hakkındaki ıttılâı ile 
orada, bulunan adlî ve idari teşkilâtın.bilgileri 
arasında büyük farklar vardır. Bunu normal 
hale irca için bir tasavvur mevcut değil midir? 

, GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI SITKI 
YIRCALI (Devamla) —• Düşünüp üzerinde elu-

I racağız. 
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BAŞKAN — ismail Aşkın. 
Abdürrahman Boyacıgiller. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon

guldak) — Baltık pazarlariyle çok meşgul olu
yoruz. Endonezya, Filipinler, Japonya, Avus-
turalya gibi uzak - Doğu ve yakın - Doğu mem
leketleriyle Afrika'da yeni teşekkül etmiş dev
letlerle ticari münasebetlerimiz tekel bakımın
dan tmyük bir inkişaf arzedecektir. Bu hu- I 
susta bir çalışma var mıdır? 
. GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI SITKI 

YİRCALI (Balıkesir) — Bugünkü tekel mevzu
atına ve tekelin'salâhiyetine göre esasen tekele 
böyle bir çalışma vazifesi verilmiş değildir. Buna 
rağmen son zamanlarda desteklenen mubayaala
rında nispeten üzerine almış olduğu külfet ne
ticesinde böyle çalışmalar yapmaktadır. Pakistan 
üzerinde Arap memleketleri ve Orta Doğu üze-
rindo durulmuştur. Peyderpey iktisadi bir dev
let teşekkülü haline keldiği zaman diğer memle
ketlerde de münasebetlere girişmek suretiyle 
tütünlerin satışında gereken ilerlemeyi yapaca
ğız. 

BAŞKAN — Oy toplama muamelesi bitmiş-
tÎ2. . 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) — Tekel Bakanlığının tasfiyesi ilerle-
riıekto midir? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI SITKI 
YİRCALI (Balıkesir) — Tekel üzerinde çalış- | 
malar ilerlemektedir. 

Bir nokta da Fahri Ağaoğlu arkadaşımıza da 
arzı cevap edeyim. 

Fahri Ağaoğlu arkadaşım demişti İri; nakliye 
ücreti tütünde 21 kuruş, tuzda şu kadar, birada 
39 olduğu halde, rakıda ve diğerlerinde niçin | 
artmaktadır? 

Arkadaşlar; biliyorsunuz tütünün nakli denk- .1 
ler halindedir, kolaydır. Bir araya gelince, za
ten İstanbul, İzmir, Adana gibi yerler çok istih
lâk edilir ve istihsal ettiğimiz bölgelerdir. Vasa
ti olarak o nispette de maliyeti düşük bulun
maktadır. Bıinım da nakliyesi büyük bidonlarla 
yapılmaktadır. Halbuki rakı nakliyatı bidonla 
değildir. Şişelerle yapıldığı için maliyeti yüksel
mektedir. Bunun nakliye ücreti 63 kuruş oldu- | 
ğu halde diğer içkilerin 70 kuruştur. Onda da | 
fark vardır. Çünki rakının bir kısmı bidonlarla 
sevkedilip sevk yerlerinde doldurulmaktadır. | 

. 1952 0 : 1 
I Rakının dışındaki ispirtolu içkiler bidona kon

madığı için maliyeti yükselmektedir. 
ABBAS GlGlN (Çoruh) — Çoruh'daki m a . . 

halli birtakım meseleleri huzurunuzda söyle
meyi.. ] 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI SITKI 
YIR.CALI (Balıkesir) — Verin de araştırayım. 

I ABBAS GİGİN (Çoruh) — Beyefendi, Ço-
j . ruhta bir müddet evvel bir tütün kıyma atel-

yesi vardı. Bu atelye birkaç yıl evvel kaldırıl
dı. Şimdi Trabzon'a mümasil şekilde1 bir faali
yet görmek üzere bir atelye tesis edideceğini 
duyduk, çok sevindik. Trabzon'daki tesis nasıl 
bir vaziyeti karşılamış olacaksa Çoruh'taki ev
velce bulunan atelye1 de aynı maksada hadim 
olmakta idi. Çoruh'ta halk zaten işsiz, bu atel-
yeden faydalanmakta idi, acaba bu atelyenin 
yeniden Çoruh'ta kurulması için bir tasavvuru
nuz var mı? 

İkinci ricam; ihrakiye olarak halkın bir yıl
lık emeği değerinin mânaya kalbetmiş olmak 
ifadesi içinde1 Çoruh'ta ya dökmek, yahut da 
orada onların gözü önünde yakmak ıgibi bir 
mevzu var. Bu, ora tüccarlarının bunu değer
lendirmek arzusunda olmalarına rağmen yapıl
maktadır. Bunun kilosunu 40 kuruşa kadar al
mak istiyen tüccarlar var buna rağmen bu tü-

I tünler orada yakılır. Buna karşı da bir tedbi
riniz Var mı? 

Üçüncü olarak, yüz binlerce kilo veya balye 
tütün temin etmiş 'olan Çoruh'a ve merkezine 
Borçka 'ya bir atelye yapmak arzusunda ise
niz bu atelye ne vakit yapılacak ? . 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI SITKI 
YİRCALI (Devamla) — Başka sual var mı? 

ABDÜRRAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU (Kon
ya) — İspirtonun listresi 86 kuruş 52 santime 
malolduğu halde ispirtodan yarı yarıya düşük 
olan rakının litresi 180 kuruş 25 santime mal-
oluyor. Bunun Sebebi nedir? 

FAHRİ KÖŞKEROĞLÜ (Niğde) — Cenup 
vilâyöt'lerindeki kaçakçılığı önlemek için ne dü
şünülmektedir ? ' 

iSTTKI ATANÇ (Ttfkad) — Tütün inhisarı 
, altındaki inhisar sisteminden bandörul sistemi

ne dönecek miyiz, dönmiyeeek miyiz ? 
Tütünlerin satış ve1 ihracatı devam edecek 

mi? 
Diğer inhisar altında bulunan maddeleri mü-
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teşenbis eşhasa teşmil ede!cek misiniz, etmiyecek 
misiniz ?. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI SITKI 
YIROALI (Devamla) — Efendim; Sıtkı Atanç 
arkadaşımızın sualini hemen birçok defa başka 
vesilelerle cevaplandırdım. Biz bütün Tekel 
maddelerinin teşebbüsü şahsiyeye intikali üze
rinde durmaktayız. Bunlar arasında tütün de 
mevcuttur. Tekel maddeleri üzerindeki inhisa
rı kaldırmaya yavaş, yavaş haşladık. Buıgüıı 
kibrit tahakkuk etti. Tuzun dış piyasalara ih
racı tekelinin kalkması tahakkuk etti. Yakın
da av malzemesi ve patlayıcı maddeler hakkın
daki kanun gelecektir, ispirto ve soma hariç 
ispirtolu içkiler hakkındaki kanun bakanlıklar
da tetkik edilmektedir. Tütün üzerinde de du
ruyoruz ve tetkika almış bulunuyoruz. Tetki-
kat neticeleri, hiç şüphe yoktur ki, yüksek hu
zurlarınıza gelecektir. 

Yaprak tütün elimizde mevcut oldukça el
bette ki ihraç edilecektir. Hattâ Tekel ihtiyaç
larından elde, fazla kalacak tütünlerin de ihra
cına müsaade edileceği tafbiîdir. 

'Şimdi; ispirtonun maliyeti, birinin dökme, 
birinin şişeli olmasından ileri geliyor, ikincisi; 
ihraldık tütün kanunen tesbit edilmiştir. Biz 
bunları Çoruh'ta da aynı şekilde yapmaktayız. 
Eğer bu umumi kaide haricinde bildikleri mün-
f erid fbir hâdise: varsa, bildirirler, biz de bunun 
üzerinde hassasiyetle dururuz, tetkik ederiz. 

Çoruh'ta, yirmi seneden beri Tekelin atölye
si yoktur. 

NECÎP BİLGE (Niğde) — '5190 sayılı Ka-'. 
nuna göre Gümrük ve Tekel idaresinde bâzı ko
ruma ve tahsil memurlarının hayvan (besleme 
mecburiyeti vardır. Bu bedelleri kâfi görüyor 
mu Bakanlık? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANİ SITKI 
YIRCALI (Devamla) — Kâfi görmüyoruz. Ma
liye Bakanlığına bu hususta bir yazımız vardır. 
Yalnız bizim Bakanlığı değil tahsildarlar için . 
Maliyeyi.ve sağlık memurları için de Sağlık 
Bakanlığını alâkadar eden bir mesele olduğu 
için kül olarak bu meseleyi Hükümet ele almış 
bulunmaktadır.. , 

FAHRÎ KÖŞKEROĞLU (Niğde) — Cenup 
vilâyetlerin deki kaçakçılığı önlemek için muha
faza teşkilâtından ayrı olarak bakanlığın bir ted
biri var mıdır! 

.-1952 Ö : İ 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI SITKI 

YIRCALI (Devamla) —* Biraz evvel uzunboy-
lu arzettim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
di. Fakat C. II. P. Grupu adına Nuri Sertoğlu 
söz almış bulunuyorlar. 

NURÎ SERTOĞLU (Sinob) —Arkadaşlarım, 
sabrınızı suiistimal etmemeye çok dikkat ede
ceğim. 

Sayın Bakanın lütfettikleri izahatı dikkatle 
dinledim. Bilhassa teşekkür ederim. Yalnız bu 
arada üzerinde durmadan geçemiyeceğim bir iki 
noktayı arzetmeme müsaadenizi rica ederim. 
iSaym Bakan, kaçakçılıkla mücadele tedbirleri 
meyanmda bilhassa Cenup hudutlarımızdan en 
çok kaçak olarak giren hazır elbiseden bahsetti
ler ve az resimli normal yollarla ithali suretiyle 
bu nevi eşya üzerindeki kaçakçılığın önlenebile
ceğini umduklarını söylediler. 

Sayın arkadaşlar, ithalâtta resim tarifesinin 
iki fonksiyonu vardır, birincisi malî, diğeri 
himaye prensibidir. Memlekette büyük bir müs
tehlik sınıfın ihtiyacını karşılamak için kâfi de
recede imal ve istihsal edilemiyen maddelerin 
ithalinde asgari tarife vaz'etmek, memlekette 
imal ve istihsal edilen ve edilmesi kabil bulu
nan kısımlar için de, bu sanayi erbabını ve müs
tahsili korumak için âzami tarife tatbik etmek 
suretiyle o sanayi ve istihsal erbabını himaye 
etmek esastır. Şimdi memlekete hazır elbise 'it
hali için buyurduklar] gibi bir hafif resim tat
bik olunursa bundan memleket dahilindeki elbi
se sanayii, terzi sınıfı acaba mutazarrır olmıya-
caklar mı? Burada yalnız iktisadi mülâhaza 
ile mi hareket edilecek yoksa, hami mülâhaza
ya ne derece yer verilecektir? Bu cihet Bakan 
tarafından açıklanmamış bulunuyor. Sayın ar
kadaşlar, Bakan buyurdular ki, piyasada öyle 
mallara tesadüf ediyoruz ki, bunların fatu- , 
ralarmda yazılı maliyet satışı, satış fiyatları
nın tatbik edilmesi, lâzımgelen Gümrük Res-. 
minden bile daha az olduğu görülmektedir. 

Arkadaşlar, bu mallar kaçaktır, kaçak ol
ması lâzımgelir, hiçbir mal Gümrük Resminden 
daha az fiyatla ne alınabilir, ne de satılabilir. 
O halde bu kadar eşya, ticari müesseselerimize, 
iç piyasalarımıza kadar nüfuz edebilmekte, pa
zarlarımıza çıkarılmaktadır. 

Sayın Bakanın kaçakçılıkla mücadele husu
sunda bu cihetleri de nazarı dikkate almaların-
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da büyük bir isabet görmekteyiz. Yalnız bu mü
nasebetle üzerinde duracağım bir nokta da: Hu-
dutla.rnnızdaki kaçakçılığın öteden' beri devam 
e de gelmekte olduğu, bunun da önlenmesinin 
kolay bir iş olamıyacağı hakkındaki beyanla
rından biraz üzüntü ve endişe duydum. 

Arkadaşlarım, yine bakanın: Her kilometre
ye bir er diksek bunun'Önlenmesi biraz güç olur 
gibi ifade .tarzları, ben temenni ederim ki, ne 
kadar çalışırsa çalışsın Hükümet kaçakçılıkla 
mücadeleye, ancak mahdut bir hadde kadar mu-; 
vaffak olabilir. Üst tarafını, önleyemez gibi bir 
maksatla serdedilmiş bir fikir mahsulü değildir. 
İnşallah bu görüşümde, bu kanaatimde hata et
miyorum. 

Arkadaşlar; Maltepe Sigara Fabrikasına te
mas ettikleri sırada bunun bugün inşasına baş
lanırsa 50 - 55 milyon lira gibi muazzam paraya 
malolacağını işaret etmişlerdir. Ben bu rakam
larda biraz mübalâğa edildiğini görmekteyim. 
Çünkü 1947 ile bugünkü para seviyemiz ve kıy
metlerimiz arasında esaslı bir değişiklik olma
dığına göre bu demek olur ki ; böyle bir fabri
kanın inşası için lüzumlu olan madedi iptidai-
yeye inşa malzemesine ve inşaat sırasında işçi 
ve saireye ödemek mecburiyetinde kalacağımız 
para miktarlarında o derece yükselme olmuştur 
ki ; 39 milyon liraya nazaran 50 - 55 milyon lira 
gibi bir para ödemek lâzımgelecektir. Burada! 
bu hesaba nazaran sayın bakan, bugünkü malze-; 
me fiyatlarının ve hayat seviyesinin 1947 yı
lma nazaran %40 - 45 e yakın bir yükselme kay
dettiğini kabul etmiş bulunuyorlar. 

Acaba. kasıtları bu mudur? Bu neden ileri, 
geliyoi ve nasıl izah buyuracaklardır? Bunu; 
tavzih etmelerini rica için huzurunuza gelmiş • 
bulunuyorum. 

BAŞKAN. — Gümrük ve Tekel Bakanı Sıtkı ' 
Yırcalı. 

GÜMRÜG VE TEKEL BAKANI SITKI 
YIRCALI. (Balıkesir) — Efendim, iki kelime ; 

ile cevap vereyim; ben mutlak surette kaçakçı-; 
lık olacaktır demedim. Hududun vaziyetini ta
rif ötmek için bilhassa işaret ettim ve arkasın
dan dedim ki ; İran hududunda aynı genişlik! 
olmasına rağmen kaçakçılık olmamaktadır. Şu 
halde bunun bir iktisadi sebebi olmak lâzımdır, 
dedim. Bunun arkasından bu iktisadi sebepler 
yardımcı olarak beraber gitmezse kaçakçılığın 
önlenmesinin zor olacağını ifade ettim. 

. 1962 Ö : 1 
Arkadaşım; yalnız muhafaza teşkilâtının 

kuvvetlendirilmesi kâfi değildir, bunun yanın
da iktisadi tedbirleri de almak lâzımdır dediler. 
Şimdi aksi tezi müdafaa ediyorlar. 

Arkadaşlar; elbette ki, bugünkü şartlara gö
re daha fazla artması ihtimali vardır, 50 - 55 
milyon lira olabilir. Maltepe Sigara Fabrikası 
için 1947 deki tahminlerden ibarettir. Yoksa 
katî rakamlar olarak değil. Biz nihayet kendi 
piyasamızda bir fiyat tesbiti yapabiliriz. Ama 
dünyadaki çelik fiyatları ve diğer maddelerin 
yükselişi karşısında ve hele Kore harbi ve dünya 
vaziyeti dolayısiyle husule gelen bir takım ta-
havvüller karşısında kim ne yapabilir? Bunu in
kâr etmeye imkân var mı? Biz nihayet kendi 
piyasamızı ve kendi iç vaziyetimizi ayarlıyabi-
liriz. Binaenaleyh memleket dışındaki bir ta
kım hâdiseleri iktisadi ve içtimai değişikliklere 
hükmetmeye imkân yoktur, elbette ki onların 
tesiri bize de olur. . Ç ü n k ü biz dünyada tecrit 
edilmiş bir vaziyette değiliz. Sonra mukavele
miz bir ecnebi şirketledir. Bu şirketin mensup 
bulunduğu memleket öyle bir memleket ki, Kore 
harbi için bütün maddi ve mânevi imkânlarını 
seferber etmiş, memleketinde tahdidat koymuş, 
ihraç edeceği maddeler üzerinde fiyat yükseliş
leri olmuştur. 

Arkadaşımın sadece polemik yapmak üzere 
ortaya attıkları bu mütalâalarını, bundan evvel 
gayet güzel şekilde yapmış oldukları tenkidleri 
ile aynı ayarda göremedim. Fakat kendilerini 
bu ifademle tatmin etmiş olduğumu zannediyo
rum. (Soldan alkışlar). 

BAŞKAN — Bakandan sonra bir milletve
kili arkadaşımıza söz vereceğiz... 
Hıdır Aydm. 

HIDIR AYDIN (Tunceli) — Efendim, ma
ruzatım bir temenniden ibarettir. Erzincan 
Başmüdüriyetine bağlı, hali hazırda Tunceli böl
gesinde bulunan üç tane tuzla vardır. Güneli, Kı-
ver ve Ağa tuzlalarıdır. Bunlardan Tunceli, Bin
göl, Erzincan ve Elâzığ vilâyetleri istifade eder 
ve ihtiyaçlarını buradan temin ederler. Bu tuz
laların havuzlan, havuzdan havuza akan yollan, 
memba!arı düyunu umumiyeden kalmadır. . Bu 
sene yaptığım tetkik seyahatimde bunlan tetkik 
ettim, Tamamen bozulmuştur. Eskiden membala-
rm sulan geniş olduğu için ihtiyaca kâfi geliyor
du. Fakat uzun yıllardan beri hiç tamir görmedi
ği için akışlar tamamen azalmıştır. İstihsal ga-
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yet düşmüştür. Vatandaşlar tuz ihtiyaçlarını te- i 
min edebilmek için bu tuzlalara gittiklerinde haf
talarca tuzlaların başında beklemektedir. Ve bir 
hafta, on gün beklemelerine rağmen ihtiyaçlarını 
yine tamamen temin etmeden cüz'i bir tuz almak
la geri dönmektedirler. Geçen seneden beri bu 
mevzu üzerinde istanbul'da umum müdürlükle te
maslar yaptım. Tetkik edip istihsallerini memba
larını, akışlarını artırmak, sağa sola kaymış olan 
suları bir araya toplamak ve motorlaştırmak için 
tedbirler alacaklarını söylemişlerdi. Geçen sene 
de Sayın umum müdür Beyle yaptığım temas I 
neticesinde idare bana bir yazı göndermişti. Fa
kat bendenizi tatmin etmedi. Yalnız üzerinde du
rup adam göndereceklerini ve akışlarını yaptıra
caklarını söylüyorlardı. Halbuki benim yaptığım 
tetkiklerde- havuzlar tamamen bozuk, havuzdan 
havuza akan yollar yağan yağmurlar, seller ta
mamen havuzlar içine akmakta, depolar yok. Ha
vuzdan depoya gidecek yol üzerinde ufak bir de
re vardır, 10 metre kadardır. Bunun üzerinde de 
köprü yoktur. 

Bu bölgenin ihtiyacını temin etmek için bu 
tuzlaların tetkiki ile depolarının yapılmasını ve 
membaa akışların artırılmasını köprü ve havuz 
tamirlerinin yapılması için biran evvel tetkikat 
yapılmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu. 
HIDIR AYDIN (Tunceli) — Bir ricam daha 

vaî. 
•• '< Ayrıca Ağa Tuzlasının civarında ve hemen 
bitişiğinde Kör Tuzlası vardır. Aralarında bir 
kilometreden fazla mesafe yoktur. Bu tuzla da 
işletilirse bu bölgenin ihtiyacı tamamen karşıla
nabilecektir. Bunun da tetkikini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var ] 
okutalım. 

Yüksek Başkanlığa 
Bu mavzuda kâfi derecede tenevvür ettik. 

Müzakerenin kifayetinin oya konulmasını arz 
ve teklif eyleriz. 

Denizli Milletvekili Aydın Milletvekili 
Fikret Başaran Nail Geveci 

NURİ SERTÖĞLU (Sinob) — Söz istiyo
rum. . 

BAŞKAN — Grup namına mı, kendi namınıza 
mı efendim. (Bakan cevap verdi sesleri) 

NURÎ SERTOĞLU (Sinop) — Sayın arka-

1952 O :.İ 
daşlar, bir noktaya işaret edeceğim. Sayın Ba
kan cevaplarında politik bir zihniyete saparak 
son konuşmamı yaptığımı beyan buyurdular. 
Böyle bir zihniyete asla düşmedim. Burada ken
di beyanlarını dinledikten sonra... 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI SITKI 
YIRCALI (Balıkesir) — Polemik dedim. 

NURİ SERTOĞLU (Sinob) — Efendim af
federsiniz. Konuşmamda söylediğim gibi, yardım
cı ve yapıcı olmak zihniyeti içinde noktai na
zarımı belirtmiş bulunuyorum. Bu ciheti tavzih 
için tekrar huzurunuza çıkmış bulundum. 

BAŞKAN — Bir arkadaşımız daha söz iste
miştir, fakat kifayeti müzakere takririni reye 
arzetmek mecburiyetindeyim. Kifayeti müza
kere aleyhinde söz istiyen yok. Kifayet teklifini 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

O halde bölümlere geçilmesini kabul edenler.. 
Ka,bul etmiyenler... Bölümlere geçilmiştir. 

B. Lira 
101 Bakan ödeneği 5 400 

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

201 Aylıklar 10 410 575 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 532 860 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler..."Kabul edilmiştir. 

203 Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 14 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar : 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 865 490 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince öenecek para mükâfatı 1 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... : 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 

maddesinin (D) ve 15 nci 
maddesinin (E) fıkralariyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere-
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210 

212 

220 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

403 
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ğinco T. O. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4367 sayılı Kanun gereğince 
verilecek er tayını 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
1615 sayılı Kanun gereğince 
verilecek yemeklik bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
iller kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 ve 5501 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek tedavi gi
derleri ve yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil giderleri 
BAŞKAN -— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

28.2 
Lira 

609 600 

3 600 

531 000 

22 000 

41 700 

146 600 

71 000 

100 500 

82 000 

55 000 

302 700 

43 000 

984 437 

2 000 

1952 
B. 
405 

40G 
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Hayvan satmalına, tazmin ve 
yem bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
•Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Haber alma giderleri 

Lira 

19 472 

50 000 

BAŞKAN — Aziz Uras. 
AZİZ URAS (Mardin) — Arkadaşlar, ma

ruzatım bu madde içine girdiği için de demin 
arzu ettiğim beyanı yapabilmek için maddeden 
istifade ediyorum. Gümrük ve Tekel Bakam ar
kadaşım Cenup hududunun alelıtlak bütün güm
rük muhafaza hattı boyunca muhafaza edilme
diği ve muhafaza edilmesine de imkân olmadı
ğını söylediler. Doğrudur, gayet doğrudur. Güm
rük rejimleri ve fiyat farkları iki tarafta teha-
lüf ettikçe, ve muhtaç vatandaş gibi muhafız da
hi garize taşıdıkça bunların önüne geçmeye im
kân yoktur. Bakan arkadaşım buna temas etti 
ve dedi ki ben oralarda hudut pazarları açaca
ğım. Bunu yaparsa şahsan Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı Bütçesine beyaz oy vereceğim. Uzun 
müddettir üstünde durduğumuz ve tek çare ola
rak bulduğumuz bu usulü şayet kendileri tahak
kuk ettirecek olurlarsa minnettar olacağız. Bu 
suretle vatandaşların ıstırabı, milletin ıstırabı 
dinecektir kanaatindeyim. Arkadaşlar; uzun 
müddettir bunun tahakkuk etmemesine sebep 
birtakım siyasi, ideoloji sızmaları endişesidir 
buna mâni tedbirler koyma imkânlarını elde 
edilemediği için Devletçe açılan bu kapılar bi-
lâhara kapatılmıştır. Bugün bu şartlar değişmiş-
midir? Şayet değişmişse, ki son zamanlarda ge
rek Irak ve gerek Suriye'de komünizme karşı 
ciddî bir cereyan başlamıştır. Bu hususta haber
ler alınmışsa hakikaten memlekete en büyük 
iyilik yapacak olan bu pazarların açılışını se
lâmlarız. Yalnız tütün kaçırılmamaktadır. Bü
yük döviz membaı olan, memleketin en büyük 
servetini teşkil eden koyun sürüleri kaçırılmak
tadır. Bu iş devam edecektir ve hiçbir kuvvet 
buna mâni olamıyacaktır. Teyakkuz ve kuman
danların dikkatine rağmen garize gümrük hudu
dunda bu kaçakçılığı menedemiyecektir. Bu hu
susta Bakan arkadaşım muvaffak olurlarsa ken
dilerine minnettar olacağım. 

BAŞKAN — 406 ncı bölümü oyunuza arze-
diyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. * 
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B. 

407 

408 

409 

410 

411 

412 

413 

414 

417 

418 

419 

420 

Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Gümrük tahsilat komisyonla
rında bulunacak belediye üye
lerinin huzur ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Muayyenat 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Askerî gereçler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Harb gereçleri ve teçhizat 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tıbbi ecza ve sağlık gereçleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Veteriner ecza ve gereçleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
ölen erlerin cenaze masraf la-
riyle kaçakçılarla çarpışma ne
ticesinde ölen subay, assubay, 
er ve muhafaza memurlarının 
ve deniz müstahdemlerinin teç
hiz, tekfin ve.kabir yapma gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Gümrük idareleri giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
2550 sayılı Kanun gereğince 
kaçakçılarla çarpışma netice
sinde ölenlerin ailelerine ve sa
katlananlara verilecek tazmi
nat 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Lira 

101 300 

500 

2 385 000 

977 304 

150 000 

40 000 

3 000 

147 500 

B. Lira 

1 500 

39 000 

7 000 

300 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
421 Gümrük ambarlarında kaybo

lan eşya tazminatı 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

422 işçi Sigortaları Kurumuna ve
rilecek prim. 11 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 12 900 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası kongra ve konfe
ranslara iştirak edeceklerin 
yolluk ve giderleri 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs giderleri 42 510 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 21 050 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı, onarma 125 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

711 Makina, alet ve gereçler ona
rımı 3 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

751 Gümrük kimyahaneleri için sa-
tmalınacak makina, alet ve ge
reçler 3 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

752 Satmalınacak kara, hava ta
şıtları ve deniz muhafaza va
sıtaları 145 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.-

BAŞKAN— Bu suretle Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı Bütçesi bitmiş oluyor. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1952 yılı Bütçesine verilen oyların neticesini 
arzediyorum : 298 milletvekili reye katılmış, 
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(276) kabul, (22) ret vardır. Çekinser yoktur. I B. 
Muamele tamam ve tasarı (276) oyla kanunlag- I 218 
mış oldu. 

Şimdi, Tekel Genel Müdürlüğü 1952 yılı 
Bütçesinin maddelerine geçiyoruz. Birinci mad
de okunacaktır.' 

Tekel Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE.1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1952 
Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri için, 
bağlı (A - 1) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(19 029 022) lira ve yatırım giderleri için de, 
bağlı (A - 2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(13 324 441) lira ödenek verilmiştir. 

B. ı 
202 

203 

204 

206 

207 

209 

Lira 
853 720 

32 400 

210 

A / l - CETVELİ 

Memur ve hizmetliler ücreti 13 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 758 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı dil binlenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 7 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. O. Emeldi Sandığına yapı
lacak ödemeler 1 £43 900 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 2 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
4896 sayılı Kanun- gereğince; 
ödenecek kasa tazminatı • ,260 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler:.. Kabul edilmiştir.••' 

301 Genel Müdürlük büro giderleri 72 500 
BAŞKAN —Kabu l edenler... 
Etmiyenler;.. Kabul edilmiştir. • 

302 İller büro giderleri 305 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler;.. Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 90 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 310 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 50 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 125 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 525 000 
BAŞKAN--T-Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kamın gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 75 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil giderleri 4 000 
BAŞKAN —Kabu l edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

405 5190 sayılı Kanunun gerektir
diği koruma ve tahsil memur
ları hayvanları giderleri ' 103 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

407 Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren giderler 67 500 
BAŞKAN —' Kabul edenler... 
»Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

417 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanunu 'gereğince ödenecek 
vergi ve resimler 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... -
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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420 

421 

450 

451 

452 

453 

459 

476 

501 

502 

505 

602 
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Mahkeme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

• Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tecrübe, ıslah ve mücadele gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kaçağı takipı ve önleme gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
'Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulan öğrencilere verilecek 
burslar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik yardımdan faydalanıla
rak yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluk ve gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler...: 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Spor giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
'Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... (Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İşçi kurul ve sendikalarına yar
dım 

28.2 
'Iîiıt 
40 000 

197 501 

147 000 

27 500 

15 000 

000 

15 000 

1 000 

33 400 

40 000 

50 000 

300 000 

10 000 

BAŞKAN -
var okuyoruz. 

Bu bölüm hakkında bir önerge 

1952 O : 1 
Yüksek Başkanlığa 

Tekel Genel Müdürlüğü fabrika ve işletme
lerinde halen 20 işçi sendikası vardır. Bunlar 
kendi mensuplarına ellerindeki mahdut imkân
larla bâzı sosyal yardımlar yapmaktadırlar. Bir 
kısmı yeni teşekkül ettiğinden imkânları çok 
dardır. Sendikaların işçilerin hastalıklarında 
kendilerine, ölümlerinde ailelerine yapmıya 
gayret ettikleri bu yardımları karşılamaları için 
sendikalara yardım tahsisatının 30 000 liraya 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. ' 

Tokad 
S. Atanç 

Sivas 
N. Ağa,dıkoğlu 

Ağrı 
C. Yardımcı 

Çoruh 
Bumiu 

Çanakkale 
N. Kirişeioğlu 

Çoruh 
Z. Ural 

Balıkesir 
Ali Fahri İşeri 

Siird 
B. Erden 
İstanbul 

A. Vahram Bayar 
Muğla 

Nadir Nadi 
Afyon K. 

K. özçoban 
Kırklareli 
F. Filiz 

Zonguldak 
Cemal Kıpçak 

Balıkesir 
M. Iştın 
Kocaeli 

H. Başak 
Sivas 

B. Taner 
Sivas 

1. Duygun 
Bilecik 
T. Oran 
Kütahya 
E. Koçak 

Rize 
O. Kavrakoğlu 

İzmir 
P. Arat . 
Çorum 

Ş. Gürşes 
Sivas 

Hüseyin Yüksel 
Erzurum 
E. Karan 

Çorum 
B. Koldaş 
İstanbul 

A. Topçu 
İstanbul 

İhsan Altmel 
İstanbul 

A. Moshos 
Afyon K. 
S. Torfilli 

İzmir 
Cemal Tunca 

Erzurum 
Fehmi Çobanoğlu 

Balıkesir 
S. Başkan 
Balıkesir 
V. Asena 
Samsun 
H. üzer 

Sivas 
Ş. Ecevit 
Bilecik 

M. Kurkut 
Niğde 

N. Bilge 
Samsun 

Naci Berkman 
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-îzmir 
Osman Kapani 

Muğla 
,Z. Mandalinci 

Çankırı 
K. Arar 
Balıkesir 

Kocabıyıkoğlıı 
Denizli 

F. Başaran 
Denizli 

A* Çobanoğlu 
Tunceli 

1İ. R. Kulu 
Diyarbakır 

Kâmil Tayşi 
Gümüşane 

A. $u Varınca 
Elâzığ 

S. Ergene 
Ankara 
Ö. Bilen 
İsparta 
T.!wTbla 
Samsun 

Ferid .Tüzel 
Ankara 

Ö.Ş. Çiçekdağ 
Tekirdağ 

Z. Erataman 
Ankara 

Salâhattin Benli 
Yozgad 
H. Üçöz 

Muş 
H. Dayı 
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îzmir 

M, Aldemir 
Kayseri 

1. Kirazoğlu 
Çankırı 

K; Atakurt 
Burdur 

M. özbey 
Balıkesir 

E. Btidakoğlu 
Kırklareli 
S. Pekkip 

Kastamonu 
Sait Kântarel 

Seyhan 
Z. Akçalı 
Tunceli 

Hıdır Aydın 
Siird 

C. Yardım 
Bursa 

Raif Aybar 
Kocaeli 

Hüsnü Türkand 
İstanbul 

Senihi Yürüten 
Gazianteb 
S. Kuranel 

Ankara 
A. Gedikoğlu 

Ankara 
R. Eren 
Erzurum 
E. Nutku 

Çorum 
A. Başıbüyük 

Van 
I. Akın 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü buyurun. 
BÜTÇE Ko. ADINA KENAN AKMANLAR 

(Çanakkale) — Muhterem arkadaşlar, teklifin, leh 
ve aleyhinde konuşacak değilim, yalnız 602 nci 
bölümde geçen sene 25 bin lira vardı, yardım 
talısisatı olarak verilmişti. Bunun bu sene 10 
bin liraya indirilmiş olduğunu gördüm, sebebini 
sorduk, raportör arkadaşımız bize dediler ki, 
geçeu sene bu hali teşekkülde olduğu için 25 bin. 
lira koymuştuk, Şimdi teşekkül etmiş olduğu 
için on bin lira kâfidir dediler. Sadece bunu ar-
zetmek için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

..Mim., O M 
BAŞKAN — Sıtkı Atanç buyurun. 
SITKI ATANÇ (Tokad) — Muhterem arka

daşlar, bu teşkilâtın bünyesinde 20 yi mütecaviz 
sendika vardır. Bu sendikaların mahalleri şun
lardır : Cibali Tütün. Fabrikası, buranın asgari, 
800, âzami 5 000 amelesi vardır, Nakliyat Kutu 
Fabrikası, Tamirat Atelyesi, Yaprak Tütün (Üs
küdar), Ankara Bira Fabrikası, istanbul Bira 
Fabrikası, Paşabahçe ispirto, Kibrit fabrikası, 
Samsun Yaprak Tütün Samsun Sigara Fab
rikası, İzmir Yaprak Tütün, îzmir Sigara 
Fabrikası, Tekirdağ Şarap Fabrikası, iz
mit Tütün, Adana Tütün Fabrikası, Ma
latya Tütün Fabrikası, bu suretle Tekelin 
muhtelif fabrika ve işletmelerinde 20 yi müteca
viz sendika mevcuttur. Bu sendikalar, (ölüm 
halinde ailerine, işsiz kaldıkları zaman, kendile
rine; hastalandıkları zaman sigortaların yapma
dığı yardımları gibi) yapmaktadırlar. 

Bu para işçilerin yevmiyelerinden yani gün
delik nafakalarından kesilerek toplanıyor ve çok 
mahdut miktardadır. Evvelki bütçelerde sendi
kalara yardım için 100 bin lira gibi para mev
cuttu. Bu para gittikçe azaltıldı, 1951 Bütçesin
de 25 bin lira idi. 

Bu 25 bin lira ile hiç olmazsa her sendikaya 
işçi mevcuduna göre (500), (2 500) liraya kadar 
yardım yapılıyordu. Ve bu para ile de büyük ih
tiyaçlarını karşılıyorlardı. 

Bu yardım tahsisatı 1952 senesi Bütçesinde 
10 bin liraya indirilmiştir. 16 yı mütecaviz 
sendika mevcut olduğuna göre beher sendikaya 
çok cüzi bir para düşecek ve işçiye bu kanaldan 
yapılan sosyal yardımlar çok azalacaktır. 

iktisadi Devlet Tegekküllerindeki sendikalara 
alâkalı müesseseler kâfi derecede yardım yap
maktadırlar. Bu itibarla teklif edilen (10) bin 
liranın esasen muhtaç vaziyette olan fakir işçiye 
yapılmakta olan yardımların devam edebilmesi 
için (30) bin liraya çıkarılmasını arz ve teklif 
ediyorum. 

(BAŞKAN — Mehmet Yılmaz. 
MEHMET YILMAZ (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlarım, ben de evvelki' konuşan arkada
şımızın' fikrindeyim. Ancak; onun temas et
mediği bir noktaya bir nebze temas etmek isti
yorum. Bu da şudur : Hepinizin malûmudur 
îki; (bütün devlet .müesseselerinde ; işçilerimizin 
vasati yevmiyeleri aşağı yukarı . 3 - 4 liradan 

1120 
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başlar ve bu yükselir. Halbuki Tekel İdaresin
de çalışan ve bu işletmelerde1 bulunan bütün iş
çilerin yevmiyeleri , bir 'buçuk liradan başlar, 
3-5 liraya kadar 'yükselir. Bu vaziyet karşısın* 
da bütün Devlet müesseselerinde işçiye yapılan 
sosyal yardımın çok fazla olmasına rağmen bu
nun, aksine olarak Tekel idaresinde çalışan iş
çilerimize yapılan sosyal yardım maalesef çok 
azdır. Yevmiyelerinin çok az olmasına rağmen 
sosyal yardımın da maalesef cüzi oluşu karşı
sında bu yardımı Yüksek Meclisinizin esirgemi-
yeceği kanaatindeyim. 

(Maruzatım bundan ibarettir. 
'BAŞKAN w- İbrahim Kirazoğlu. 
İIBRAIIÎM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Ma

ruzatım kısa olacaktır. Her hangi bir işçi sen
dikasına yardım etmek şayanı arzudur. Fakat 
unutmamak lâzımdır ki; işçi sendikaları yalnız 
tüllün işçilerine nıahsus ve münhasır değildir. 
Bir, taraftan, bir yardım mevzuu ile karşı kar
şıya kalırken, diğer taraftan bir müsavatsızlık; . 
adaletsizlik gibi diğer işçilerden ayrı ve farklı 
bir vaziyetle düşmiyelim. Bu itibarla sendikala
ra yarldım mevzuunda elbetteki bütün işçileri 
İçine almak gibi umumi bir tedbir ancak yerin
de olur. Münhasıran tütün işçilerine böyle bir 
yardım artırılması, diğerlerinin haklar; bakı
mından bir aykırılık ifade etmektedir. Yüksek 
tirleyetten bu ciheti nazarı itibara almalarını ri
ca ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
Önengeyi dikkate almayı kabul edenler... Et

in iyenler.... 
'Müsaade buyurun anlaşılmadı, sayalım. 

önergeyi dikkate alanlar... Almayanlar... öner. 
ge reddedilmiştir. 

602 nci bölümlü oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler.'., Kabul edilmiştir. 
B. Lira 

Çeşitli hayır kurumlarına yar
dım 1 000 
BAŞKAN —Ka'bul edenler... 
E'tmiyenler... Kabul edilmiştir." 
4250 sayılı ispirto ve ispirtolu 
içkiler inhisarı Kanunu gere
ğince şarapçılara verilecek 
primler ve yapılacak başka 
ödemeıler • 100 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1ÖB2 6 : İ 
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CETVELİ 

Lira 
390 000 

[BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

735 (Bina satınalma, yaptırma 860 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler...* Kalbul edilmiştir. 

736 6113 sayılı Kanun gereğince 
satınalınaeak veya yaptırıla
cak tutun bakım ve işleme ev
leri ve ambarları 4 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 

> OEtmiyenler... Kanul edilmiştir. 
741 4898 sayılı Kanun gereğince 

'yeniden yaptırılacak fabrika, 
• imal ve doldurma evleriyle 

mevcutlarının genişletilmesi 
'giderleri 4 376 920 

1 > ŞAŞIDAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Ka)bul edilmiştir. 

751 ISatınalmacak makine, alet v© 
araçlar ve bunları kurma gi* 
derleri 970 000 
ŞAŞKAN — Kabul edenler... ' 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

752 Satınalınaeak taşıtlar 15 000 
' BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
;761 Çamaltı ve Yavşan tuzlaların

da yaptırılacak yeni tesisle* ve 
• . . ibvınlan genişletme giderleri 1 250 000 

BAŞKAN. — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilnıiştir. 

762 15433 sayılı Kanun gereğince 
' Menecek Rize Çay Fabrikası 

taksiti 652 521 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler...' Kabul edilmiştir. 

771' Şaraplık bağ 'yetiştireceklere1 

5Ö89 sayılı Kanun gereğince 
; yapılacak ikrazlar 110 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

(BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

— 1121 
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MADDE 2. : - Tekel Oenel Müdürlüğü 1952 

Bütçe yılı. gelirleri ilişik (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (838 759 204) lira talimin 
edilmiştir. 

B - CETVELİ 

B, Lira 
1 Satış kadarı, (Tekeli ıgcliri) 186 784 204 

(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edlmiştir. 

•2 Çeşitli gelirler 900 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Para cezaları 260 000 
[BAŞKAN.-u KaJbui edenler... 
Etmiyenler.;. Kalbul edilmiştir. 

4 Çeşitli hasılat *• •••.•,. , 300 000 
İBAŞKAN — KaMl edenler... 
Etmiyenler.'.. Kabul edilmiştir. 

5 Geri alımı 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... rKafbulEdilmiştir. 

6 Des'tekleme alımları hizmet Üc
reti ,. * 600 000 
[BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul e'dlmi'ştir. 

'7, Tütün, Tuz, İçki, Kibrit Sa-
yvjnmiı Vergisi ; . . . ' • • 99 825 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul e'd'ilmiştir. 

(2 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN— İkinci maddeyi cetveli ile bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
30 .VI ;1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlileri kadroları, bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 3656 sayılı 
Kanunun (9) ncu maddesi gereğince geçici 
mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kurulu ka-
rariyle kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, er
tesi yıl Bütçe Kanunu tasarısı ile birlikte Büyük 
Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadro
lara ek olmaması şarttır, 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi cetveli ile bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

.1952 0 : 1 
MADDE 4. — 26 . V ,1927 tarihli ve 1050 sa

yılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu 
maddesi gereğince : 

A) Gelir nevilerinden her birinin dayandığı 
hükümleri gösteren (C) cetveli; 

B) Gelecek yıllara geçici taahhütlere giriş
meye yetki veren kanunları gösteren (G) cetve
li, bu kanuna bağlıdır. 

İBAŞKAN — Dördüncü maddeyi cetveliyle 
birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler.,, Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tekel gelirlerinin hususi hü
kümlerine göre tarh ve tahsiline 1952 Bütçe yı
lında da devam olunur. 

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

MADDE 6..—Geçen yıl borçları bölümünde-
ki ödenek üstünde çıkan ve 1951 yılı Bütçesinin 
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili olduklan hizmet bölümlerinden bu bölüme 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak Ödeneklerden 
ödenir. 

1928-1950 Bütçe yıllarına ait olup da Mu
hasebei Umumiye Kanununun 93 neu maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve kargılıfe-

j lan yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1952 
| yılı Bütçesinin ilgili: hizmet tertipleri veya 
j 3 - 6 ncı kısım bölümleriyle yatının bölümleri 
i; artıklarından eski yıllar borçları bölümlerine 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden 
ödenir; 

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

MADDE 7. — Fevkalâde hallerin devamı 
müddetince Tekel Genel Müdürlüğünün fabri
ka, tuzla, işleme evleri gibi iş yerlerinde top
lu olarak çalıştırdığı işçilerle hizmetlilere (bu 
iş yerlerinde çalışan memurlar dâhil), giderleri 
döner sermayeden ödenmek üzere, çalıştıkları 
günlerde günde bir defa bir kab yemek ve ele
mek verilebilir. 

[BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kalbul eidilmiştir. 

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

I İBAŞKAN — 8 n&imaddeyi cetveli ile birlik-
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'te kabul edenler... EtmiyenTer... Kabul edilmiş
tir. ... 

(MADDE 9. — 20.V. 1946 tarihli ve 4896 
sayılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolardan, 
(bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1952 
OBütçe yılında kullanılamaz. .-. 

(BAŞKAN — Cetvelle beraber maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 10. —- İntifaı Tekel idaresine ait 
olup Hazine namına tapuya bağlanmış veya he
nüz tescil muameleleri ikmal edilmemiş bulu
nan gayrimenkullerin Genel Müdürlük namına 
yapılacak intikal ve tescil muameleleri her 
türlü harç ve resimden istisna edilmiştir. 

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

MADDE 11. — Bu kanunun hükümleri' 1 
Mart 1952 tarihinden yürürlüğe girer. 

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

MADDE 12. —- Bu kanunu Maliye ve Güm-* 
nü'k ve Tekel bakanlarıyürütür. 

(BAŞKAN — Maddeyi' kabul edenler,.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oyunuza arzedilmiştir. 
Beyaz kabul, kırmızı ret, yeşil çekinserdir. 

B — Tarım Bakanlığı Bütçesi 

4. •— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1952 yılı Bütçe ^Kanunu tasarısı ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/274) [1] 

5. — Orman Genel Müdürlüğü 1952 yılı Büt
çe Kanunu itasdrısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/279) [2] 

BAŞKAN —-. Tarım Bakanlığı Bütçesi üze
rinde görüşmelere başlıyoruz. Aynı zamanda Dev
let Üretme Çiftlikleri 1952 yılı Bütçe Kanun 
tasarısı ile Orman Genel Müdürlüğü 1952 yılı 
Bütçe Kanun tasarısı da mevcuttur. 

Söz istiyenleri okuyorum: Rıza Erten C. H. 
Partisi Grupu adma, Kemal Atakurt, Hüseyin 
Balık, ismail Berkok, Ali Fahri işeri, Ömer Bi

ti] 70 sayılı oasmayazi tutanağın sonundadır. 
[2] 59 sayılı hasmayazı tutanağın sonundadır. 
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len, Sırrı Atalay, Adnan Karaosmanoğlu, Haşatı 
Ali Vural, Sedat Barı, Şevket Moean, '. Abbas 
Gigin, Nâtık Poyrazoğlu, Ali. Rıza Sağlar, 
Necdet Açanal, Baki Erdem, Celâl Otaman, Yu
suf Ziya Tuntaş, Lûtfi Ülkümen, Sadettin ka-
racabey, Mehmet Üzbey, Abdürrahman Boyacı-
giller. 

Söz, C. H. Partisi Grupu adına Rıza Erten'-
indir. 

RIZA ERTEN (Mardin) — Sayın arkadaş
lar; Cumhuriyetin başlangıç devrelerinde ilk 
evvelâ gümrük akar yakıt muafiyeti sistemi da
hilinde .traktörlerin girmesi teşvik olunmuş ve bu 
sayede de memleketin muhtelif yerlerinde maki
neli ziraat usulü teessüs etmeye başlamış idi. 

Daha sonra, kombinalar ismi altında getiril
miş olanlarla bunların sayısı gittikçe artmış ve 
nihayet Marshall Yardımından elde edilen ko
laylıklarla 1949 da sayısı üç bin yüz üç olan 
traktörler 1950 de 9500 ve 1951 de isej çiftçiye 
satılanlar 17200, memlekete giren miktar ise 
19700 adedini bulmuştur. Buna. muvazi olarak 
Ziraat Bankası sermayesinin tezyidi için alınmış 
olan tedbirlerle bu bankanın ikinci harb sonun
dan beri her yıl artırdığını gördüğümüz kredi 
plasmanlarının köylü ve çiftçilerimize sağladığı 
imkânlar memleketimizde ziraat altına alman 
sahanın her yıl gittikçe genişlemesine ve bu su
retle hem millî servet ve refah seviyemizin yük
selmesine ve hem de Avrupa iktisadi iş birliği 
manzumesi içerisinde bizden beklenen karşılıklı 
dayanışma ve emniyetin tahakkukuna hizmet 
edilmiştiı. 

Su işlerine ve rejimine öteden beri verilen 
ehemmiyet derecesinde memleketimizin henüz 
inkişafa kavuşmaması ve kuru ziraat usulü ve ". 
sisteminin gerekli plajı yerlerde bilgili bir surette 
ve lüzumlu şartlar içerisinde tatbik edilememesi 
yüzünden ziraatimizin doğrudan doğruya tabiatın 
haşin tesirleri altında kaldığı ye onun iyi veya 
kötü tezahüratına her bakımdan maruz bulun
makta olduğu hepimizce belli olan vakıalardan
dı!!. 

Her istilısal sahasında olduğu, gibi ziraatte de 
sarf edilen kıymet bir emek nispetinde gelir ve 
menfaat sağlamak tabiî olduğuna göre mahsulü 
mümkün mertebe teminat altına alarak bağrını 
tabiata karşı açıp geceyi gündüze katarak çalı
şan Türk köylü ve çiftçisinin döktüğü alın teri
ni muasır milletler çiftçileri derecesinde değer-
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İendirilmesi için gereken tedbirler ürerinde ehem- i 
miyetli bir surette durmak tabiî birşey olamaz. 
Bunun için de Tarım Bakanlığının evvel emirde 

, istikrarlı bir idareye sahip olması, diğer alâkalı 
dairelerle beraber istenilen hedefe muayyen müd
detler zarfında varabilmesini sağlıyacak bir 
plân ve program üzerinde mesai sarf etmesi vo 
bütçe cetvelinde de ödenek ve tertiplerin ona göre 
yer alması icabeder. 

1952 yılı Bütçesini gözden geçirecek olursak 
Marshall Yardımından yapılan 14 milyon liralık 
bir zamla yekûnu 59 540 694 liraya çıkan ve esa
sında geçen seneye nazaran !% 5 kesintiler dola-
yısiylo 2 481 089 lira noksan olan Tarım Ba
kanlığı Bütçesi henüz umumi mânadaki uzunca 
vadeli bir plân ve programla huzurunuza gel
miş değildir. Umumi muvazeneye göre olan nis
peti ise bugünkü iktidarın muhalefette iken ten-
kid mevzuunu teşkil eden % 3 nispetinin pek do 
ilerisine gidememiştir. Artırılan ve binde 4 ka
dar olan miktar ise yukarda da arzedilmiş olan 
haricî yardım kaynaklarından bu yıl için temin 
edilen 3,4 milyon liranın ilâvesiyle ancak mey
dana gelebilmiştir. ' 

Mevcudiyeti ifade olunan plân veya proje 
iso iki taraf ' arasında yapılan anlaşmalar gere
ğince Merkez (Bankasında toplanan karşılıklı 
paralardan serbest bırakılacak olan kısımdan ne 
miktarının 1951), : 1952 ve 1953 yıllarında hangi 
hizmet" veya tertiplerden kullanılmaları meşhut. 
olduğunu belirten, birer cetvelden fazla bir kıy
met taşımazlar. Esasen 1951 malî yılı sonuna 
doğru imzalanmış olan bu anlaşmaya göre 
24 300 000 lira gibi bir iki ay zarfında sarfı 
ihtimali olmıyan ; büyük bir paranın,, gelecek 
yılda bakıyeşimn sarfı dahi meşrut olsa, 1951 
projesi içerisinde yer aldığı görülmektedir ki 
buna mâna vermek, imkânı biraz güçleşiyor. 

Köylü ile teması sıklaştırmak, bilgilerini ar
tırmak, yeniliklerden kendilerini haberdar ve 
tatbik ettirmek ve günlük müşküllerini hal eyle
mek üzere beş yıldan beri bir kısım illerimizde 
kurulmuş olan teknik ziraat teşkilâtının bu yıl 
da on beş ile teşmil olunarak genişletileceğini 
memnuniyetle'karşılıyorum. 

Bunun yanıbaşmda köylünün bu teşkilâtla 
karşılıklı olarak düzene konması ve toplu olarak 
ancak istifadeleri mümkün olabilecek tedbir ye 
tavsiyelerden faydalanabilecek bir kabiliyete 
yükseltilmeleri iktiza eder. ] 
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Bu, sayededir ki ancak i küçük işletmelerin 

bir motorlu vasıta veya cihazdan istifade edebil
meleri imkânı sağlanmış, veya ilerde tatbikına 
geçilmesi bir zaruret halini alacak olan zirai 
sigorta gibi.- teknik düzenlerin kurulabilmesini 
gerektiren zemin ve esaslar şimdiden hazırlanmış 
o l u r ; . . . • , ' • . . ' 

Bu arada ziraat odaları üzerinde de durul
ması ve işler bir şekle getirilmesini sağlamak 
üzere mevzuatta değişiklik yapılması zaruri bir 
hal almıştır. 

'Makineli ziraatin hızla inkişaf etmekte öldü
ğü şu son seneler zarfında: pek eski yıllar tat
bikat ye aksaklıklarının verdiği neticelerin göz 
önünden uzak tutulmaması iktiza ettiği halde 
maalesef ayni hallerin tekrarlandığını ve geç
miş yıllar tecrübelerinden faydalanarak hattı ha
reketimizin tanzim edilmediğini görmekteyiz. 

Makineler tabiî ömürlerini ancak normal bil
giye sahip kimseler ellerinde kullanıldıkları tak
dirde idame ettirebilirler. 

Birçok yerlerde makinist şoförlerin bulunma- . 
ması dolayısiyle yüksek fiyat ve fedakârlıkla el
de edilen traktörlerin tarlaya sokulduğu ilk haf
talar zarfında tamire muhtaç bir hale geldikleri
ni, ve tamirleri için yakınlarda bir atelye veya 
tesis bulunmadığından millî servetin heba olup 
gittiğini ve işin de sekteye . uğradığını görüyor 
ve işitiyoruz. Memleketimize giren traktör çe-
şitlikleriyle beraber bir çoğunun kâfi miktarda 
yedek parçasının bulunmaması ve bulunanların 
da memleketin muhtelif yerlerinde yeter derece
de stok edilmemiş olması ve hattâ hiç yedek par
çası yapılmıyan eski tiplerin sokuluşu bu maki
nelerden beklenen iktisadi çalışmayı Önlemekte 
ve maliyeti yükseltmektedir. 

Bugün ufak bir yedek parçası için iş zama
nında memleketin bir ucundan öbür ucuna ka
dar gitmek zorunda kalan kimseler az değildir. 

Onun için bilhassa seyyar tamirhane işine 
ehemmiyet verilmesi ve kâfi miktarda yedek 
parça ithal ve tevziini icbar edici tedbirlerin 
alınması lüzumludur. 

Ancak büyük arazi üzerinde çalıştırıldığı tak
dirde verimli ve isitihsal üzerinde müessir olan 
bu vasıtaların en ziyade uygun olanlarının ihti
yaç nispetinde memlekete sokulmaları münasip 
olmakla beraber bunun yapı başında esas kitle
yi teşkil eden köylü işletmelerinin muhtaç bu-
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lunduklan muhtelif alât ve cihazların da üzer- I 
lerinde aynı hassasiyetle-durulması kadar tabiî 
bir şey olamaz. • 

Marshall Yardımı kanaliyle köylü işletme
leri makine ve aletlerinin bu yıl ancak esaslı bir 
Mrette ele alındığı, Adapazarı fabrikasiyle di
ğer hususi imalâthanelerden istifadeye çalışıla
cağı söyleniyor. 

Memleket ihtiyacının memleket içinden sağ-
lanması kadar tabiî birşey. olmamakla beraber 
muhtelif topraklarda muhtelif maksatlara göre 
'kullanılan ve muayyen vasıfta 'koşum hayvanla-' 
nuna muhtaç olan pulluk 

BAŞKAN — Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe
sine oy vermiyen var mı? 

RIZA ERTEN (Devamla) — İmalatının 
pek basit bir sanat mahsulü olmadığını göz 
önünde tutarak bu nevi makine sanayii üzerin
de de lâyikı veçhile durulması zamanının geldi
ğine kani bulunmaktayız. • 

Her iktisadi sahada olduğu gibi ziraatte de 
makineleşmenin tabiî bir neticesi olarak işsiz 
kalan vatandaşlar meydana gelmiş olacaktır. 
Kaçınılması mümkün olmıyan ve içtimai huzur
suzluğa yol açabilen bu duruma karşı şimdiden 
tedbirler düşünüleceğini tabiî görmekteyiz. 

\ îstihsalâti artırma, vasıflarım yükseltme 
mevzuunda ıslah istasyonlarının ve üretme çift
liklerinin, tabiat şartları her yönden pek deği
şik olan memleketimiz de muhtelif faktörler göz 
önünde tutularak ona göre tevzi ve tesis edilme
leri şart olduğu gibi diğer taraftan kontrol al
tında hususi ıslah müesseselerinin vücut bulma
sı da ancak bizi gayeye ulaştırabilir. 

Su işine hız verilmediğini gördüğümüz şu 
son yıllar zarfında bir taraftan çiftliklerimizi 
sulama işlerinde aydınlatmak, diğer taraftan çe
şitli mahsul ve münavebe usulüne doğru yaklaş
malarını tahakkuk ettirmek üzere ekim siste
minde bir yenilik yapılması zaruridir. 

Suflarrıa rejimi tatbik edilen yerlerde çeşitli 
ziraatle beraber tabiî ve suni gübrelerin de be-
Iıemahal kullanılacağını göz önünde tutarak ona 
göre tedbirler alınması lâzımdır. Bununla bera
ber bugünkü gübre fiyatlarının çiftçi için de 
elverişli olmadığını beyan etmek isterim. 

Köylüyü topraklandırma ve eihazlandırma 
ve kol gücünü değerlendirme, ve refah seviye
sini yükseltme prensibi güdüldüğü bir zamanda | 
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I Devlet Üretme Çiftliklerinde takibedilmesi lâ-

zınıgelen yol, yeniden arazi açıp genişletmekten 
ziyade muayyen ve mahdut arazide çeşitli zira
at ve münavebe usulünü tatbik ederek daha 
ileri bir ziraat sistemi çerçevesi içerisinde çalış
mak ve örnek olmaktır. • 

Makineleşmenin diğer bir tesiri hayvan kuv
vetine olan rağbeti azaltmaktadır." Yeni açmalar 

J yüzünden tabiî mera sahası da gittikçe daral
maya yüz tutar. •"'•'••; 

Memleketimiz için her bakımdan ehemmiye
ti aşikâr olan ve ıslaha muhtaç bulunan hayvan
cılığımızın müteessir olmaması için köylü işlet
melerinin önemle ele alınması, ve suni çayırlar 
tesisi için gayretler sarf edilmesi lüzumludur. 
Gerek nebata, gerek hayvan hastalıklarına kar
şı yapılan mücadelenin zamanında ve şümullü 
olması ancak fayda sağlıyabilir. Her iki mü
cadeleye de bugünkünden daha fazla ehemmi
yet vermek, alâkalıların bilgilerini arttırmak 
ve düzene koymak, koruyucu sistem ve ted
birler hududu içerisinde karşılıklı ve birbiri
ni tamamlayıcı olarak çalışmak gayeye ulaştı
rabileceğinden mevzuatımızda da ona göre de
ğişiklikler yapılması icap etmektedir. 

BAŞKAN — Oy toplama muamelesi bitmiş
tir. . 

RIZA ERTEN (Devamla) — Memleketi
mizde muzır kuşların yaptıkları tahribat elbet
te küçümşenmiyecek derecededir. Bunlara kar
şı, alman mücadele tedbirlerinin son yıllarda 
gevşediğini görmekteyiz. . 

Zirai mahsullerimizin iç ve' dış piyasalarda 
sürümünü sağlamak üzere yapılması zaruri olan 
ve bir kısım mahsullerimiz üzerinde tatbikim» 
geçilmiş bulunan istandardizasyon işine Tarım 
Bakanlığının da hususi bir ehemmiyet vererek 
diğer dairelerle iş birliği yapması zururidir. Zi
raat sahasında alınacak tedbirlerin ancak ev
saf ve kıymet üzerinde müessir olabileceğini 
izaha hacet yoktur. 

Çiftçilerimizin, çevirme kredileri yanı ba
şında topraklandırma, her türlü tesis, donatım 
gibi orta veya - uzun vadeli kredilere olan 
ihtiyaçları öteden beri üzerinde durulan mev
zulardan biridir. 

Bu nevi kredilerin, Ziraat Bankasınca an
cak öz kaynaklardan sağlanabileceğine göre 
ödenmiş sermayesinin çoğaltılması iktiza eder. 

} Halbuki bu yıl bütçesinde kendisine kanu-
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nen verilmesi mecburi olan miktardan fazla 
bir yardım yapılmamış olduğunu görmekteyiz. 

îki yıla yaklaşan bir zamandan beri orman 
rejiminde yapılacağı söylenen değişiklik söz
leri memleketin her bakımdan hayatı ile ilgili 
olan bu mevzuda istkirarı bozmakta ve orman
lara karşı tesis etmeye başlıyan koruma ve ge
liştirme hissini zedelemektedir. 

Evvelce kâfi miktarda odun kestirmiyorlar 
diyerek orman idarelerinden şikâyet edenler 
yerine bugün yapılan tahribat dolayısiyle or
manlarımızın istikbali ne olacak diye endişe 
edenler çoğalmıştır. 

Esasen orman bakımından pek fakir olan 
memleketimizde ormanların lüzum ve ehem
miyetinden bahsedecek değilim. Memleketin 
muhtelif yerlerinde daha dün mâruz kaldığımız 
seylâp felâketleri ormansızlığm acı neticelerin
den birisini bize göstermektedir. 

Memleket realiteleri de göz önünde tutula
rak ormanlarımızın bir taraftan bugünkü var
lığını korumakla beraber gelişmesini de Bağlı
yacak olan bir idare sisteminin bir an evvel ku
rulmasını verimleşm esini ve içinde bulunduğu
muz tereddüt devresine. son verilmesini bekli
yorum. 

Muhterem arkadaşlar; son söz olarak bugün
kü iktidarın dünkü muhalefet sözcüsünün 1950 
yılı Tarım Bakanlığı Bütçesinin Kamutayda mü
zakeresi sırasında söylediği şu aşağıdaki cüm
leyi benimsiyerek şimdi ben tekrar edeceğim : 

«Bir taraftan traktörleri teşvik ederek istih
sali arttırmak ve maliyeti düşürmek için çalı
şılırken, diğer taraftan bu traktörlerde kullanı
lacak akar yakıt üzerine vergi zammı yoluna 
gidilmiş olması içinden çıkılamıyacak bir tezat
tır.» (Bağdan alkışlar). 

BAŞKAN — Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe 
tasarısına oy vermiyenler oylarını kullansınlar, 
oy verme muamelesi bitmiştir. 

Kemal Atakurt. 
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| KEMAL ATAKURT (Çankırı) — Muhterem 
arkadaşlar; Tarım Bakanlığı Bütçesi konuşulur
ken ben de bir kaç nokta üzerinde durmak isti
yorum. Şu ciheti hemen ifade etmeliyim ki; Ta
rım Bakanlığı iki yıllık faaliyeti içinde zirai kal-

I kınma dâvasında büyük hamleler yapmış ve ve-
rimli neticeler almıştır. Köy kalkınması dâvasında 
Demokrat Parti iktidarının bugüne kadar yap
mış olduğu icraattan dolayı teşekkür etmeyi bir 
borç bilirim. 

Suni gübre memleketimizde yeni kullanılma
ya başlanmış olup bu gübrenin faidesinden, vere
ceği neticeden henüz köylerimiz haberdar bilo de 
ğildir. Bu itibarla Tarım Öğretmenleri vasıta-
siyle köylerde amelî bir tarzda bu,gübrenin su
reti istimalini ve faydaların! öğretmeli ve deneme 
neticelerini takip ederek tatbikattan elde edilen 
faydalar hakkında bilgiler verilmelidir. Bu tak
dirde ki ancak müstahsil durumda bulunan köy
lünün bigâne kaldığı suni gübre faydalı'bir mad
de olarak ziraatimizdo lâyık olduğu mevkii alabî-

I l i r . • • • • • ' . 

Fennî ziraatin muvaffak olması şartlarının 
yanı başında toprak tahlili birinci plânda yer 
alır. Mmtıkavi mahiyette yaptırılacak bu tahlil 
ler sonunda, vatandaşın sahibi bulunduğu top
rakta hangi nevi ziraat yapması lâzımgeldîğini 
tesbit ve ona göre çalışmasını ayarlamanın müm
kün olacağına kani bulunmaktayım. 

Sayın Tarmi Bakanının bu iki mevzuda ne 
düşündüğünü 'açıklanmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Tekel Genel Müdürlüğü 1952 
yılı Bütçe Kanunu tasarisina (261) milletvekili 
oya' iştirak etmiş (234) kabul, (26) ret ve (1) çe-
kinser oy verilmiştir. Muamele tamamdır. Tasa
rının kanımluğu (234) oyla kabul edilmiştir. 

' Saat 13 e üç dakika vardır. Evvelce ittihaz 
buyurduğunuz karara göre bu sabahki mesaimiz 
burada hitam bulmuş demektir. 

Saat 14 te toplanılmak üzere Oturumu kapa
tıyorum. 

I Kapanma saati : 12,58 



îKîNct OTUBÜM 
Açılma saati : 14,17 

BAŞKAN -— Başkanvekili Fikri Apaydın, 
KÂTİPLER : İbraliim Kirazoğlu (Kayseri), Sedat Baran (Çorum) 

«a«e» 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapldı) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Tarım Bakanlığının bütçesinin görüşülmele

rine Devlet Üretme Çiftlikleri ve Orman Genel 
Müdürlüğü Bütçeleri ile birlikte devam ediyo
ruz. Söz Hüseyin Balık'indir. (Vazgeçti sesleri) 

İsmail Berkok. 
İSMAİL BERKOK (Kayseri) — Muhterem 

arkadaşlar, memleket zirai bir inkılâp içindedir. 
Bu inkılâbı şöyle ifade edebiliriz. Nüfus art
maktadır ; bunun tabiî neticesi olarak toprak da
ralmaktadır, toprak eskimektedir, beslenmezse 
inbati kabiliyetini kaybedecektir. Toprak dağı
tımı neticeside herkes toprak sahibi olacak, ge
niş topraklı malikler azalacak, hububat daha 
kârlı olduğu için bu cihet inkişaf halinde, ve 
meralar azalmaktadır.. Buna mukabil binaena
leyh hayvancılık zayıflamaktadır. Bunun için 
çare: Daralmakta olan topraklarımızdan daha 
iyi mahsul alınmasını temin edecek tedbirler 
almak, çeşitli ve kıymetli zirai maddeler yetiş
tirmek, meraların ihtiyaç nispetinde muhafaza 
edilmesini sağlamak gayelerine müteveccih bir 
program takıp ve tatbik etmektir. Bu vaziyet
lere göre;, 

1. S u l a m a , •• ' > 
2. Gübre, 
3. Çeşitli ziraat, işleriyle karşı karşya gel

miş oluruz. 
Sulama meselesi yolundadır ve hamdolsun 

süratle ilerlemektedir. 
Gübre meselesi: Mcvzunbahs oldukça bunun 

tezek ve orman dâvaları ile mümteziç olduğu
nu göreceğiz. Çünkü gübre tezek olarak - kulla-
mnclıkça gübre temin edilemez. Binnetice toprak 
beslenemez ve iyi bir mahsul alınamaz. Gübre 
meselesi mahrukat meselesine sıkı sıkıya bağlı 
olduğu kadar, sıhhat ile de ilgilidir. Çünkü te
zek ; yapmak için gübreler evlerin önlerine se

rilir, bunun temizliğe no kadar aykırı olduğu 
malûmdur. N 

Şu halde gerek ziraat ve gerekse sıhhat ba
kımından gübre ve tezek meselesini bir memle
ket dâvası olarak ele almak lâzımdır. Mahru
kat ihtiyacını karşılamak için ilk hatıra gelen 
linyit kömürüdür. Şu halde, bunun ihracatını 
genişletecek, kullanılmasını, ve tedarikini ko
laylaştıracak tedbirler aramak icabetmektedir. 

Ziraat için diğer mühim bir iş de : 
Motor, at, öküz mevzuudur. Ziraat sahaları 

genişledikçe bu sahaları işlemek mahsulü vak
tinde kaldırmak meselesi ortaya çıkmaktadır. 
Vaktiyle kaldırılamadığı için geçen seneki be
reketli mahsullerimizden bir çoğu zıyaa uğra
mıştır. 

Bu vaziyet karşısında (öküzü) demode bir 
vasıta olarak telâkki etmeli ve bunun yerine 
at kullanılmasını temin edecek çarelere baş 
vurmalıdır. 

Motor geniş arazi içindir. Fakat biçer dö
ver makinaları memleketin birçok yerlerinde 
kullanılacaktır. Bunların tedariki için- köy zi
raat kooperatiflerine ehemmiyet vermek lâ
zımdır. Zirai Donatım da buna muvazi olarak 
kolaylaştırıcı metotlar tesbit etmiştir. 

At, hem memleket savunması, hem ziraat, 
hem de nakliyat için zaruri bir unsurdur fakat 
Ziraat Bakanlığının faaliyet şekli, bende bütün 
gayret ve faaliyetlerin motor üzerinde teksif 
edildiği ve at işinin ehemmiyetiyle mütenasip 
bir ciddiyetle ele alınmadığı kanaatini uyandır
maktadır. Eğer bu kanaatim doğru ise Ziraat 
Vekâletinin bu mevzuda yanlış bir yolda oldu
ğunu söyliyebilirim. 

At mevzuunda yapılacak işlerin at yetiştir
mek için müsait sahalar, at için müsait piyasa 
hazırlamak ve sıfat sistemini amelî bir şekilde 
ıslah etmek şeklinde ifadesi mümkündür, 
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Toprak darlığını telâfi edeceklerden diğer 

birisi de çeşitli ziraat sisteminin tatbikidir de
miştim. Bu sistemin tatbik edilebilmesi için ev
velemirde : Memleketimizin muhtelif mıntaka-
larmın neler yetiştirmeye müsait olduğunun 
tesbit edilmesi esastır. Çok mühim olan bu işin 
ele alınması zaruridir. Buna isterseniz, memle
ketin zirai coğrafyası deyiniz. 

Sonj söz olarak, ziraat memurlarımızın mem
leketimizin hususiyetlerini iyi" tanımalarının,, 
şimdiye kadar olduğu gibi masa başına bağlı 
kalmıyarak esas çalışma sahalarına intikal et
melerinin çok temenni edilecek bir metot ola
cağını arzeylerim. 

FAHRÎ KÖŞKEROĞLU (Niğde) — Aziz ar
kadaşlarım ; Hükümetin takip ettiği ziraat po
litikasının muvaffak olmakta bulunduğunu, bu 
yöndeki iktisadi inkişafın seyrinden anlamak
tayız. Gerek fiyat, gerekse istihsali artırma 
politikasında Hükümet, kül halinde ileri bir 
görüş ve rasyonel bir çalışmaya sahiptir. Bu 
itibarla Hükümeti tebrik ve takdire şayan bu
lurum. 

Ancak bu arada Ziraat Vekâletinden da bir 
şey öğrenmek faydalı olacaktır. 

Ziraat Vekâleti bu rasyonel çalışma sistemi
nin içinden daha çok teknik bir unsur olarak 
müstekar ve değişmez bir plân ve programa 
sahip midir?. 

Sahipseler, esaslariyle bizi tenvir etmelerini 
bilhassa rica ederim. 

Henüz plân ve program hazırlanmakta ise 
sayın bakanlığın memleketin muhtelif, tabiî ve 
iktisadi faktörlerini göz önünde tutarak ve her 
bölgesi zirai bakımdan, bir hususiyet arzeden 
Türkiye'yi esaslı etüd ettirerek çiftçi teşekkül 
ve birlikleriyle do teşriki mesai etmek suretiyle 
tarsin edilmiş bir program ve sisteminin teessü
sünde önder olmasını temenniye şayan görürüm. 
Öylesine ki; bakanlar değiştikçe bu program ve 
sistemin.; ana prensiplerine asla halel gelmesin. 

Arkadaşlar; bunu şu maksatla arzetmekte
yim : Geçen sene yine burada o zamanın Ziraat 
Vekili giriştiği geniş ve muazzam teşkilâtla 
muvaffak olabilmesi için bir Ziraat Şûrasına 
lüzum görüp görmediğini sormuştum. Cevaben 
fakülte hocaları ile mütehassıslardan müteşekkil 
'bir şûranın kurulduğunu bu kürsüden resmen 
beyan etmişlerdi. Zabıtlarda mevcuttur.' Bir 
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kanun mevzuu olduğuna kaani bulunduğum bü 
Ziraat Şûrasından henüz eser mevcut değildir. 

: Ayrıca; yine bir kanun meyzuu olduğuna 
kaani bulunduğum eksteyşin servis (yayım teş
kilâtı) gibi muazzam bir teşkilât kurduğunu ilân 
etmiş ve fiilen de işe başlamıştı. Bakanlıkta bu 
teşkilâta ait sergi açılmış ve hepimize gozdiril-
mişti. Kendisini bu «azip görülen teşkilâttan 
dolayı! tebrik etmiştik. Fakat sayın Bakanın 
ayrılmasiyle bu da suya düşmüştü. Çok ister
dik ki kendileri de burada bulunsun ve tezleri
ni buradan müdafaa etsinler. Fakat öğrendik 
ki bu geniş teşkilâtı kurmaya dünyada yalnız 
Birleşik Devletler muvaffak olmuştur. Çünkü 
bu birkaç milyon değil belki birçok milyarlar 
sarfını ieabettiren bir işti. Bütün bu zirai dâ
valar için görülüyor ki esask bir plâna ve bu 
plânın tatbikatında mühim faydalar Bağlıyaca
ğına inandığım Ziraat Şûrasına ihtiyaç vardır. 

(Son olarak şurasını da huzuruunzda,kaydet
mek isterim ki, bu bakanlığın çok kıymetli kom
petan ve feragatli elemanlarına yeni Bakanın 
lâyık olduğu değeri vermesidir. Bu da hiç şüp-1 

hesiz kendisinin muvaffakiyetini sağlıyacak baş
lıca unsur olacaktır. 

HIDIR AYDIN (Tunceli) — Muhterem ar
kadaşlar; Tarım Bakanlığı yeni iktidar zamanın
da zirai politikaya verdiği büyük ehemmiyetin 
semerelerini görmekle iftihar duymaktayım. 

Geçmiş yıllarda hariçten buğday ithal eder
ken bugün memleketimizden harice ihraç ediyo
ruz. Yalnız buğday ihraciyle övünmek değil bü
tün zirai mahsullerimizin durumu eski yılların 
çok üstündedir. 

Hükümetimizin bu sahadaki muvaffakiyetine 
teşekkürü vazife bilirim. 1952 yılı Bütçesi tatbi
katında da Sayın Bakana ve mesai arkadaşlarına 
muvaffakiyetler temenni ederim. Bu vesile ile de 
aşağıdaki temennilerimi arzedeceğim: 

1. Birçok mmtakalar ve illerin toprağı bol 
ve mümbittir. İklim şartları da tamamen müsa
ittir. Bu itibarladır İd, Ziraat Bankası ve Tarım 
Bakanlığının imkânlarından* faydalanarak hatıra 
gelecek bütün mahsul nimetlerinden istifade gör
mektedirler. Fakat toprağı dar iklim şartları gay-
rimüsait olan bâzı vilâyetler bu imkânlardan 
mahrum kalmaktadırlar. Hizmetin programlı 
olarak mmtakanın iklim ve toprak yetiştirme 
durumuna göre taksim edilmesi çok âdilâne olur. 

' Misal olarak mahrumiyet mın'takaşı olan seçim 
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çevrem Tunceli Vilâyeti toprağı dardır/Binlerce I 
topraksız vatandaş mevcuttur. Ziraat Bankası
nın vo Tarım Bakanlığının traktör, selektör ve 
pamukçuluğun ve sair imkân yardımlarından 
faydalanamıyor. Bu bölgede de meyvacılık, arı
cılık, hayvancılık, tavukçuluk, bağcılık, ipekçilik 
imkânlarından istifade etmesine iklim şartları 
ve mıntaka müsaittir; Şüphesiz İd, bu durumda 
başka vilâyetlerimiz de mevcuttur. Bu bölgenin 
elverişli olduğu hizmetler zaman zaman ileri sü
rüldü. Bundan önce de mesul kimseler ehemmi
yetine işaret ettiler. 1952 yılında Sayın Bakanın 
bu fakir bölgenin ihtiyacı çapında ehemmiyetle 
ele alınmasını rica ederim. 

2. Millî Savunma ve Tarım Bakanlıklarının 
teklifi üzerine 3 . 6 . 1935 gün ve 2638 sayılı ka
rarname ilo memleketin müdafaası noktasından 
ceviz ağacını kesmek ve harice ihracını yasak et
mişken 15 sene sonra yani 15 . 8 . 1949 tarih ve 
3/9720 sayılı kararname ile ceviz ağacını kesmek 
ve harice ihraç etmek üzere 6 aylık bir müddetle 
müsâade olunmuştur. Bu kararname bâzan altı
şar aylık aralıkla 6 aded kararname çıkarılmıştır. 
Bugün meriyette olan 16 . 1 . 1952 gün ve 
2/14248 sayılı kararname ile 30 . 6 .1952 gün 
akşamına kadar kesilen ceviz ağaçlarının tesbiti 
kabul edilmiştir. Malûmunuz olduğu gibi 1528 
sayilı Kanunun 22"- 23 ncü maddelerine göre 
meyveli ağaç' köklemek ticaret maksadiyle kesmek 
yasaktır. Yalnız moyvadan düşen ağaçlar ziraat 
memurlarının raporları ile orman memurlarının 
damgalaması ile kesilme yetkisi vardır. Bu yet
ki birtakım ehliyetsiz kimseler tarafından yolsuz
luklar ve suiistimallerle meyvalı ağaçların kesil
mesine fırsat vermektedir. Bu ağaçların senelik 
meyva geliri 30 - 50 lira arasında iken köylü va
tandaşların fakir durumundan istifade ederek 
gözü açıklar 500 - 600 senelik mazisi olan ceviz 
ağacını 80 - 100 lira gibi bedelle alıp kestirmek
tedirler. Bu yüzden hem vatandaş mağdur olmak
tadır, hem de millî savunmamız faydasına lü
zumlu olan millî servetimiz mahvolmaktadır. Bu 
hal ancak 3 - 5 zengin kütükçünün menfaatma 
yaramaktadır. Tarım Bakanlığı müfettişlerinin I 
yaptıkları tetkiklerde ceviz ağacı ihracı yesak 
edilmediği takdirde memlekette ceviz ağacı kal-
mıyaeağı yolundaki raporları da mevcuttur. I 

Bu itibarla memleket zararına olan bukatıya-
tm harice ihracının yasak edilmesini temenni 
ederim. | 
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I BAŞKAN — Yusuf Aysal 

YUSUF AYSAL (Kütahya) — Muhterem ar* 
kadaşlarım; Tarım Bakanlığının çalışmaları 
umumiyet itibariyle iyi bir sahada yürümekte
dir diyebiliriz, orman kısmında Mocan arkada 
şımızm mütalâaları varsa ona karışmamak kayıt 
ve şartiyle. 

Zirai mücadele, üzerinde hassasiyetle ve 
önemle durulacak bir mevzu olsa gerektir. Pa
mukçular bundan şikâyetçi ve mütezarırdırlar. 
Bilhassa pancar bölgesinde bulunanların önemli 
şikâyetleri vardır. Pancara arız olan ve burada 
ihtisasım dışında olması itibariyle adını.mütehas
sıslarına bıraktığım bu hastalık tedavi edile
memektedir. Ancak bu sahada görülen tedavi 
şekli yalnız tecride inhisar etmektedir. Bu va
ziyet bölgenin 5 - 10 yıl bu ziraatten mahrum 
kalmasını ve binnetiee mağdur kalmasını icabet-
tirmektedir. Uşak ve havalisinde bu hastalık gö
rülmüştür ve 5 yıldan beri mühim bir pancar 
istihsal bölgesine pancar müstahsili bu ekimin
den mahrum bulunmaktadır. Bu hastalığın te
davisi ve bu hastalıkla mücadele yerinde olur 
kanaatindeyim; 

Muhterem arkadaşlar; tohumluk tevziinde de 
bâzı yanlışlıklar olmaktadır. Devlet Üretme 
Çiftliklerinin şayanı memnuniyet derecede to
hum üretme ve çoğaltma yolundaki gayretlerini 
memnuniyet ve şükranla karşılamak icabeder. 
Yalnız muhitin hususiyet ve şartlarına göre to
humluklar verilmesi icabettiğinde herkes mütte
fiktir. Geçen sene yayla mmtakasma uygun olan 
veya olmıyan tohumluklar verilmesi intaş kud
retini bertaraf etmiş, emek, mesai ve ümit bağlı-
yan köylüyü hasat ve harman zamanında eli boş 
olarak çıkarmış bulunmaktadır. Bu da Tarım 
Bakanlığınca malûmdur. Böyle yanlışlıkların 
tekerrür etmemesinin temini yerinde olur kanaa-

| tindeyim. 
Sayın arkadaşlarım; Orman Kanunu hepi

mizce malûmdur. Üzerinde durmayı bugün için 
lüzumlu bulmuyorum. Yakında Büyük Meclise 

I kanunu gelecektir. Geniş ölçüde tartışmalar 
yapılacaktır. 

I, Yâlnız geçen sene aziz arkadaşım. Nihat îğri-
| boz 'a hitaben, ihalelere giren mütaahhitlerin 
| orman yangınlarım temizlemek üzere hizmet 
j tâahhüdünde bulunmuş olanlardan bâzıları bu 

yangınları temizlemek şöyle dursun, ormanları 
[ kökünden temizlemek yoluna gitmişlerdir,, $u 
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şahıs İıaİen sahnededir, dün Simav 'da ise, bugün I 
de bir sıçrama yaparak onun yanı başına var
mıştır. Bu gibi müteahhitlerin isimlerini sayın 
bakana vermiştim. Eğer meşguliyetleri arasın
da bu zatların isimlerini kaybetmişlerse kendile
rine tekrar takdime hazırım. 

ÖMER BİLEN (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlar; lûtfu ilâhi olarak elimizde geniş öl
çüde bir toprak bulunmaktadır. Şimdiye kadar 
ihmal edilen kıymetli topraklarımızdan vatan
daşların- âzami istifadelerini temin, gayesiyle 
Hükümetimiz medeni ye teknik yolda gereken 
tedbirleri almak suretiyle köylülerimizin minnet 
ve şükranımı kazanmıştır. Bu bir lıaldkatttir. Bu 
hususta Hükümetin gösterdiği ehemmiyet şayanı 
şükrandır, kendilerine teşekkür ederim. Fakat 
toprak üstünden faydalanmakla vazifelerimiz 
bitmiş olmuyor. Çünkü toprak altı hazineleri
mize karşı gereken ehemmiyet verilmemektedir. 
Bu cihete de Hükümetin nazarı dikkatini çeke
rim,; 

Bilhassa bizde hayvancılık en mühim bir ser
vet kaynağı olmakla beraber birçok medeni ih
tiyaçlardan mahrum bulunan kanaatli ve sabur-
lu köylü vatandaşlarımız için aynı zamanda bir 
iftihar manzarası ve eğlence levhası olan hay
vancılık iflâs ederse köylü ve şehirlilerimiz mai
şet hususunda güç bir duruma düşmekle beraber 
şimdiye kadar sahai zevklerini tatmin eden köy
lüler bu nimetten mahrum kalırlarsa o güzelim 
köylerin köylüler için bir menfa olacağı şüphe
den varestedir. 

Maruzatımın neticesi şu olacaktır: Köyleri 
dolaştığımız sıralarda öyle manzaralara şahit 
olmaktayz ki, birçok mer'alar, sulaklar hattâ 
yollar sürülmek suretiyle köyler arasındaki mu
vasalat imkânları bile münkati olmuştur. Bun
lar hepiniz için malûm ve meşhut olan hâdiseler
dendir. Bu cihetlerin nazarı dikkate alınmasını 
Sayın Tarım Bakanından ve Hükümetimizden 
beklediğimi arzederek ve sözlerime son verirken, 
köylülerimizin ziraat makinalariyle teçhiz edil
diğini ve fakat makina yedek parçalarını temin ; 
etmek suretiyle vatandaşların mâruz kaldıkları J 
müşkülden kurtarılması lâzımgeldiğini belirti- • 
rim. Gerek makinalarm tamiri gerekse bunları j 
kullanacak ustaların yetiştirilmesi mühim bir! 
vazifedir. Mâruzâtım bu kadardır. S 

,..-•; BAŞKAN ~ Sim Atalay. r ' ' ' ' i 
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SIRRI ATALAY(Kars) — İktisat ilminin. 

gayesi: İnsanların refah ve zenginliğini artır
mak, insanlara mümkün olduğu kadar bol, mal 
ve servet temin etmek olduğuna göre: Memle
ket iktisadi hayatının ıslahı ve genişletilmesi 
hükümetlerin en mühim vazifesidir. 

Memleketimiz millî savunmasında, zirai is
tihsalinde ve millî ekonomisinde: Hayvancılığın 
ehemmiyetini uzunca izaha lüzum bile yoktur. 
Hayvaricıiığımızm gerilemekte olduğuna ve bu 
durumun ciddiyet arzettiğini ifade etmek hv 
zımdır. 

Doğu Anadolu 'nun iktisadi hayatı ve kalkın
ması hayvancılığın ıslah ve inkişafı ile müm
kündür. . . 

Hayvancılığın ıslah ye, inkişafı bunun için: 
Yüksek vasıflı damızlık materyalinin temini 
yurt ölçüsünde üretilerek geniş çiftçi topluluk
larına verilmesi Orta Anadolu kurak bölgesi 
çiftçilerine çift hayvanı verilmesi, hayvan yem
lerinin ıslah ve çoğaltılması, hayvan sağlık işi
nin ve veteriner teşkilâtının donuk bir muamele 
servisi durumundan kurtarılması ile mümkün
dür ki Hükümetin bu hususları kül halinde tet
kik ve tatbik edecek bir programı yoktur. 

Bütçe Komisyonunda Tarım Bakanından Do
ğu Anadolu hayvancılığının ıslah, hayvan ürün
lerinin değerlendirilmesi ve bu suretle Doğu 
Anadolu'nun kalkındırılması için Kars'ta diğer 
bakanlıklarla müştereken ve bütün imkânlardan 
istifade edilecek bir tarım endüstrisinin kurul
ması için ne düşünüldüğünü sordum. Tatmin 
edici cevap alamadım. 

Bugün hayvan üretme çiftliklerine sarf edi
len milyonlara karşılık dağıtılan damızlık acı
nacak bir rakamdır. Orta Anadolu köylüsüne: 
Kars'ta çifti beş yüz liraya alman öküz, ağır 
taksitlerle mutavassıtlarca 1000-1200 liraya sa
tılmakla Türkiye'nin en çok sığır ve koyun ye
tişen dünyanın belki en çok koyun ve inek sa
ğılan ve en ççok süt istihsal edilen Kars'ta: Köy
lüye; Türkiye'de en az Ziraat Bankası kredisi 
yapılmaktadır. Mera, çayır ve yaylalar korun
muyor. 

Tarım Bakanlığı için bir süt dâvası yoktur. 
Kars; hayvancılık ve hayvan ürünleri•bakımm-

; dan müstesna ve muazzam bir tarım hazinesidir. 
Bütün Türkiyenin hayvancılığını ıslah ve inki-

[ gaf ettirecek imkân ye kaynakları faalasiyle 
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haizdir. Yeter ki bit müstesna -ve•muazzam ha
zine Hükümet tarafından ele alınsın. 

; Kars; yalnız hayvancılık ile değil, Poshof,. 
Kağızman, İğdır, Tuzluca meyvacılığı; Arpa
çay, Ardahan, Göle, Çıldır, Sarıkamış arıcılığı 
ile keza Kars'ın bütün ilçeleri hububat' ckiliş ve 
istihsali, hayvan yemi, ;yağ ve lif bitkileriyle de 
tarım endüstrisi için bütün aranılan kaynaklara 
maliktir. ; ' 

İlgili bakanlıklarca Kars 'ta mevcut millî scr-
aet kaynakları memleket iktisadi hayatına ve 
400 000 karslı vatandaşın refah ve saadetine 
objektif şekilde yararlı olacak şekilde - gerçek 
olarak bütün bütün cephelerden tetkik ve etüd 
od il m el id h*. 

Zira : 1949 bütçesinde D..P. adına Tarım 
Bütçesini tenkid eden Hasan Polatkan; Hükü
met teşkilâtı içindeki durumu bakımından Tarım 
Bakanlığı ile diğer bakanlıklar arasında koordi-
ue bir çalışma- da mevcut değildir demişti. 

Bugün-de koordine bir çalışma mevcut değil
di/. 

Hayvancılığın ıslah ve üretimi, 'hayvan sağ
lığı - hayvan yemleri - yemlerini ıslah ve artırıl
ması, hayvan mahsullerinin değerlendirilmesi 
hallolunmamış hattâ ehemmiyeti nispetinde ele 
alınmamış bir şekilde ortada durmaktadır. 

Kars'ta iki kilo süt veren inekle 20 kilo 
süt veren inek, 60 kiloluk sığırla 600 kiloluk sı
ğır yanyanadır. Kare'ta sütün kilosu on kuruş 
Ankara'da 60 kuruştur. Yılda Türkiye'nin en 
çok süt istihsal eden on vilâyeti kadar mucizevi 
bir rekorla 132 bin... 

BAŞKAN — Müddetiniz bitmiştir. 
Söz komisyonundur. 
BÜTÇE' '.KOMİSYONU-ADINA AHMET 

VEZJROĞLU (Afyon Karahisar) —Bendeniz 
bir rakam üzerindeki yanlışlığı tesbit etmek için 
söz almış bulunuyorum. 

Halk Partisi Grupu adına konuşan sayın 
arkadaşımız Kıza Bey, Tarım Bütçesinin 59 kü
sur milyon liradan ibaret bulunduğunu izah bu
yurdular. Halbuki manzum âliniz olacağı veç
hile Tarım Bütçesi, Maliye ve Orman Bütçesine 
nakledilecek kısımlarla birlikte, 6.1 140 694 lira
dan ibarettir. " 

Efkârı umum iyeye yanlış intikal etmemesi 
için tashih etmiş oluyorum, 

RIZA ERTEN (Mardin)— Sayın arkadaşı
mız zannederim ki Bütçe Komisyonunda yapı

lan tashihatı nazarı dikkate almaksızın doğrudan 
doğruya Hükümetin huzurunuza getirdiği ra
kamı söylediler. 

Filhakika Hükümetin huzurunuza sunmuş 
olduğu rakam 61 140 694 liradır. Bunun, Bütçe 
Komisyonu müzakeresi sırasında, 700 bin ; lirası 
Ormana, 900 bin lirası Bayındırlık Bakanlığı su 
işlerine 277 755 lirası da inşaata gittiğinden 
geriye 59 262 819 lira kalmıştır. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA AHMED 
VEZÎROĞLU (Afyon) — Efendim, gerek Or
man Genel Müdürlüğü Bütçesine nakledi
len 700 000 lira ve gerek Bayındırlık 
Bakımlığı Bütçesine nakledilen miktar Ta
rım Bakanlığı nammadır. Bu hal, bütçe 
tekniği ieabmdandır. Yoksa bu meblâğlar Tarım 
Bakanlığı Bütçesi içinde değildir. 

TARIM BAKANI NEDİM ÖKMEN (Ma-
raş) — Muhterem arkadaşlarım, söz alan ha
tiplerin, kıymetli arkadaşlarımın Tarım Ba
kanlığı çalışmaları hakkındaki takdirkâr sözle
rine, bilhassa teşekkür ederim, bu takdir ve tal
tifler bakanlık camiasında çalışan çok kıymetli 
mesai arkadaşlarıma racidir. Kendileri namına 
arzı şükran ederim. 

Bu sene Tarım Bakanlığının uhdesine teret
tüp eden memleket hizmetlerini ifa edebilmesi 
için elinde bulunan imkânlar 61 milyon lira de
ğil, fiilen 85 milyon liradır. Bunun haricinde 
Bakanlığa bağlı Devlet Üretme çiftlikleri, Devlet 
haraları,, pamuk istasyonları, Orman G-enel 
Müdürlüğü, mülhak ve mütedavil sermayeli ida
relerin, müesseselerin aynı gayeye müteveccih 
•gayretleri göz önünde bulundurulursa elimizde
ki imkânlar bu miktarın çok daha üstündedir. 

Muhalefet adına tenkidlerde bulunan Rıza 
Erten arkadaşımıza cevap olarak şunu arzetmek 
isterim : 

Teknik ziraat teşkilâtı hakkındaki teşvikkâr 
sözler için tekrar teşekkür ederim. Köyliyle 
daha sıkı teması temin, teknik ziraati köylü
nün ayağına ulaştırmak bakımından bu teşkilâ
tın elde mevcut bütün imkân ve vasıtalarla teç
hizinde büyük gayretler sarf edilmekte, bu se
ne yalnız 200 ü mütecaviz nakil vasıtasını teknik 
teşkilâtın ve diğer tarım teşkilâtının emrine 
verdiğimizi söylersem bu yolda atmış olduğu
muz adımın mahiyeti kendiliğinden anlaşılâbi-
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Küçük müstahsilin da atla çekilen vasıtalar

la teçhizini 1952 programımızda ele almış ve 9 
milyon liralık bir sermaye bu işe tahsis edilmiş
tir. Burada bilhassa şunu tebarüz ettirmek is
terim ki küçük çiftçinin teçhizi için lüzumlu 
olan pulluk,' tırmık, mibzer ve sair aletlerin 
mümkün olduğu kadar tamamım memleket; dâ
hilinde temin' etmek arzusundayız. Bu müııasc-
betlo gerek Hava Kurumu, gerek Makine ve 
•Kimya Endüstrisi Kurumu, serbest çalışan her 
sahadaki atelyeler ve fabrikalarla iş birliği ha
lindeyiz. Bunun ilk misali (Makine ve kimya 
Endüstrisi ..Kurumuna verdiğimiz 4.000 küsur 
pulverizatör, Ankara'daki Hava Kurumu Fab
rikasına sipariş ettiğimiz 60 küsur selektör ve 
bu sene için de aşağı yukarı 150 selektör yine 
ülava Kurumu Fabrikasına yaptırılacaktır ve 
mümkün olduğu kadar mahallî imkânlardan is
tifade edeceğiz. 
v Zirai sigorta mevzuunda 

Bakanlığı'tarafından bir tasarı hazırlanmış ve 
Bakanlığımız buna ait noktai nazarını bildir-

Ekonomi ve Ticaret 

mistir.:, Böyle bir kanunun 
sahasına konulmasını biz de 
ruz. 

bir an evvel tatbik 
şiddetle arzu ediyo-

Ziraat odalarına ait kanun tasarısı da hazır
lanmış, vekâletlerin noktai nazarı alınmıştır, 
yakında Büyük Meclise takdim edilecektir. 

Makineli ziraat mevzuunda Bakanlığımız 
kendisine düşen vazifeyi hassasiyetle takip et
mektedir. • Memlekette bugün resmî ve hususi 
tamir işlerini yapmak için 60 sabit tamirhane 
vo mütaaddit seyyar tamirhaneler mevcuttur. 
Bu mevzuda kalifiye 'eleman ve makinist yetiş
tirmek: için geçen sene başladığımız kurslara bu 
sene geniş ölçüde devam ediyoruz. Konsalar 
Çiftliğinde bir makinist mektebi açtık. Yakında 
iki maddelilk bir kanunla huzurunuza geleceğiz. 
Ve makine ihtisas okulu açmak kararındayız. 
(Bravo sesleri). 

Diğer arkadaşlarım da temas ettiler, hakika
ten yedek parça mevzuu memleketimizde muvak
kat bir zaman için büyük bir üzüntü kaymağı oldu, 
Faltat geçen sene Marsh&ll Yardımından ithal 
edilecek zirai alet ve makinelerin tevziini ya
parken 8 milyon dolarlık kısmından 2 milyon 
dolarlığını yedek parçaya tahsis ettik. Bu su
retle yedek parçaların bir kısmı gelmiş, bir kıs
mı gümrükte, bir kısmı da yolda bulunmaktadır, 
Marshall Kredisinden istifade etmiyen, Avrupa 

.İ9M ;:d ::İ 
Anlaşmasından makine getiren müesseselerin, 
ihtiyacı karşilıyacak miktarda yedek parça ge
tirmeleri için icbar ediyoruz. Bu vecibelerine ri
ayet etmiyenlerin Ziraat Bankasından kredi iş
lerini temin 'etmiyoruz. Ayrıca bu mevzuu tet-
'kik etmek üzere üç kişilik bir heyet, bunun için 
mütemadi bir mesai sarf etme'ktedir. 

Ziraatin makineleşmesinden mütevellit bir 
işsizlik mevzuuna temas byurdular. Bendeniz 
bu fikirde değilim. Bilhassa Seyhan ve Ege'de 
makinalı ziraatin artmasiyle, el işçisine fazla ih
tiyaç/bulunduğunu bizzat gördüm. Yalnız bu 
hususta, şunu kabul etmek lâzımdır ki, memle
ket'ziraatı bir inkilâp geçirmektedir. Az çok 
ve ufak tefek: sarsıntılar olacaktır. Fakat bu 
sarsıntıları geçiren ve bundan zarar görenler 
zirai inkişafı temin ettiği diğer sahalardaki iş 
yerlerine kendiliğinden adapte olacaklardır. 

Üretme çiftliklerinin memleket ihtiyaçları
na göre tevzii ve kendi muhitlerine faydalı ola
bilmeleri için icabeden plânlarımız hazırlan
mıştır. Biz yalnız memleket tohumluğunu de
ğil her üretme çiftliğinin kendi muhiti için, ke
limenin tam ve şâmil mânasiyle, bir zirai kalkınma 
merkezi halinde çalışması esası üzerinde duruyo
ruz. Bununla iktifa etmiyoruz; bu müessesele
re yardımcı mahiyette olmak üzere mukavele
li çiftçilerle iş birliği yapmak kararındayız ve 
bu kararı tatbik sahasına koymuş bulunmakta
yız. Bilhassa pamuk tohumu istihsali mevzu
unda mukaveleli çiftçilerden çok istifade et
mekteyiz. 
4 Sulu ziraat tekniğinin müstahsıllarımızâ 
ulaştırılması için Bayındırlık Bakanlığı ile müş
tereken hazırlanmış bir programın ve bu prog
ramla alâkalı talimatnamenin tatbikma geç
miş bulunuyoruz. Önümüzdeki sene sulama is
tasyonlarının adedlerini daha da arttıracağız. 

Suni gübre mevzuu da ehemmiyetle ele alın
mıştır. Geçen sene 104 yerde yapılmış deneme
ler bu sene bin köye teşmil edilmiştir. Halk 
suni gübrenin istihsal randımanına olan fay
dasını gözü ile gördükten sonra suni gübreye 
karşı fevkalâde alâka göstermektedir. Busene 
yalnız Eskişehir Vilâyeti 2500 ton suni gübre 
kullanmıştır. Halen Karabük Fabrikasının 20 
bin tona yaklaşan senelik istihsali, ihtiyacı kar
şılamaktan çok uzaktır. , Gerek Zirai Donatını 
Kurumu ve gerekse hususi teşebbüsler hariç
ten suni gübre ithal etmek suretiyle ihtiyaçla.-
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rmı karşılamaya çalışmaktadırlar. Bir suni güb
re fabrikası kurulması maksadiylc Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığı ile temas yapılmaktadır. Ya
kında teşebbüse geçilecektir. 

İşaret buyurdukları gibi üretim çiftlikleri
nin her karış toprağından istifade etmek için 
çalışıyoruz. Hayvancılık işlerinde de veteriner 
teşkilâtına yardımcı olmak üzere üretme çift
liklerine vazife .vermiş bulunmaktayız. 

Mera ve çayırların azalmasına karşı hayvan 
yemi ve suni çalışmaların ihzarı ön plânda tu
tulmuştur. 

Gerek' bütçedeki tahsisatla gerekse karşılıklı 
paralardan, temin olunan meblâğlarla bu prog
ramın tatbikma geçilmiş, Eskişehir, Konya, An
kara gibi hububat müstahsili mmtakalardan 
başlanarak bu yıl esaslı surette çayır, mera ça
lışmalarına geçilmiştir. Bu sene bin köyde 
200 000 dekar toplu korungalık tesisine başlan
mıştır. 

Ziraat mevzuunda Vekâlet hassasiyetle ça
lışmaktadır. Senelik tahmini olarak beş mil
yarı aşan zirai millî gelirimizin % 10 u hay
vani ve nebati zararlılar tarafından mahvcdil-
diğine inanıyorum. Aşağı yukarı vasati olarak 
zarar, bir milyar lirayı bulmaktadır. Bugün
kü çalışmalarımızla bu zararı ne kadar Önliye-
bilirsek o kadar kârlı olacağız. Bu mücadelede 
ana prensibimiz, mevzii veya haber verildiği 
zaman değil, mahsulâtın hayvani veya nebati 
olduğuna göre nev'ine göre nerede ne yapmak 
lazımsa onu yapmaktır. Bu sene körfez ve 
Marmara mıntakasmda zeytin sineği ve zeytin 
güvesiyle mücadelemiz tam ve katı olacaktır. 
Asgari 20 milyon ağacı ilaçlamak için şimdiden 
tertip alınmıştır. . Geçen sene Seyhan'da yap
tığımız yeşilkurt mücadelesi, Karadeniz'de fm-
dıkkurdu mücadelesi, Şark ve Cenup vilâyet
lerimizde çekirge mücadelesi, Niğde'deki elma 
mücadelesinde muvaffak olmuştur. Bunun son 
misalini Ege'de de vermiş bulunuyoruz. Pembe 
kurdun Ege'ye sirayeti hakkındaki ufak bir 
şüphemiz üzerine Kuşadası ve Söke'de zuhur 
eden iki mmtakanııı pembe kurduna karşı umu-

\ m i seferberlik-açtık. Bu sene Ege ve civarında 
ekilecek •pamuk tohumları • fümigatuvardan 
geçtikten sonra, ekilmesini temin ettik. Tarım 
Bakanlığı bu mevzu üzerinde fevkalâde hassas 
hareket etmektedir. Hayvan hastalığı ile de ay
nı şiddetle mücadele etmiş bulunuyoruz. Rıza, 
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I Erten arkadaşımızın kuşlarla mücadele mevzüü 

hakkındaki ikazlarına bilhassa teşekkür ede
rim. Bu mevzuu ele,almamıştık. Bu mevzularda 
meşgul olacağız. Zirai mahsullerin bilhassa ha
riçte sürümünü ve kıymetlendirilmesin! temin 
için standardizasyonun birinci derecede âmil 
olduğuna inanıyoruz. Bu maksatla Ekonomi ye 
Ticaret Bakanlığı ile iş birliği yaptık, i l k iş ola
rak pamuk mahsulünün standardizasyoım nu 
ele alacağız. , 

Ziraat Bankası kredisinin zirai istihsalde cu 
mühim rolü oynıyacağını müdrik olarak banka 
ile iş birliği halindeyiz. 

Orman konusu üzerinde bir şey konuşmak 
istemiyorum. Bu sahadaki şikâyetler, dertler , 
bütün milletin malûmudur. Hükümet bir tasarı 
hazırlamış ve Meclise vermiştir ve uzun zaman
dır bu tasarı Meclis komisyonlarında görüşül
mektedir. Yakında huzurunuza geleceğini ümit 
etmekteyim. Huzurunuza geldiği vakit müza
kere edilecek ve kıymetli fikirlerinizle tekem
mül edeceğine itimat etmekteyim, ve bu suretle 

• realitelere en uygun bir tasarı Meclisinizden çı
kacaktır. (Alkışlar) 

Rıza Beyefendinin son bir cümleleri vardı; 
1950 Bütçesi tenkidi yapılırken, bilmiyorum o 
zatın ismini söylemediler, yalnız cümleleri oku
dular, bir taraftan makineli ziraate ehemmiyet 
verilirken, diğer taraftan akar yakıt 'fiyatları
nın artırılması tam bir tezattır, buyurdular. 

Yalnız aflarına mağruren şunu tebarüz et
tirmek isterim ki, cümlelerin kıymeti söylendi
ği zamanın vaziyetine intibak ettiği müddetçe 
nazarı dikkate alınır. Bugün Hükümetin, iziraat 
mahsulleri (Hayvani ve nebatî) kıymetlendir
me mevzuunda, takip ettiği siyaset muvacehe
sinde akar yakıt . fiyatlarının makineli ziraati 
köstekleyici bir mahiyet arzetmekten çok uzak 
olduğunu kendilerinin takdir ve teslim edeceği
ni tahmin ediyoruz. 

Şunu da arzedeyim, çünkü günün aktüali-
tesi olarak birçok yerlerde m e vzubahs olmak
tadır. Mazot ve gaza yapılan zam hububatta 10 
para, ile 20 para, pamukta 40 para ile 60 para, 
arasında maliyete tesir etmektedir. Hububatın 
maliyet fiyatı, bugün Hükümetin tesbit etmiş 
olduğu satış fiyat arasındaki yüksek fark naza
rı dikkate alınırsa bu 10 para mevzuubahs edil
meye dahi değmez. 

I Ömer Bilen hocamız meraların sürülmesin-
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jleıı şikâyet ettiler; Deminki , izahatınım ken- I 
dilerini tatmin ettiğini .zannedenin: Yalnız müs-
tci'ih olsunlar artık eskiden olduğu gibi aç ağı
lı salıver bayıra* mevlâm kayıra olmıyacaktır. 
Fennin ve tekniğin eli hayvancılığımıza da uza
nacaktır, (Kâfi, kâfi sesleri) 

REFET TAVASLIOĞLU (Denizli) —Sayın 
Bakanunız, MarshaU Yardımından zirai faali
yet için memlekete ithal edilmekte olan trak
törler ne gibi esaslara göre tevzi edilmektedir. 
Eskiden hiç değilse 500 dönüm-, toprağı olan
lara traktör tahsis ediliyordu. Fakat şimdi'20-80 
dönüm gibi az miktarda arazisi - olanlara da 
traktör verilmektedir. Bu ekonomik değildir. 
Bu miktarın hiç olmazsa 200-300 dönüm olarak 
tahdit edilmesi mümkün olmaz mı? . 

İkincisi, Devlet Üretme Çiftlikleri halka yar
dım müesseseleri olduğu halde halk buralar
dan tohumluk elde ..edememektedirler.- Meselâ 
Möndafon ineklerinden halka tevzi .edilmek müm
kün değil midir? (Çok uzun sualler sesleri) 
, TARIM BAKANI NEDİM ÖKMEN (Maraş) 
— Arkadaşımızın sorularını anladım, arzede-
yim. Memleketimize ithal edilen traktörlerin 

. tevzii işinde bidayeten bâzı aksaklıklar olmuş
tur. Bu mevzuda szinle beraber, aynı fikirde
yiz. Biz Devlet Üretme çiftliklerinde rantabl 

- , çalışabilmek için, rantabl olabilmek için dört 
bin dönüme bir traktör hesap ediyoruz. Traktör 
istiyenlerden bâzılarına vaziyeti soyuyoruz. 
Geçenlerde Kuşadası'ndan bir vatandaş trak
tör istiyor, parasını da bankaya -yatırmış. Kaç 

. dönüm toprağın var dedim, 80 dönüm, 20 dönüm 
de kira ile 100 dönüm dedi. Reddettim. 

MOntofon inekleri için, belki • gazetelerde 
manzuru âliniz olmuştur, bu mevzu üzerinde 
tetkikat yapmak üzere Tarım. Bakanlığından' ve 
ilgili vatandaşlardan mürekkep bir heyet Avru-
• paya gönderilmiştir, 

BAŞKAN — Hüseyin Balık; buyurun. 
: HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Orman 

suçlarından dolayı hukuki bir takibat yapılı
yor mu? Bugüne kadar tesbit olunanlar var 
mı?.Yalnız Ulus1 Kazasında üç milyonluk orman 
cezası vardır. Bakanlık bu hususta ne düştü-

, nüyor? • 
TARIM BAKANI NEDİM ÖKMEN (De

vamla) — Efendim, Hüseyin Balık arkadaşımız 
14 mayıstan evvel işlenmiş olan orman suçları
nın Af IÇanunU dolayısiyle hukuk mahkemele-
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rinde hukuki takibat meselesini ; mevzuubâhis 
etmektedirler. Bendeniz bu mevzu ile alâkadar 
oldum. Orman Genel Müdürlüğü Hukuk Müşa
viri ile Tarım Bakanlığı Hukuk Müşaviri muta
bık kaldılar. Bımnn takibinde fayda mülâhaza 
edilmediği için tamamen vazgeçilmiştir. (Al
kışlar) 

MEHMET ÖZDEMİR (Kayseri) —; Efendim, 
Küçük çiftçiye bir kredi sağlanması düşünü
lüyor mu? Meselâ koşum hayvanları için pul
luk, mibzer gibi aletleri sağlamak hususunda Zi
raat Bankasından kredi almaları düşünülüyor 
m u ? :--" ' • ' • • • • . . 

TARIM BAKANI NEDİM ÖKMEN (De
vamla) — Efendim, düşünüyoruz. 10 . 11 mil
yon liralık bir fonun tamamen küçük çiftçinin 
teçhizi için, hattâ araya mutavassıtların girme
sine meydan vermemek üzere canlı hayvan ver
meyi dahi düşünüyoruz. 

MEHMET ÖZDEMİR (Kayseri) — Memle-
<kett'e birtakım firmaların adedi çoğalmıştır. 
Gömlek, pijama satan kimseler traktör aeentası 
tesis etmişlerdir. Bunlar taahhütlerini yerine 
getirmiyorlar. Bunlar için ne düşünülüyor? 

TARIM BAKANI NEDİM ÖKMEN (Devam
la) — Efendim, traktör ithali mevzuunda, başı
boş hareket edilmiş. Biz ;bunnn için tedbir al
mayı düşünüyoruz. Bilhassa yedek parçası olmı-
yati traktörlerin ithaline müsaade etmiyoruz. 

Şimdi yeniden bilhassa bir test usulü kabul 
ettik, memlekete ithal edilecek traktörlerde on
ların imal edildiği kendi memleketlerinin resmî 
bir vesikası Olmadıkça memlekete ithal edilme
mesini kabul ettik. Bizim memlekete giren trak
törlerle ilgimiz; Marshall Yardımı ve Avrupa 
Kredisiyle Ziraat Bankası nezdin.de'açılan kredi 
gereğince hariçten, getirilen traktörlere aittir. 
Yoksa hariçten serbest olarak ithal edilen, göm
lek ve kıravatgibi 'getirilen traktörler hakkında 
'birşey diyemeyiz. Maamafih bu hususta da çift
çi vatandaşlarımızın İıer vesile ile nazarı dikkat
lerini celbediyoruz. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Bir köy
lü vatandaştan bir mektup aldım, üç sınıflı bir 
ilkokuldan mezundur, motor kursuna girmek is
temiştir, tahsiılsiz diye almamışlardır. Acaba; 
motor kurslarına girmek için tahsil aranıyor mu? 

TARIM BAKANİ NEDlM ÖKMEN (Devam
la) — Bunun şartı yoktur. Bir yanlışlık olacak. 

I Adres lütfederseniz meşgul olUru'ni. 
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BAŞKAN — Buyurun. . I 
MEHMET.KEŞŞAF (Bilecik) — Birinci su

al : Senelerden beri: bilhassa 1951 de çatal tır
naklı hayvanlara daha şiddetli arız olan şap has
talığı hakkında Tarım Bakanlığının ne gibi ted
birler aldığı, gap hastalığına mahsus ilâçların 
memleketimizde imali için bir lâboratuvar tesisi 
cihetine gidilip gidilemiyeceği ? 

TABIM BAKANI NEDÎM ÖKMEN (De
vamla) — Şap hastalığı için aşı yapmak üzere 
çalışıyoruz. İmali için müesseselerimiz çalış
maktadırlar. 

MEHMET KEŞŞAF (Bilecik) — İkinci su
al : Dişi dana ve kuzuların kestirilmemesi ve 
harice satılmaması hakkında Bakanlığın düşün
cesi nedir? -,. - • : • : • • 

TARIM BAKANI NEDİM ÖKMEN (De
vamla) — Dişi dana ' ve kuzuların kesilmemesi 
üzerinde durulmak lâzımdır. Çünkü bugün beş 
kilo gelen bir kusiu mayısta 20 kilo gelir. Bu bir 
kanun meselesidir. Veteriner teşkilâtımız buna 
dair ctüdler yapmaktadır. 

•' MEHMET KEŞŞAF (Bilecik) — Üçüncü su
al : İlce ziraat memurlarına ağaç diktirilmesi teş
viki hakkında Tarım Bakanlığının tamimleri,var 
mıdır? Varsa niçin bu vazifeyi yaptıklarını gör
müyoruz. Pancar ziraat memurları geceli gün
düzlü çalıştığı halde maalesef Bakanlık Ziraat 
memurları ve stajiyerleri dairelerini beklemekte
dir. Bunların da çiftçilerle meşgul olmasını isti
yoruz. 

TABIM BAKANI NEDİM ÖKMEN (De
vamla) — Efendim, ziraat memurlarımıza yaptı
ğımız tamimde, bulundukları muhitte ,zirai kal
kınma mevzuunda bütün halkın ihtiyacını kar
şılamak ve ellerinden gelen her yardımı halka ya
pılması yolundadır. Bu mevzuda tabiî ağaç da 
dâhildir. 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — Orman 
Kanunu raporunda 50 - 60 milyon liralık bir dö
ner sermaye tesisinden bahsediliyor. Böyle bir-
şey yar mı yok mu, varsa bu sermaye nereden te
min edilmiştir, ben bütçede yerini göremedim. 

TARIM BAKANI NEDİM ÖKMEN (De
vamla) — 50 milyon kadardır, bir dakika mü
saade buyurursanız bütçedeki yerini de arzede-
rim. 

Efendim, 50 309 480 lira sermayenin 5 724134 
lirası bütçeden, 44 585 000 lirası hasılattan. | 
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CEVDET SOYDAN (Ankara) -=- Senelik or-. 

man istihsalinden mi? 
TARIM BAKANI NEDİM ÖKMEN (De

vamla) — Evet. 
. BAŞKAN — Bitti mi? 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — Daha var. 
Bu sermayenin yıllık kullanma şekline ait 

elimizde bütçe gibi birşey var mıdır, nasıl kulla
nıyorsunuz? 

TARIM BAKANI NEDİM ÖKMEN (De
vamla) — Her başmüdürlük mıntıkası için işlet
me müdürlükleri itibariyle bir işletme plânı ya
pılmıştır. İşletme plânında istihsal edilecek mik
tar, cins ve nevi tesbit edilmiştir. Bunun için ne 
kadar döner sermaye lazımsa bu, ona göre işlet
meler arasında tevzin edilmiştir; 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — Bunun se
nelik bilançosu Sayıştaya veriliyormuş, evrakı 
müsbite de beraber mi veriliyor ? 

TARIM BAKANI NEDİM ÖKMEN (De
vamla) — Divan arzu ettiği evrakı müsbiteyi is
temekte serbesttir. Bu evrak da bilanço ile bir
likte verilmektedir. 

ALİ FAHRİ İŞEBİ (Balıkesir). — Adapa
zarı fabrikasının Zirai Donatım Kurumu vası-
tasiyle sattığı arabaların beheri 450 liradır. Son
ra piyasada 20 liraya alman pulluklar da 65 li
raya satılıyor. Piyasa ile aradaki bu farkın, bu 
pahalılığın izalesi mümkün müdür? 

TABIM BAKANI NEDİM ÖKMEN (De
vamla) — Efendim, maliyet fiyatlarım mümkün 
olduğu kadar indirmeye çalışıyoruz. 

Piyasadan alman ve söylediğiniz alet ve ede
vat peşin para ile satılıyor. Zirai Donatım ise 
üç sene taksitle satıyor. Aradaki farkı kısalt
mak için çalışıyoruz. 

ALİ FAHBÎ İŞEBİ (Balıkesir) — Saf kan 
ve yarım kan merinos kuzuları kesilmesin. Trak
ya 'daki damızlık sahipleri bedeli mukabilinde 
verilmesini istiyorlar. 

TABIM BAKANI NEDİM ÖKMEN (De
vamla) — Bununla meşgul olacağım efendim. 

BAŞKAN — Nâzım Ağacıkoğlu buyurun. 
NÂZIM AĞACIKOĞLU (Sivas) — Vazgeç

tim. 
BAŞKAN — Yeterlik önergeleri var. Oku

yoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Tarım Bakanlığı Bütçesi üzerinde kâfi mik-
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tar konuşuldu. Müzakerenin kifayetinin oya I 
konulmasını arz ve teklif eylerim. 

Aydın Milletvekili 
Şevki Hasırcı 

Yüksek Başkanlığa 
Tarım Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerindeki 

görüşmeler kâfidir. Maddelere geçilmesini arz 
ve teklif ederiz. 
Erzurum Milletvekili Erzurum Milletvekili , 
Dr. Fehmi Çobanoğlu Memiş Yazıcı 

Yüksek Başkanlığa 
Tarım Bakanlığiyle Orman Umum Müdürlü

ğü ve Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdür
lüğü bütçeleri üzerindeki görüşmelerden yeter 
derecede aydınlandık. 

Tümü üzerindeki konuşmaların - kesilerek 
maddelere geçilmesinin oya arzını teklif ederiz. 

Seyhan Milletvekili Niğde Milletvekili 
Zeki Akçalı Ferit Ecer 

Yüksek Başkanlığa 
Tarım Bakanlığı Bütçesi üzerinde yeter de

recede tenevvür ettik. Müzakerenin kifayetini 
teklif ederim. 

Tunceli Milletvekili 
Hasan Remzi Kulu 

Yüksek Başkanlığa 
Tarım Bakanlığı Bütçesi tasarısının tümü 

üzerindeki konuşmalarla kâfi derecede tenevvür 
etmiş bulunuyoruz. Müzakerenin kâfi görülerek 
maddelere geçilmesini arz ve teklif ederim. 

Afyon Milletvekili 
Avni Tan 

Yüksek Başkanlığa 
Tarım Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerindeki 

konuşmaların yeterliğinin oya arzedilmesini rica 
ederiz. Saygılarımızla. 
Kütahya Milletvekili Kütahya Milletvekili 

Remzi Koçak Ahmet Kavuncu 

Yüksek Başkanlığa 
Tarım Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerindeki 

müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Urfa Milletvekili 
Feridun Ayalp 

B. M. M. Başkanlığına 
Tarım Bakanlığı Bütçesinin tümü üstündeki 

konuşmalar kâfidir. Maddelere geçilmesini arz | 
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ve .teklif ederim. 

Sivas Milletvekili 
Nâzım Ağacıkoğlu 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde Şevket Mo-
can konuşmak istiyor. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Muhterem 
arkadaşlar, Bütçe müzakereleri, tüzük gereğin
ce malûmu âlinizdir ki bir gensoru mahiyetin
dedir. . Hükümetlerin geçen seneki işleri hakkın
da Yüksek Meclise imtihan vermesi ve gelecek 
sene için direktif alması mânasmdadır. Görüş
melerin yeterliği talebediliyor, bilhassa bu fas
lın bambaşka bir şahsiyeti de vardır. Bunun 
içinde, orman dâvası da vardır, inkılâbın ana 
dâvası va'idi iki senedir tahakkuk etmemiş, 
ıgemimiz bir türlü iskeleye yanaşamamış, um
ulanlarda dalgalar arasında çırpınıp duruyor. 
Acaba hedefe gitmemesinin sebebi nedir? 

BÎR MİLLETVEKİLİ — Pusulasız da on
dan Mocan. 

BAŞKAN — Şevket Bey, Bakan, komisyon
da olduğunu, Meclise intikal etmek üzere bu
lunduğunu ifade ettiler. Yalnız yeterlik aley
hinde konuşabilirsiniz. 

(ŞEVKET MOCAN (Devamla) — Ona cevap 
veriyorum... 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde.... 
ıŞEVKET MOCAN (Devamla) — Yeterlik 

aleyhindeyim. Çünkjü Bakan tasarının komis
yonda olduğunu söylemekle iktifa ediyor. Bir 
Bakan bir posta müvezzii gibi sade tasarıyı-
Meclise getirdim demesi, mektubu yerine ver
dim demesi, beraetini temin etmez. Bizim gi-
'bi milletvekili olan, üste Bakan, mensup olduğu 
iktidarın taahhütlerini yerine getirmek, takip 
etmek, müdafaa etmek, mesuliyetlerinin de ve
balini deruhte etmiş bir siyasi organdır. Sade
ce kurye değildir. Komisyondaki müzakerele
ri yalınız bir celse takip etmiştir. Kendisi yal
nız 1.8.1951 oturumuna gelmiştir. Su komis
yon ile Hükümet tasarısı arasında esaslı ihti
lâf farkları vardır, demiştir. Mütaakıp celse
lerde Bakanlığı temsil eden Orman Umum Mü
dürü kendisinin itiraf ettiği Hükümet tasarısı 
ile Su Komisyonunun tasarısı arasındaki esaslı 
ihtilâfı kendi Müdürü Umumisinin faaliyeti, mü
dafaaları temin etmiştir. Bu cihetler Geçici 
(Komisyonun zabıtlariyle sarahaten meydanda
dır. Hattâ komisyonca kendisinin Müdürü Umu-
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misine bunları niçin Hükümet tasarısına koy
madınız sualine o vakit hava müsait değildi, ce
saret edemedik, şimdi müsait olan komisyona 
teklif ediyoruz, demiştir. Zabıtlar meydanda
dır. Dünyanın hiçbir politik rejiminde tesadüf 
edilemiyen Hükümet programına, parti tüzü
ğüne zıt ana dâvaya bir Hükümet organı içinde 
bir genel müdürün Hükümet ve partiden daha 
müessir bir faaliyeti siyasiyesine Bakanın se
yirci ve bihaber kalması gensoruyu icabettirir. 
(Bir bakan hiçbir zaman folluğundaki bir kuluç
ka bigâneliği ile fbir santim aşağısında cereyan 
eden sabotelerden bihaber olamaz. Bu, mesuli
yeti icabettirir ve hiçbir rejim affedemez. .Bi
naenaleyh ben, hakikaten gensoruya gideceği
miz vakalar karşısında kalacağımıza kaaniim. 
Gayrikabili müdafaa, adliye tahkikat raporların
da resmen bu hususun tezkereleri vardır. 10. 
IV. 1952 tarihinde 10 numaralı Çatalca Savcı
lığının dosyası gensoruyu icabettirecektir. Ma
mafih ben söyliyeceklerimin bir kısmını söyle
dim. (Gülüşmeler, usul hakkında konuşmuyor
sun sesleri). Mabadini Orman Müdürlüğü Genel 
Bütçesinde söyliyeceğim. Yeterliği de kabul 
edebiliriz., 

BAŞKAN — Bu sebeple de yetersizlik aley-
hîndesiniz. (Lehinde, lehinde sesleri, gülüşme
ler, alkışlar). 

Yeterlik önergelerini dikkate alanlar... Al-
mıyanlar... Dikkate alınmıştır. 

Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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B. 
101 

201 

202 

203 

204 

Bakan ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Lira 
5 400 

12 243 736 

3 892 240 

321 050 

784 000 

B. 

206 

207 

209 

210 

217 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam vo 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5, nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunları gereğince verilecek 
ücret ve tazminatlar 
BAŞKxlN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İller büro 'giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
ıB asılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

• Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN -
Etmiyenler.. 
Kira bedeli 
BAŞKAN -
Etmiyenler.. 
Giyecekler 
BAŞKAN -
Etmiyenler.. 
Yolluklar 
BAŞKAN -

• Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

• Kabul edenler.... 
Kabul edilmiştir. 

Kabul edenler... 

Lira 

634 500 

712 354 

2 100 

91 645 

32 100 

355 200 

10 000 

225 000 

92 '500 

500 

2. 018 000 

Etmiyenler..-. Kabul edilmiştir. 
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308 

309 

312 

•403 

405 

416 

417 

418 
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4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN ~- Kabul edenler...' 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4481 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince verilecek 
zaruri masraflar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4291 sayılı Kanım gereğince 
hayvan sağlık memurlarına ve
rilecek hayvan yemi bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Okullar giderleri 

28.2 
Lira 

30 000 

1 1,59 800 

150 000 

5 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Zirai savaş 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tarla ziraati ıslah, deneme, 
üretme ve tecrübe işleri 

30 000 

1 988 000 

3 006 250 

1 658 790 

MUSTAFA REŞÎT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — Efendim; Sağlık Bütçesi müzakere edi
lirken Çoruh Milletvekili arkadaşlardan biri; 
Çoruh, Rize ve Trabzon tarafında halkın bağır
saklarını harab eden kancalı kurt denen bir nevi 
hastalıktan bahsederek, bunun hakkında bir çare 
bulunmasını rica etmişti. Sayın Sağlık Bakanı 
bu hastalık hakkında genişçe izahat verdikten 
sonra buyurdular ki, bu mesele sadece bir kurt 
meselesi değildir. Gübre meselesi bir nizama 
bağlanmadıktan sonra halkın bu böcekten kur
tulmasına imkân yoktur. Çünki o havalide arazi 
dar, nüfus da kalabalık olduğu için toprak hiç 
değilse yılın on ayında işlenir. Bu toprağın ve
rim kuvvetini artırmaok için de insan gübresi 
kullanılıyor. Buna karşı ne çare var denilince; 
bü mevzu daha biyade Tarım Bakanlığını alâ
kadar eder, buyurdular. 

Şimdi bendeniz öğrenmek İstiyorum'. Acaba 
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Tarım Bakanlığı, arzettiğim üç vilâyet halkının 
hiç değilse gübre alamıyacaok kadar fakir olan
larına kimyevi gübre vermek suretiyle insan güb
resi kullanılmamasını emniyet altına alır ve bu 
hastalıktan kendilerini kurtarabilirler mi? Bizi 
tenvir etmelerini rica ederim. 

BAŞKAN — Muharrem Tuncay. 
MUHARREM TUNCAY (Balıkesir) — 

Muhterem arkadaşlar, bu bölümle ilgili bulunan 
yerli kauçuk üzerinde durmak ihtiyacı ile huzu
runuza çıkmış bulunuyorum. Bu vaziyetle ilgili 
olan arkadaşlar bilirler ki, Antalya Bölgesin
den tutunuz. Suriye hududuna kadar devam eden 
geniş bölgede yerli kauçuk istihsal edilen nebat
lar yetişmektedir. 

Memleketin iktisadiyatı, hattâ bir harb vu
kuunda memleket dâhilinde bu maddenin istih
sali bakımından ve üçüncü bir şık olarak da 
yepyeni bir istihsal menbaı olması bakımından 
da alâkalandığım bu konu üzerinde tahkikata 
giriştim ve bununla ilgili bulunan zevatla temas 
ettim. Fakat bütçede buna lâzım, olan ehemmiye
tin verilmediğini hattâ bahsedilmediğini gördüm, 
Bendeniz Sayın Bakanın bizleri tenvir etmesini 
rica ederim. Yalnız şunu arzetmek isterim İd, bu 
geniş bölgede bu nebat yetişmektedir. Aynı ne
batın Amerika'da yetişmekte olduğunu ve orada 
% 18 verim elde edildiğini öğreniyoruz. Fakat 
Amerika'da toprağa bakılmaktadır. Bizde ise 
ekilmiş olan yerlere hiçbir alâka gösterilmediği 
halde 18 ve bâzan fevkinde mahsur elde edildiği 
anlaşılmaktadır. 

Biraz evvel arzettiğim sebepler dolayısiyle 
memleketimizde buğday yetişmiyen yerlerde bu 
nebatı yetiştirmek müstahsil, vatandaşa yeni bir 
iş sahası açmak mümkündür. Sonra memleketin 
kauçuk ihtiyacı hariçten temin edilmekte bunun 
bedeli ise döviz olarak dışarıya verilmektedir. 
Bunu memleketimiz içinde temin etmek yollarına 
gittiğimiz zaman birkaç milyon türk lirasının dö
viz olarak memleketimizde kalmasına yardım et
miş olacaktır. 

Üçüncü olarak da biraz evvel arzettiğim gibi 
bir harb esnasında, şuradan buradan, hakikaten 
hayati bir ihtiyacın manzarasını arzedecek olan 
bu maddeyi de memleketimiz içinde temin etmek 
imkânına malik olacağız. 

Sayın Bakan bendenizi bu hususta tenvir et
mek lûtfunda bulunurlarsa ve ne yapmakta ol-
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duklarını izah ederlerse bir milletvekili olarak i 
bendeniz müteşekkir kalacağım. 

BAŞKAN — Refet Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Efendim, 418 

nci faslın 20 nci maddesini kimyevi gübre dene
meleri genel giderleri teşkil ediyor. Memleketi
miz çiftçileri suni gübre adını verdikleri,** kim
yevi gübreye büyük bir önem vermekte, fakat 
fedakârlık yaparak Zirai Donatım veya serbest 
piyasadan mubayaa etmiş oldukları gübrelerin 
istimal şeklini bilmediklerinden dolayı birçok 
yerlerde zarara mâruz kalmaktadırlar. Kimyevi 
gübreyi toprağın vasfına göre alarak istimalin
den bihakkın istifade edebilmek için Tarım Ba
kanlığına düşen bir vazife vardır. 

O da mıntaka mmtaka toprağın tahlilini ya
parak kimyevi gübrenin hangi mahsûller için 
faydalı, hangileri için zararlı olduğunu, nereler
de kullanılacağını tesbit etmesi lâzımdır. 

Şimdi, acaba 418 nci bölümün 20 nci madde
sine konulan 146 790 lira münhasıran Bakanlık 
tarafından gübre tecrübeleri için mi kullanılacak, 
yoksa bunun içerisinde, demin arzetmiş olduğum 
veçhile toprağın vasıfları aranmak üzere tahlil 
tecrübeleri de yapılarak köylüye bu yolda fay
dalı olmak düşünülüyor mu? Bu hususta Sayın 
Bakan izahat verirlerse, efkârı umumiye tenevvür 
eder, ben de minnettaı* kalırım. 

• BAŞKAN — Tarım Bakanı. 
TARIM BAKANI NEDİM ÖKMEN (Maraş) 

— Tarakçıoğlu arkadaşım Karadeniz sahillerin
deki muayyen vilâyetlerde hüküm süren kanca
lı kurt hastalığının önlenebilmesi için kısmen 
bir yardımcı olmak üzere Tarım Bakanlığının 
bu yerlere kimyevi gübre yardımının yapılıp 
yapılmıyacağını sordular. Bütçemizde buna ait 
146 790 liralık bir ödenek bulunmaktadır. Ge
çen seneden devredilip bu seneye, 1952 yılma 
intikal eden 200 bin lira vardır, hepsi 346 790 | 
lira tutuyor ki bununla teklif ettikleri veçhile 
hiç olmazsa gübre tedarik edemiyecek kadar fa
kir bulunan vatandaşlarımıza yardım etmek im
kânına malik bulunmuş olacağız. 

MUSTAFA TARAKÇIOĞLU (Trabzon) — 
Teşekkür ederim. 

TARIM BAKANI NEDİM ÖKMEN (Devam
la) — Refet Aksoy arkadaşımız, toprak tahlili 
mevzuu üzerinde durdular. Bu, bizim de birkaç 
aydan beri üzerinde durduğumuz bir mevzudur. 
Her mmtakanm toprağının vasfı, cinsi ve suni | 

. 1952 0 : 2 
gübreye olan ihtiyacını tesbit etmek ve ondan 
sonra kimyevi gübre kullanmanın hakikaten 
faydalı olacağı kanaatindeyiz ve bu mevzu ixze-
rindo duruyoruz. 

Muhterem Doktor Muharrem Beyin temas 
ettikleri mevzu hakikaten memleket ölçüsünde 
mühimdir. Tarım Bakanlığı bu mevzuu ehemmi
yetle ele almıştır. Hattâ 15-21 Kasım 1951 tari
hinde yani bir hafta devam eden ve bakanlık
ların alâkalı şahsiyetleriyle yapılan toplantıda; 
bu hususta bir rapor, hazırlanmıştır; ehemmi
yetine binaen raporun hulâsasını vereyim: 

Raporda açıklandığı veçhile yurdumuzun 
senevi 3 bin ton ham kauçuğa olan ihtiyacı 
memleket dâhilinden sağlanabilir. Bu maksatla 
kauçuk fabrikasının kurulabilmesi için elzem 
olan guayyöl bitkisinden faydalanmak icabet-' 
inektedir. Bunun için de ümit verici olan Antal
ya bölgesinde çalışmalara başlanmıştır. Aynı za
manda kök sakızı üzerindeki çalışmalarımıza 
devam edilmesi de kararlaştırılmıştır. Malûmu-
âliniz elzem olan bu madde çok pahalıdır. Yur
dun ihtiyacı olan üç bin ton ham kauçuk istih
sali için 14 sene'de 80 bin dekarlık bir guayyöl 
ekimi yapılacaktır. Bir kilo kuru guvayyölün 
köylü ve müstahsıldan alım fiyatı yirmi kuruş 
olduğuna göre bu fiyat üzerinden istihsal edilir
se bir kilo ham kauçuğun maliyeti 213 kuruş
tur ki bunun ithal satış bedeli 380 kuruştur. 

Binaenaleyh bu mevzuun ehemmiyetiyle mü
tenasip olarak üzerinde önemle durmaktayız. 
Bunun için mesaimiz ilerlemiştir. Yalnız hususi 
sermaye, teşebbüs arbabına şeker fabrikalarında 
olduğu gibi bu ham kauçuk fabrikasını tesis et
tireceğiz biz de Devlet olarak ekim sahaları üze-
rindo çalışacağız. 

MUHARREM TUNCAY (Balıkesir) — Çok 
teşekkür ederim. 

SADETTİN KARACABEY (Bursa) ~~ 
Muhterem arkadaşlar, istihsalin artmasındaki 
âmillerden birisi ve belki en mühimi tohumdur. 
Tarım Bakanlığının tohumluk işi üzerinde bir 
hayli zamandan beri çalışmalara başlamış ve 
epeyce de ilerlemiş olduğunu biliyoruz. Fakat 
buna rağmen mevcut olan teşkilât Türkiye 
çiftçisinin ihtiyacına kâfi gelecek derecede elit 
tohum yetiştirmek imkânını sağlıyabilmiş de
ğildir. Birçok meraklı çiftçiler senelerden beri 
elit tohum elde etmek için bakanlık riezdinde 
müracaatlarda bulunmaktadırlar. Nitekim iki 
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seneden beri ide bizim vasıtamızla da bu mü
racaatlar tevali etmektedir. Üretme çiftlikleri
nin, bu şartları haiz olmıyan çiftçilere verdik
leri tohumlar her ne kadar onları tatmin edi
yorsa da örnek ziraat yapmak'istiyen veya ör
nek ziraat yapmakta olan, vatandaşların, o 
müesseselerden aldıkları tohum ihtiyaçlarını 
karşılıyamamaktadır. Bu itibarla Türkiye'de 
mevcut olan tohum ıslah istasyonları adedinin 
mutlaka artırılması lâzımdır. Bilhassa bâzı böl
geler vardır k i ; her hangi bir himayeye mazhar 
olamamaktadır. Yaptığımız basit hesaplara gö
re ıslah edilmiş tohumlarla istihsal yapıldığı 
takdirde vasati olarak istihsalimiz yüzde 30 
nispetinde artacaktır. 

Arkadaşlar; keza Ziraat Vekâleti birçok 
yerlerde selektörleri ile gerek tohumu selekte 
etmek ve gerekse ilâçlamaktadır. Bu müspet 
mesaisinin de genişletilmesi memleket için çok 
faydalı neticeler doğuracaktır. Gönlümüz isti
yor ki ; Türkiye'de atılan her tohum mutlaka 
selekte edilmek ve ilaçlanmak suretiyle atılsın. 
Bu da yapıldığı takdirde asgari bir hesapla is
tihsalimiz vasati yüzde 20 - 30 nispetinde arta
caktır. Bu suretle millî gelir tamamiyle bugün
kü ekim sahasına rağmen istihsal nispeti çok 
yükselmiş olacaktır. Bunu bilhassa Tarım Ba
kanından nazarı dikkate almasını ehemmiyetle 
rica edeceğim. 

BAŞKAN — 418 nci bölümü oyunuza arze-
diyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 418 nci 
bölüm kabul edilmiştir. 
B. , Lira 
419 Bahçe ziraati işleri bağcılık 

meyvacilık, sebzecilik, süs ne
batları ve çay 1 116 200 

BAŞKAN— İzzet Akçal buyurun. 
İZZET AKÇÂL (Eize) — Ben çaycılıktan 

bahsetmek isterim. 3788 sayılı Kanuna ek ka
nun, geçen sene Meclisi Âliden çıkmıştır. Bu ka
nuna göre kurulması lâzımgelen teşkilât Of hu
dudundan Sarp'a kadar kurulması, bu mıııta-
kada teşvik yönünden çaycılığın ele alınması 
ve muhitin kalkınması için âzami gayretin sar-
fedilmiş olması lâzımgelir idi. Bu bölgede yani 
dar bir kordon halinde Karadeniz kıyılarında 
uzanmış olan bu sahada nüfus başına 0,8 dekar 
arazi isabet etmektedir. Bu arazinin o kadar ve
rimli bir şekilde işlenmesi lâzımdır ki, boş nü
fuslu bir aileye isabet eden ' âzami 4 dekarlık 
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I bir arazi ailenin geçimini sağiıyabilsin. Aslı

lardan beri bu mmtakada yetişebilecek nebat 
aranmış, ancak bundan on sene evvel Eize'de 
çay yetişebileceği tesbit edilmiş bulunmakta
dır. Eize'de yetişen çay, hakikaten dünyanın 
en nefis çaylarından birisidir. Bir hayli menfi 
propaganda yapılmış olmasına rağmen bu ha
kikati, çaycılıkta rakibimiz bulunan Çin'liler, 
Hintliler, İngiliz'ler açık olarak belirtmiş bu
lunmaktadırlar. Bu hususta elimizde mufas
sal raporlar vardır. Bu dar kordonda bulunan 
gayet kesif ve çok yoksul hemşerilerimizin kal
kınması için Tarım Bakanlığının bu bölgedeki 
çay mevzuuna fevkalâde ehemmiyet vermesi lâ-
zımgeldiği kanaatindeyim. Geçen sene çıkan 
kanun dolayısiyle yapılan tatbik, elbette ki, fay
dalı olacak derecede iyi neticeler sağlamakta
dır. Biz belki daha fazla mıntakanm ıstırabı
na şahit olan insanlar sıfatiyle faaliyeti temin 
edemediğimizi söylersek Jıizi mazur görsünler. 
Of'ta, Sürmene'de çay ziraati başlamadığı gi
bi Pazar'da ve daha ileri sahalarda henüz hiç
bir faaliyet yapılmamıştır. Tarım. Bakanlığın
dan ricam, milyonlarımızın harice döviz olarak 
akmasının önüne alabilmeyi sağlamak için bu 
mıntakadaki çay işine daha fazla ehemmiyet 
versinler. Ve teşkilâtlarını tamamlasınlar. 

İkinci ricam da; Eize'deki dut ve ipek böce
ği, yani kozacılık mevzuu hakkında olacaktır. 
Harbi Umumiden evvel bu mıntakanm kozacı
lıkta bir hayli inkişaf ettiğini duymuş bulun
maktayım. Bunun için bir teşkilât yapılmamış
tır. Vakit geçirmeden teşkilât yapılması uygun 
olacaktır, kanaatindeyim. 

Bundan başka meyva fidanlığı da ihtiyacı 
karşılıyamıyacak bir durumdadır; Halen Pazar 
ve Çayili'nde birer fidanlık açılmıştır. Bu, sa
hayı esaslı bir tetkika alma yolunda bir adımdır. 
Diğer kazalarda da birer fidanlık açılması hu
susunu tetkik buyursunlar. Bu mıntakayı kal
kındıracak meyvacilık, kozacılık ve çaycılıktır. 
Bunlar yapılmadığı takdirde mmtakada geniş 

i mikyasta bir göç bağlıyacaktır. 
Bunları tenkit maksadiyle değil, bir temen

ni mahiyetinde arzediyorum. Huzurunuza bu 
cihetleri arzetmek için çıkmış bulunuyorum. 

ALÎ EIZA SAĞLAE (Çoruh) — Efendim; 
Sayın Bakandan istirham edeceğim. Muhterem 
İzzet Akçal arkadaşımın belirttikleri şekilde, 

I çay ziraatni teşvik için verilen küçük miktar-
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dairi suni gübreden ayrı olarak, bizim, o mm-
takanın mısır ziraatinin de kalkındırılması ve 
kancalı kurt hastalığını izale için bu mmtaka-
larda suni gübreye ihtiyaç fazla olduğundan, bu 
gübreyi temin için Marshall Yardımından ve
ya sair tahsislerden istifade etmek imkânının 
mevcut olup olmadığının araştırılmasını istir
ham edeceğim. 

BAŞKAN — Sadettin Karacabey. 
SADETTİN KARACABEY (Bursa) — Ar

kadaşlar, Tarım Bakanlığının en müspet çalışan 
şubederinden birisi şüphesiz meyvacıl k ve seb
zecilik şubesidir. Bu şubenin senelerden beri 
memleket ziraatine yaptığı faydaları zikrede
cek değilim. Yalnız son zamanlarda inkişaf et
mekte olan bağcılığımızı, bahçeciliğimizi kar-, 
şılıyacak durumda bir teşkilâta malik değildir. 
Halkımız mütemadiyen asma çubuğu almak ih
tiyacını duymaktadır. Serbest müstahsılların 
yetiştirdiği asma çubukların beheri aşısız olmak 
üzere asgari 10 kuruştur. Tarım Bakanlığı ise 
iki nevi çubuğu, birisini 40 paraya diğerini 2 
kuruşa vermektedir. 

Bu sene Tekel Bakanlığında bir tahsisat 
vardır. O tahsisatla Tekel İdaresi .şaraplık üzüm 
yetiştiren bölgelere meccanen çubuk dağıtacak
tır. Tarım Bakanlığının da gelecek sene bütçe
sine bir tahsisat koyup yemeklik üzüm yetişti
ren bağcılarımıza bu nevi yardım da bulunması
nı çok rica ederim. 

Meyva fidanı ihtiyacı da çok mühim ve gün
den güne artmaktadır. Gerçi hususi müteşebbis 
meyva fidanı yetiştirmektedir ,fakat 150 - 200 
kuruş gibi çok yüksek fiyatla satmaktadır, köy
lünün, meyvacılık yapacak fakir vatandaşların 
kolayca istifade edebileceği şekilde meyva fida
nı yetiştirilmesi işine ehemmiyet verilmesini rica 
ederim. Bilhassa Türkiye'de olmıyan birçok 
yeni çeşitler Amerika ve İtalya'da mevcuttur. 
Bunların celp ve teksirini rica ederim. 

Meyva fidanları ve ağaçlarının budanması işi 
çok büyük bir önem arzetmektedir. Bu işin tek
niği en büyük meyvacılık sahalarımızda dahi 
bilinmemektedir. Seyyar ekipler gönderilmek 
suretiyle budama işinin öğretilmesini Sayın 
Bakandan istirham ediyorum. 

Arkadaşlarım, keza bilhassa son senelerdo 
Amerika'da tasallüp suretiyle birçok sebze çe
şidi yetiştirilmektedir. Son senelerde vitamin 
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mevzuu üzerinde, dünya . hassasiyeti karşısında 
Türkiye'nin de bu mevzua lâyık olduğu ehem
miyeti vermesini yerinde bulurum. 

Yine son senelerde bizde de domates istihsali 
önemli bir mevzu olmuştur. Fakat elimizdeki 
çeşitler ihtiyacımızı karşılayacak tipleri teşkil 
etmemektedir. Buna da Bakanlığın hususi bir 
önem vermesini bilhassa rica ederim. 

Arkadaşlarım, birçok yerlerde yeni yeni seb
ze, meyva bahçesi yapmak mümkündür. Fakat 
Ziraat Bankasının meyvacıya yaptığı kredi, 
ihtiyacı karşılıyamamaktadır. Bilhassa küçük 
sulama işlerine önem vererek bu mevzuda esaslı 
bir hareket yapmak lâzımgelir. Birçok yerlerde 
bu tesisat sırf parasızlık yüzünden, konacak 
sermaye olmadığından dolayı yapılamamak
tadır. 

Arkadaşlarım, Türkiye'de sebze, meyva, bağ 
ve üzüm yetiştiren müstahsılların en büyük der
di, büyük pazarlardaki hallerin durumudur. Bil
hassa, İstanbul hali çok farklı durum arzetmek
tedir. Bugün istihsal bölgelerimizde tetkikat ya
pacak olursanız görülecektir ki, bu, halkın mu
azzam bir derdini teşkil etmekte ve bundan müş
tekidirler. Muayyen zevattan birkaç kişi oraya 
gelmiş gayrimeşru yollarla bir takım mevkiler 
vücude getirmiştir. Sebze ve meyvaları anormal 
surette müstahsilin elinden almakta ve onlara 
bir takım hileler yapmak ve bu malların satışını 
idare etmek suretiyle zararlar ika etmektedirler. 

Arkadaşlar, çiftçinin, evlâdı kadar sevdiği 
malım, bu zevat gözü önünde harap etmektedir. 
Geçen sene yaptığımız tetkikatta gördük ki bir
çok müstahsil bu mallariyle beraber gidemiyor
lar ve gittikleri takdirde kavga ederek başlarını 
belâya sokmaktan korkuyorlar. 

Hükümetten bilhassa istirham edeceğim. Bu 
Tarım Bakanlığına ait bir mevzii değildir, İçiş
leri Bakanlığına ait bir mevzudur. Hükümet bu
nu ele alsın, lâzımı derecede hassasiyet göstersin. 
Bugün orası bir derebeylik olmuştur. Muayyen 
mmtakalardan gelen' insanlar kabzımal olmuşlar, 
âdeta Türk köylüsü soyulmaktadır. Hükümetin 
bunun üzerinde ısrarla durmasını bilhassa rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Ahmet Tokuş. 
AHMET TOKUŞ - (Antalya) — Efendim, 

Akdeniz mıntakasmı alâkalandıran birkaç mev-
zudan bahsetmek istiyorum, rica ve temennile
rim buna ait olacaktır. 
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Bilhassa Akdeniz sahillerimiz turfanda sebze I 

yetiştiren bir mıntakadır. Şimdiye kadar Tarım 
Bakanlığının bu mevzuda hiçbir ilgisi görülme
miştir. Bilhassa bunun kendi iştigal mevzuları-
na ithal edilmesini istiyoruz. Çünkü buralarda 
çok iyi ve çeşitli mahsuller yetişmekte olduğu 
malûmdur. Sebzecilikte çok imkânlar vardır. Ni
tekim bunu Sadettin Bey arkadaşımızın sözle
rinden ve Amerika'dan gelen mallardan anla
maktayım. 

ikincisi; muz mevzuudur. İzzet Akçal arka
daşımız Rize'deki arazi kıtlığından bahsetti, bi
zim Akdeniz sahillerinin dağların denize yakın 
olan kısımlarında aile başına ancak iki dönüm 
arazi düşmektedir. Ancak burada sakin bulu
nan vatandaşlarımız muz yetiştirmek suretiyle 
iyi geçinebilmektedirler. Ziraat Bakanlığı haki
katen şimdiye kadar bu mevzuu ele almış değil
dir. Oralarda gezdiğim müddetçe bu işle vazifeli 
bir Ziraat Mühendisi göremedim. Bilhassa dış 
memleketlerin muz yetiştiren ve dışarıya sevke-
denlerden birine muz üzerinde ihtisas yapmak 
üzere bir elemanın gönderilmesini rica ede
ceğim. Türkiye gayet iyi cins muz yetiş
tirmektedir. Bunu Mısır, Beyrut ve Kıb
rıs'ta gördüklerimizle mukayese ediyorum, 
hattâ buraya gelip yiyen ecnebiler Amerika'-
dakilerden iyi olduğunu söylüyorlar, bilmem ne 
dereceye' kadar doğrudur. Bizim muzlarımızın 
lezzeti ve rayihası onların iddialarını teyit et
mektedir. Yalnız bir tek riski vardır; o da don. 
7 -10 senede don yapmaktadır. Buna karşı bir 
tedbir düşünebiliriz; Ziraat Vekâleti Umum 
Müdürüyle konuştum, bu sahada i talya'da alı
nan basit tedbirler iyi neticeler vermiştir, dedi
ler, bizde de bu tatbik edilse iyi olacak. 

Üçüncü olarak, çiçekçilik mevzuudur. Ge
lirli (bir mevzudur, istanbul'da Ibir tane orki
deye 70 lira istediler. Burada karanfilin tane
si bir liradır. Arazisi dar ve dağların himaye
sinde olan yerler için gayet iyi bir geçim kay
nağı olabilir. Bu mevzuu da Antalya ve Mer
sin ziraat istasyonlarımız ele alırlarsa çok fay
dalar sağlanabilir. 

Dördüncü mevzu da harnuptur. Bu mevzu 
bilhassa hayvan yemi ve döviz hakımmdan iki 
türlü Ibir sanayi mevzuudur. Çekirdeğinden is
tifade edildiği gibi, etinden de hayvanlar pek
âlâ beslenebilir. 

[Bu bitki Kılbrıs'ta âdeta bir döviz membaı- j 
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dır. Sanayii teessüs etmiştir. Hattâ bizden bir 
zaman harnup almak ihtiyacını duydular. Bu, 
nebat âdeta en kıymetsiz yerlerde, bilhassa ka
yalar üzerinde dahi yetişmektedir. Bunu. geniş 
mikyasta yetiştirirsek bizim için hem hayvan 
beslenmesi ve hem döviz kaynağı olması bakı
mından faideli olacaktır, dikkatle ele alınması 
lâzımdır. Bunun için Kıbrıs'ta gayet kısa bro
şürler (3 -4 sayfadan ibaret) yazılıyor, bunun 
gibi zirai bahislerin kısa broşürleri köylümüz 
için mükemmel bir rehber olur. Yoksa bizdeki 
gibi uzun mufassal bir kitap yazıldı mı, okun -̂
ması bir mesele oluyor. Bu yabani hanuplar ko
laylıkla aşılanabilecektir. Geçen sene Ziraat 
Vekâletine müracaat ettik. Allah razı olsun 
çok yakından alâkadar_oldular, süratle Kıbrıs'
tan aşı getirdiler. Aşıların tuttuğunu işittik, seh
vindik. Bu sene de (bu hayırlı alâkalarını devam 
ettirirlerse hemen yakınımızda bulunan Konya 
Vilâyetinde hayvan yemi işi de halledilmiş ola
caktır. 

Portakal ihraç edeceğiz, yerine gübre, buğ
day alacağız, hayvan yemi vereceğiz. Bu, iyi 
bir mübadele olacaktır. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Kemal Demiralay. 
KEMAL DEMİRALAY (İsparta) - Bir za

manlar büyük bir bölgenin tek geçim mevzuu
nu teşkil eden zirai mahsullerimizden birisi de 
g'üldür. Gül, memleketimize milyonlarca lira 
döviz getirmekle toprak mahsullerinin en ve
rimli sahalarından 'birisi olarak tecelli etmekte
dir. Hükümetin ilgisizliği yüzünden, Bulgaris
tan lehine memleketimizde sönmüş olan gülcü-
lük iki yıldan beri yine canlanmıştır. İsparta 
ve Burdur'un yegâne gelir kaynağı ve halkını 
doyuran bir mevzudur. Ziraat Bankasının ge
niş kredileri ve anlayışı ile gülcülük memleke
timize bir hayli döviz getirecek hale gelmiştir; 
fakat Tarım Bakanlığının istenilen derecede 
alâkası temin edilememiştir. Geçen sene güle 
arız olan hastalık dolayısiyle yapılan bütün mü
racaatlar Ziraat Vekâletinin bu mevzuda hiç 
anlayışı olmadığını bize göstermiştir. Bu mese
lede ne şekilde mücadele yapılacağı Ziraat Ve
kâletinden sorulmuşsa da mahalline bildirilme
miştir bile. Ben burada bu münasebetle sayın 
Bakandan rica edeceğim. Bu mesele basit bîr 
mesele değildir. Çünkü bir dönüm gül bahçesin
den vatandaş senede 600 lira almaktadır. Zanne
diyorum ki; bir dönümden hiçbir mahsul bu 
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kadar para getirmez. Yalnız İsparta'da 30 bin I 
dönüm gül dikilmiştir. Ziraat Bankası bu mev
zuun ehemmiyetini idrak ettiği için evvelki sene, 
geçen sene ve bu sene buraya üç milyon liraya 
yakın bir kredi açmıştır, gayet geniş gül saha
ları tesis edilmiştir. Fakat güle arız olan hasta
lıklardan bu büyük servetler heder olup gitmek
tedir. 

Ziraat Vekâletinden istirham edeceğim; bu 
mesele ile yakından ilgilensin ve bu millî serveti 
harabiden kurtarsın. I 

Sözüm bundan ibarettir. I 
BAŞKAN — AbbasGigin. -. . • 
ABBAS GtG-lN (Çoruh) — Muhterem arka

daşlar, .birkaç temennide bulunmak istiyorum. I 
Fazla vaktinizi almamış bulunacağımı berveç- I 
hi peşin kaydedeyim. 

Mahallî kalkınmalar mevzuunda konuşaca- I 
ğım. Rusların kendi memleketlerinin sanayiin- I 
do kullandıkları bir boya ağacı var. Bu ağacm I 
no Lâtince, ne de Türkçe adım bilmemekteyim. I 
Bildiğim bir şey varsa o da bu ağaçlardan iki 
tanesinin Çoruh'ta mevcut olduğudur. Çoruh 
Valisi Vaşington'dan bunun tohumlarından da 
getirtmiştir. Çoruh iklimi bu ağacın yetişme- I 
sine müsaittir. Bunu icabeden ehemmiyetle ele I 
alırsak zannediyorum ki aynı zamanda bir dö- I 
viz kaynağı olacaktır. Bakanlığın bu mevzua 
yüksek alâkalarımı rica edeceğim. 

Yine ağaç konusiyle alâkalı olarak Murgııl 
Bakır Fabrikası ocağının saçtığı zehirli gaz ve 
dumanların, mutlak mânada G km. ve izafi mâ
nada 10 fan. nısıf kutur dairede 200 milyon li
raya baliğ olabilecek bir orman zararı ika ede- I 
ceğini söyliyeceğim. Bu millî ağaç dâvası için I 
pek korkunç bir şeydir. Öyle zannediyorum ki 
bu konu Tarım Bakanlığı ile İşletmeler Bakan
lığı arasında ihtilaflı müzakereleri mucip ol
muştur. Bu işin bakanlıklararası istişaresi ile 
bir an evvel halledilmesini temenni 'ediyorum. I 
Aksi takdirde hâdise bir iç iskân dâvası hali- I 
ne inkılâp etmek istidadından kurtulamıyacak- I 
tır. 

BAŞKAN — 419 ncıı bölümü kabul edenler... I 
Etmiyenler...,Kabul edilmiştir. I 

B. Lira 
420 îpekböcekçilik, tavukçuluk ve 

arıcılık işleri 146 915 
BAŞKAN —Kabu l edenler ... | 

1952 0 : 2 
B. / Lira ' 

Etmiyenler..; Kabul, edilmiştir. 
422 ; Panvuk işleri genel giderleri 112 873 

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

423 Tohum temizleme evleri ve 
malana işleri genel giderleri 500 568 

ALÎ RIZA ERCAN (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, Hububat istihsallâtmıız her ne ka
dar bir rahmetle iki üç yüz bin tondan bir milyon 
tona yükselmiş ise de, bizler insan olarak, Hükü
met olarak rahmetten önce ihtiyar olunacak zah
metler ve tedbirler üzerinde durmak mecburiye
tindeyiz. 

Bilhassa hububat istihsalinin tezayüdünde 
başlıca âmillerden biri olan tohıunlııklarunızı 
kemiyet ve keyfiyet bakımlarından, en iyi kaliteye 
çıkarmak lâzmıdır. 

Tarım Bakanlığı günden güne inkişaf etmek
te olan Devlet Üretme Çiftlikleriyle bu ihtiyacı 
temine çalışmış ve çalışmaktadır. 

Gerek bu çiftliklerde yetiştirilen ve gerekse 
halk tarafından elde edilen tohumların, .beheme
hal selektörden geçirilmesi ve ilaçlanması lâzım
dır. 

Çok önemli olan bu işi görebilmek için elimiz
de 625 kadar selektör makinesi vardır, Bu, mev
cut tohumluk ihtiyacımıza cevap vermekten çok 
uzaktır. 

Hal böyle iken : Bu bölümde geçen seneye 
nazaran 120 bin lira kadar bir azalma görül
mektedir Sayın Tarım Bakanlığından bu azal
manın sebeplerini öğrenmek Türk çiftçisinin 
bütün tohumluklarını zamanında ilaçlamak ve 
temizlemek için gerekli tedbirlerin ittihazını ve 
mevcut selektör adedini, ihtiyacımızı karşılıya-
cak bir hale getirmesini hassatan rica ederim. 

BAŞKAN — 423 neü bölümü kabul edenler... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

B. ' / Lira 
424 Veteriner savaş, tahaffuz evle

ri hastaneler, bakteriyoloji, ve ['. 
serum kurumları ye . lâboratu-
var kurma ve yönetim işleri , 1 188.1^0 

MEHMET KEŞŞAF (Bilecik) —Muhterem 
arkadaşlarım, veterinerlerimizin haralarda ve 
kazalarda bilhassa kazalarda çalışmaları şaya
nı takdirdir. Yalnız ilâç bulunduramadıklan 
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için çok hayvanlarımız zayi olmaktadır. Şap 
üzerinde Veteriner Umum Müdürlüğü sâri has
talıklar mütehassısı ile görüştüğümde, hunim 
bizde ilâcı olmadığını ve bu hastalığın ilâcının 
memleketimizde teşekkül ettirilecek bir lâbora-
tuvarla temin edileceği, buna da bu sene için 
bütçe imkânları bulunmadığını, önümüzdeki 
1953 senesi bütçesinde bunu nazarı itibara ala
rak memleketimizde bilhassa şap hastalığından 
ölen binlerce hayvanın kurtarılmasını rica edi
yorum. Bulaşık, fakat öldürücü olmamasına rağ
men hayvanatı fazla yıpratmaktadır. Binaen
aleyh 'Tarım Bakanlığının buna çare bulacağını 
zannediyorum. 

Bir de hayvanatla meşgul çobanların evle
rinde veyahut kışlalarında şarbon hastalığının 
âcil ilâçlarını havi sıhhi bir dolabm mecburi 
olarak bulundurulması ve bu yüzden ölen yüz
lerce vatandaşımızın sıhhatlerinin vikayesi için 
Ziraat Bakanlığının lâzımgelen tedbirleri aci
len almasını rica ederim. 

SADETTİN KARACABEY (Bursa) — Müs
pet mesaileriyle yurdun hayvan ıslahı hususun
da büyük gayretler gösteren, veteriner teşkilâ
tımıza bilhassa teşekkür etmek isterim. 

Arkadaşlar; bugüne kadar memleketimizde 
iki vilâyetimizi ilgilendiren bir merinos dâvası 
vardır. Bu dâva Balıkesir Vilâyetimizi de alâ
kadar etmektedir. Memleketin yapağı ihtiyacını 
düşünen hükümetler bu mevzuu senelerce evvel 
ele almışlardır. Yirmi sene evvel bu işe başlan
mıştır. Bilhassa memleketimizin kıvırcık cinsi 
koyunlar üzerinde yapılan çalışmalar çok mu
vaffak olmuştur. Et olarak, yapağı olarak, süt 
olarak bu hayvanlardan çok istifade edilmek
tedir. 

Yirmi senede, iktisadi imkânlar sağlamadığı, 
yalnız teknik icaplar ele alındığı için daima 
Hükümetle yetiştirici mücadele halinde kalmış
tır. İki sene evvel bu halin devam edemiyece-
ğini ve binaenaleyh buna bir çare bulunmasını 
Hükümetten rica ettik. Bunun üzerine geçen 
sene bir komisyon kuruldu. Bu komisyona pro
fesörlerle mütehassıs arkadaşlar ve bu bölge
den de iki milletvekili olarak iştirak ettik. Bu 
komisyon şöyle bir karara vardı: Türkiye me
rinos yapağı fiyatlarını dünya yapağı fiyatları 
muvacehesinde himayesini temin etmek için ne 
yapmak lâzımdır? Avusturalya yapağılarının 
Türkiye'ye nakline kadar geçirdiği bütün 
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I masraflar ilâve edilmek şartiyle Türki

ye'deki merinos: yapağılarının da 970 ku
ruşa satın alınmasına karar verildi. 
Bunun üzerine öteden beri Hükümetle mücade
le hâlinde bulunan müstahsil senelerden beri 
i çektiği ıstırabı unutarak 3-5 kilodan ibaret olan 
mahsulünü satarak 30-35 lira kadar bir para al
maya başladı. 

Bu vaziyet karşısında Türkiye'deki Merinos 
Koyunu yetiştiricileri, mevcut 130 bin koyuna. 
ilâveten bu yıl 16 bin kuzuyu tokluya ayırarak 
miktarı çoğaltmıştır. Fakat arkadaşlar, bu sene 
dünya yapağı fiyatları düşmüş, 500 kuruşa kadar 

; inmiştir. Bu vaziyet karşısında bir sene evvel 
\ )9 - 10 lira arasında olan merinos yünü bu sene 

birden 5 liraya düşünce aynı dert baş. göstermiş 
!ve yetiştiriciler inkisara uğramıştır. 
\ Arkadaşlar, merinos yünü bugün esaslı, dâva-
ilarından birisidir. Memleketin her yıl 60 milyon 
\ liralık yüne ihtiyacı vardır. Bunu memlekette 
I yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Bu. komisyonda 
'bu meseleler incelenmiştir. Merinosun memle
kette yetiştirilmesi ve çoğaltılması mümkündür. 
Kırma denilen merinos, bilhassa ak karaman-ile 

• Karadeniz mmtakasmdaki saha hayvanları ara
sında yetiştirilebilir. Esasen. merinosun' dünyaya 
bizim memleketimizden geçtiği söylenmektedir. 
Merinosun aslı (Merre) imiş. Memleketin, ihti
yacı olan yapağıyı yetiştirmek için Hükümetimiz 
bu işe lâzımgelen: ehemmiyeti vermektedir. Biz 
bu işi şöyle organize ettik; Ziraat Bakanlığının 
mümessili ile İşletmeler Bakanlığı mümessilinin 
iştiraki ile Avusturalya yapağı laymetlerini na
zarı itibara alarak Türkiye'de bir norm tâyin 
edecek, bu norm çiftçilere ilân edilecek.,. Böyle 
iktisadi şartlar altında temevvüç eden merinos 
yapağısının bu memlekette himayesini Yüksek 
Meclisin tasvip edeceğini düşünerek şunu arzet-
mek istiyorum.. Arkadaşlarım, - bu işi millet ola
rak ele almak mecburiyetindeyiz, tki bölgenin 
fakir müstahsıllarının omuzlarına bu büyük kül
feti yükleyip kendi haline bırakmamalıyız. Çün
kü fiyat düştüğü zaman merinosu satacak» Kıvır
cık gibi eti iyi değildir ki, bu bakımdan istifade 
etmeye çalışsın. Bu itibarla bunu himaye etmek 
mecburiyetindeyiz. Himaye için de Tarım Bakan
lığı Bütçesine bir miktar prim koymak suretiyle 
dâvayı ele almak mümkündür. Şimdilik 150 - 200 
bin liralık bir tahsisat koyduğumuz takdirde bu 

I işi mükemmelen yürütmek; imkânını bulacağız. 
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BAŞKAN — Ali Fahri işeri. 
ALI FAHRÎ İŞERİ (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar, bu Merinos Çiftliği Bandırma'-
dadır.. Fakat hakikaten Sadettin Karacabey ar
kadaşımızın dediği gibi bunun üzerinde durul
mamış, yalnız çiftliğe bakanlık gibi muazzam 
binalar yapılmıştır. 7,5 milyon lira harcanılmış-
tır. Şayet bu para müstahsıla, yetiştiricilere ve
rilmiş olsaydı halle bunun üzerine daha fazla 
düşerdi. Üç vilâyette aşağı yukarı 18 - 20 sene
den beri tatbik.edilmektedir. Bursada fabrika
nın yüzde üç ihtiyacını karşılıyamamaktadır. 
Bu çok acıklıdır, milyonlar harcamak suretiy
le, emekler sarf edilmiş, üzerinde durulmuş fa
kat lâyikiyle istenilen, beklenilen menfaat te
min edilememiştir. Şimdi benim gördüğüm; ge
çenlerde Trakya'da geziyordum burada gayet 
güzel kıvırcıklar var, ama biri birlerine uymaz
lar Edirne'deki başka, Kırklareli'nde başka, 
Enez'deki, Keşan'daki de başkadır. Yünleri 
evsafını bozmuş, kıvırcıklıktan çıkmıştır. Bay
tarlarımızdan çok rica ediyorum, azıcık başla
rını bu tarafa çevirsinler. Bandırma'da yetişen 
merinos kuzuları her sene kesiliyor. 

BAŞKAN — Ali Fahri Bey, bölümle ilgili 
konuşmuyorsunuz. ' 

ALİ FAHRÎ ÎŞERÎ (Devamla) — Her se
ne buralara damızlık olarak gönderilsin. Ora
lardaki koyunları da islâh etsinler. Ve Bandır
ma'da çiftliklerde adam beslemekten ziyade ko
yun yetiştirme tarafına kaçalım. Köylüye, zür-
raa yardım edelim. Benim maksadım ve maru
zatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — 424 ncü bölümü oyunuza arze-
diyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

B. Lira 
425 Veteriner zootekni ıslah ve 

üretme işleri 1 542 000 

BAŞKAN — Veyis Koçulu. 
VEYÎS KOÇULU (Kars) — Sayın arkadaş

lar; bendeniz de yurdumuzun iktisadi bünyesin
de önemli yer işgal eden hayvancılığın ıslahın
dan ve yetiştirme işlerinden bahsedeceğim. 
Memleketimizin hayvanı yetiştirmeye ve bilhas
sa başka taraflarda üreıhiyen hayvan cinsinin 
ıslahına ve çoğaltılmasına elverişli ve en müsait 
bölgesi Kars İlidir. Bu bölgede şimdiye kadar 
birçok tetkikler yapılmıştır. Son olarak 1945 ve 
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ı 1946 yıllarında Şevket Süreyya ve Veteriner 

General-Süreyya heyetleri tarafından bütün il 
| baştan başa gezilmiştir. Verilen raporun hulâsa

sı ve ruhu bu bölgenin hayvan yetiştirmeye.bi
rinci derecede elverişli olan arazi ye yaylaların
dan istifade edilerek hayvancılığa ve hayvan 
ürünlerinin teşvikma ehemmiyet verilmesinden 
ibarettir. Bu ilim heyetinin raporundan da an
laşıldığı gibi coğrafi ve tabiî şartların icabı 
Kars ve rakım itibariyle Doğu illerinin bâzı 
bölgelerinin taşıdığı hususiyet bu bölgelerde 
hayvancılıkla iştigali bir mecburiyet haline ge
tirmiştir. Hayvancılığın kalkınması her şeyden 
evvel çayır, yayla, mera ile kabil olduğu, yani 
bu inkişafın ana hattı ve temeli olan arazi ile 
iç içe bağlı olduğu için fikir ve görüşlerimi ta-
mamiyle aydınlatma bakımından yüksek müsaa
denizle Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa da 
kısaca temas etmek mecburiyetindeyim. 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun aynen 
uygulanması Kars ilinin iktisadi bünyesine uy
mamaktadır. Bilhassa hayvan yetiştirmekten 
başka hiçbir istihsale elverişli olmıyan ve ka
nun gereğince yapılan toprak dağıtımında . et 
ve süt gibi ana gıdanın başında gelen ve ikti
sadi bünyemizde ehemmiyetli döviz kaynağı 
sağhyan hayvancılığın özelliği ve gelişmeleri 
nazara almmıyarak tâmamiyle meskût geçil
miştir.. Doğu illerinin bâzı bölgelerinde başta 
Kars İli olmak üzere arazi millî emlâkten ma-
dut addedilip cümlesi tevzie tâbi olduğu malû
munuzdur. O halde toprak dağıtımı bittikten 
sonra yıllar boyunca büyük meşakkat ve mas
raflara katlanarak yetiştirdiği irat hayvanının 
ırkım ıslah ederek dış memleketlerden ithal 
edilen damızlık hayvanının seviyesine kadar 
yükseltmeye muvaffak olan hayvan yetiştirici
lerinin kalkınmasından sarfınazar, durumunun 
idamesi için bütün imkânlar ortadan kalkmış ola
caktır. Lâyikiyle hayvancılığın kalkınmasında 
muvaffak olmak için toprak işiyle ilgili bakan
lıkla istişare ederek hukuki ve fiilî mânada 
karmakarışık bir duruma gelen ve hattâ kav
galara, nizalara, sık sık adam ölmelerine sebe
biyet veren ve aynı zamanda hayvancılığın in
kişafında temel teşkil eden «ilimizin» arazi ve 
yayla ihtilâflarını, kezalik hayvancılığın inki
şaf i ve ürünlerinin kıymetlendirilmesi, mevcut
larının ciddî bir tetkika tâbi tutulması kanaa
tinde olduğumu arzederim. İktiza ederse kanun 
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yoîiyİe yani, yeniden kanun yapmak suretiyle I 
b]i halin giderilmesini ve giderildikten sonra da 

J husule gelecek istikrarlı durumdan halkın âza-
mi derecede faydalanması bakımından devamlı 
ve müessir zirai kredinin sağlanmasını temenni 
etmekteyim. , ' ;̂ 

Muhterem arkadaşlar, hayvan ürünlerinin 
kıymetlendirilmesi hususunun üzerinde durarak 
nâçiz kanaat ve görüşlerimi yüksek huzurunuza 
arzetmek isterdim. Ancak Muhterem Heyetiniz
ce karara bağlanan zamana sığdıramıyacağım 
için başka bir güne talik etmeye mecbur oldu
ğumu arzederim. 

BAŞKAN — Sırrı Atalay (Yok esleri). 
Lâtif Aküzüm. 
LÂTÎF AKÜZÜM (Kars) — Bütçenin tü

mü müzakere edilirken bir şanssızlık: eseri ola-
. rak sıra gelmediği için konuşamadım. Konuş

mayı çok arzu ediyordum, bu itibarla bu bö
lümde söz almış bulunuyorum. Kısaca maru
zatta bulunacağım. 

Muhterem, arkadaşlar, Tarım Bakanlığı Büt
çesinin 425 nci bölümü münasebetiyle hayvan
cılık konusuna temas edeceğim. Ekonomik bün
yemizin temellerinin esas itibariyle Toprak Mah
sullerine ve hayvancılığa dayanmakta olduğu 
şüphe götürmez bir gerçektir. Eğe bölgesi, 
Adana mmtakası nasıl ki, birinci derecede top
rak mahsulleri servetine dayanan birer iktisadi 
bünyeye malik iseler Doğunun da iktisadi yön
den bariz vasfını hayvancılık teşkil eder. 

Bilhassa Kars'ın yüksek yayla kısmı, iklim 
ve ot cihetinden taşıdığı istisnai vasıflar sebe
biyle hayvancılık ve hayvandan alınan gıda 
maddeleri politikası bakımından büyük rol oy-
myabilecek esaslı bir faktör olmaya namzettir. 

Kars ve Ardahan bölgeleri Anavatana ka
vuştuktan sonra; Rusların oralarda hayvan cin
sinin ıslâhı ve hayvandan alınan gıda madde
lerinin kıymetlendirilmesi hususunda Kars me
buslarından Ağaoğlu Ahmet Bey ve: Baha Tali 
Beyin teşebbüsleri neticesi olarak bu yönden 
tetkikler yapıldı. Neticede Göle 'de bir inekha-
ne kuruldu. Sığır ırkı arasında şöhret bulmaya 
namzet olan mahallin (Doğukırmızı) cinsiyle 
Montafonun karışığından güzel damızlıklar elde; 
edildi. ? Köylü senelerdenberi bundan faydalan
maktadır. Kars'ın bu yönden, olan hususiyetini 
daha iyi tebarüz ettirmek için bundan beş altı j 

19Ö2 Ö : İ 
sene evvel o bölgelerde tetkikler yapan bir • td> 
rım heyetimizin verdiği rapordan bir kaç satır 
okuyorum: « Kars İlinin hayvancılık bakımın
dan varlığı, memleketin bütün diğer yerlerin
den üstündür. Bu bölge : Gıda bakımından çok 
üstün, vasıftaki ipek gibi otu ve güzel çicekle-
riyle memleketimizin tabiî bir hayvancılık böl
gesidir. Tam istifade imkânları sağlandığı tak
dirde Kars ilçeleriyle birlikte bütün Türkiye 
nüfusuna günde yirmişer gram süt verebilecek 
kaabileti haizdir ». 

îşte muhterem arkadaşlar; bu tabiî kabili
yetleri tam bir şekilde kıymetlendirmenin, mem
leketin iktisadi kalkınması için ne kadar lüzum
lu ve hattâ ne kadar mübrem bir ihtiyaç halin
de olduğu bu suretle kendiliğinden tebarüz et
mektedir. Müspet bir millî ekonomi düşüncesi
nin; bu istikametlere yönelmemesi ve bunları 
ele almaması kaabil midir.? 

Hattâ dün Bayındırlık Bütçesinde Horasan -
Sarıkamış demiryolu için verdiğimiz karar, bu 
şuurlu düşüncenin mesut bir misali değil midir? 
Şimdi Sayın Tarım Bakanı arkadaşımızdan ve 
Hükümetten ricam şunlardır: 

,1. Bâzı tesisleri noksan kalmış olan Göle 
İneMıanesinin tamamlanması; 

2. Hububatın para etmesi yüzünden mera
lar sürülmektedir. Bunu Önleyici kanuni müey
yidenin konulması, 

'3 , Miktarı gittikçe çoğalmakta olan "Hayva
natın merade su ihtiyâcı artmıştır. Buna da 
çare bulmak hususunda sayın bakanlığın mülâ
hazası, ' " " •' .' '' ' 

4. Miktarı seneden seneye artan etlik hay
vanatın kolayca sarf ve istihlâki için Erzurum 
Et Kombinasının bir an evvel işletmeye açılma
sı, 

5. Hayvandan alınan gıda maddelerinin 
sıhhi ve fennî şekilde hazırlanmasını öğretmek 
için ticaret maksadı gütmemek şartiyle numu
nelik birkaç süthane açılması, 

6. Hayvancılık bakımından müstesna ehem
miyeti haiz olan bu bölgede hayvan bakımını 
ve hayvan yemi ziraatini öğreten kurslar açıl
ması, ve veteriner kadrosunun arttırılması sa
yın bakanlığa seçim bölgemizin mütaaddit di
lekleri hakkında şimdiye kadar yakı müracaat 
ve istirhamlarımızı bütçenin tümü üzerinde 
konuşamadığım için yüksek huzurunuzda arze-
dememiş bulunuyorum. Bu istirhamlarımız Ba-

1146 -



İ : 50 28.: 
kanlıkça malûm. olduğu ve ben bu hususlar 
hakkında da ne düşünüldüğünün açıklanmasını 
istirham ederim. Hulâsa istirhamlarım şunlar
dır : •'• • • ' ' • 

1. Hayvaricılığm ıslahı, 
2. Yayla ihtilâflarının halli, 
3. Gölo'deki inekhanenin ıslah ve tevsii, 
4; Zirai kredi işinin Kars'ın geniş zirai 

•bölge olması sıfatiylo arttırılması, 
5. İğdır, Tuzluca, Kğızman ve Posof'un 

nıeyvacılık mahsulünün inkişafı ve hastalıklar
dan korunması, 

6. Arıcılık ve hayvancılığın inkişafı hak
kındaki Bakanlığın düşünceleri. 

TÂIİİM BAKANI NEDİM ÖKMEN (Ma-
raş) — Muhterem arkadaşlar, vilâyetlerimiz
den bilhassa Kars Vilâyetinin iktisadi kalkın
masında hayvancılığın ve hayvan mahsulleri
nin kıymetlenmesinin en büyük rol oynadığını 
takdir buyurursunuz. Gerek Lâtif Aküzüm, ge
rekse Veyis Koçulu arkadaşlarımla zaten bu 
mevzularda daima temas halindeyiz. Lâtif Akü
züm arkadaşımın sıraladığı temenniler arasın-

' da Tarım Bakanlığını doğrudan doğruya .alâ
kadar edenlerden bilhassa Göle inekhanesinin bu 
sene tam kadro halinde çalışmasını ele almış 
bulunuyoruz. Yayla ve mera mevzuunda da 
'İçişleri Bakanlığı ile temas halindeyiz, inşallah 
bunu da bu sene başaracağız. 

BAŞKAN — 425 nci bölümü oyunuza arzedi-
. yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

B. Lira 
42G Merinos işleri genel giderleri 100 000 

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

428 Küçük su ve gezici artezyen 
işleriyle sulama istasyonları 206 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

429 Kimyevi madde, ecza ve ilâç
lar 2 530 826 

IBAŞKAN — Muhârre!m Tuncay. 
MUIIARREM TUNCAY (Balıkesir} — Muh

terem arkadaşlar, kimyevi maddelerle zirai sa
hada yapılan 'mücadelenin içinde zeytin ağaç
larını Ibir Balıkesir Milletvekili sıfatiyle gerek 
Erdek, Edremit, Burhaniye ve Ayvalık körfe-
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zinin içinde «lan milyonlarca ağaıci iİgiiercdireii 
bir konuya temas etmek ıgayesiyle huzurunuza 
çıkmış (bulunuyorum. Kirayevi maddelerle1 zi
raat sahasındaki kıymeti takdir eden kıymetli1 

Bakanımızın «geçen sene hakikaten yakından 
göstermiş oldukları alâkalara huzurunuzda te
şekkür etmeyi Ibir vicdan »borcu (bilirim. Bunun 
yanı hasında şunu da ifade etmek isterim ki ma
ruzatıma girmeden evvel kısaJeâ Ibir, iki noktaya 
temas etmek isterim. Zeytin .ağaçlarına musal
lat olan haşerenin üçte ibiri ağaç yapraklarının 
'henüz çıkmaya Ibaşladığı zamanlara inhisar eder. 
Haşere kurt 'halinde iken ondan sonra koza ha
line) gelirken fou zamanda mayi ilâçla mücadele1 

yapılır. Bundan kurtulursa Ibu (hayvancık ağa
cın çiçeğine tekâlbül eder ki, o zaman sinek, ya
ni kelebek şekline 'geçer. O zaman tozlu ilâç
larla mücadele yapılır. Onu da kaçırdınız mı 
(bunlar nihayet kurt halinde çekirdeğe girmiş 
demektir, artık meyve olmaz, fırsat kaçmıştır. 
Mücadelenin bu devreler göz önünde tutularak 
yapılması) zaruridir. 

(îeçen sene her halde 'geç kalınmış olacak ki, 
mayi ile mücadele edilmesi icafoeden zamanda 
ilâçlar tam zamanında yerine (gidememiş ve bu 
devre mücadelesi noksan kalmıştır. Ama ikin
ci devrede alınan tedbirler neticesi, müspet ne
tice vermiştir. Yapılan Ibu mücadele lokal, 
mevzii lolmasına rağmen oradaki vatandaşlar 
Hükümete medyunu şükrandırlar. Bunu arzet-
meyi Ibir vicdan borcu Ibilirim. 

ıŞimdi istirhamım şudur :' Zamanı «geçmeden 
ve Ibirinlci devreye Igirmeden evvel Ibu sene tam 
mevsiminde mücadeleye girmektir. Sayın Ba
kanı dinledik. Dediler ki, (biz mücadelemizi tek
sif edeceğiz. Zamanını ıkendileri bu sahada 
kompetan arkadaşlarla tâyin etmiş olalbilirler. 
Yalnız yakında Balıkesir'den ıgelen *bir arkada
şımızdan öğrenmiş olarak şunu arzetmek iste
rim ki, ziraat mlüdüru ile yapılan temasta, tam 
mânasiyle ilâçların sevkedilmesi için1 aded bakı
mından ; Ibu ilâçları sevkedecek makineyi (gön
dermiş değillerdir. 

'Makine adedi1 arzettiğim şekilde birkaç mil
yon ağaca cevap verecek durum arzetmemek-
• itedir, ilâç tam zamanında (gönderilmelidir. Bu 
ilâçları ağaçlara verecek aletler de miktarı kâ
fi'olmalı ve zamanında sevkedilmelidir, Bu ilâç
lar o mmtakanın Ibinlerce zeytin ağacını ve do-
layısiyle müstahsili alâkadar etmektedir. . Bir 
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(İ3alı(kesir 'Milîietvekili olarak arzediyorum, Ba
kanın bu alâkası o -civar (halkını son derece min^ 
nettar bırakacaktır. 
' ''^BAŞKAN ^ S M u Pekkifp.;' 

SITKI P & K İ P {Kırklareli) — Sayın Ba
kanın nazari dikkatini bizim pancar melasları 
üzerine çekmeyi faydalı görmekteyim. Geçen 
sene şeker şirketlerinin pancar melasları Yu-
nanistana ihraç edilmiş ve binlerce ton pancar 
melasının büyük bir kısmı zeytin ağaçlarının 
korunması için Yunanistan'da tatbik edilen 
mücadelede istimal edilmiştir. Bu hususta na
zarı dikkati celbederim. 

BAŞKAN — 429 ncu bölümü oyunuza arze-
diyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. ' 

B. 
430 

431 

450 

Avanslar 
BAŞKAN — Kabul, edenler.. 
Btmiyenler.; Kabul edilmiştir. 
At yarışları ikramiyesi • 
BALKAN — Kabul edenlerJ 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulan öğrencilere verilecek 
burslar 

I j i r a 
35 100 

40 000 

652 100 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Efen
dim, bendeniz burada bir hususu anlıyamadım: 
Tarım Bakanlığında esasen kadro bulamayıp 
gayet kötü bir durumda bulunan bir hayli zira
at mektebi mezunu arkadaşlar ücretle stajyer 
olarak çalışmakta imişler. Böyle bir vaziyet 
varken 652 bin lira gibi bir parayı bütçeye ko
yup ayrıca; ziraat mekteplerinde talebe okuttu-
rulmasını bendeniz anlıyamadım. Sayın Baka
nın bu hususu açıklamasını rica edeceğim. 

TARIM BAKANI NEDİM ÖKMEN (Ma-
raş) —Efendim: gerek fakülteler, gerekse orta 
ziraat mektebi mezunlarından 1944 senesinden 
beri kendileriyle meşgul olunamaması yüzün
den 1500 arkadaş halen stajyer vaziyettedir. 
Buy teşkilâtımızın en mühim dertlerinden biri
dir. Bu teşkilât hakkında sağdan soldan ileri 
sürülen tenkidlerin menşei burada toplarım ak
tadır. 

Bu arkadaşların vaziyetlerini tashih için bir 
kanun tasarısı hazırlanmış ve Tarım Komisyo
nundan geçerek Bütçe Komisyonuna verilmiş-
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tir, yakında müzakere için huzurunuza gelecek
tir. 

Goloğlu arkadaşımızın dokundukları mev
zu hakkında şunu arzetmek isterim; veteriner 
mevzuu bizim en çok sıkıntı çektiğimiz mevzu
dur. Kadrolarımızda 400 kadar veteriner nok
sanımız vardır. Bunu bulmaya da imkân yok
tur. Bu ihtiyaç, resmî müesseselerimizin kadro 
ihtiyaçları daha uzun sene devam edecektir. 
Bunları karşılamak için bu ihtiyacı karşılamak 
üzere Devlet bütçesinden talebe okutup veteri
ner yetiştireceğiz. Diğer taraftan ziraat saha
sında kendi hesaplarına okumak istiyen genç
lerimiz de fazlaca çoğalmıştır. 

Maddesi geçti, fakat Muharrem Bey arka
daşımızın halen endişeli olduğunu hissettiğim 
için kendilerine huzurunuzda söz veriyorum; 
geçen sene elimizde ancak 40 motorlu makine
miz vardı, mücadele için. Bu sene 250 makine 
ile körfez mıntakalarmda harekete geçeceğiz. 

BAŞKAN — 450 nci bölümü kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

B. 
451 

452 

453 

457 

Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Staj giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler.: 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
İç kongreler ve teknik top
lantılar genel giderleri 

Lira 
2£8 000 

657 731 

297 325 

'260 000 

FAHRÎ KÖŞKEROĞLU (Niğde) — Aziz ar
kadaşlarım, Sayın Nedim Ökmen'den, umumi 
konuşmalar sırasında iki mühim mevzuu rica 
etmiştim. Bunlardan birisi, ziraat şûrası hak
kındaki fikirleri, ikincisi de müstakar bir teş
kilât yapmak fikrinde olup olmadıkları husu
sudur. Lütfederlerse memnun olacağım. 

TARIIM BAKANI NEDİM ÖKMEN (Ma-
•,raş) — Demin arzetmek istiyordum, fakat muh
terem arkadaşlarım izahatı' kâfi gördükleri için 
temas edemedim. 

Fahri Köşkcroğlu arkadaşımızın temas buyur
dukları ziraat şûrası ancak bir kanun mevzuudur, 
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Bir kanuna istinat etmedikçe böyle bir şûrayı 
toplamak imkânı yoktur. 

Şûra kanunu hazırlanmış, esbabı mucibesiyle 
birlikte Bakanlıklara takdim edilmek üzeredir. 

Teknik teşkilât meselesine gelince: 
Bendenizin bir senelik tecrübem arkadaşlarım

dan edindiğim intibalar, seyahatlerimde gördük
lerime göre bugünkü teknik teşkilâtı sevk ve 
idare için mevcut kanunlar daha uzun müddet 
kâfi gelecek hükümleri ihtiva etmektedir. Teknik 
teşkilât faaliyetini menedecek hiçbir mâni hü
küm yoktur. Kendilerinin de temas buyurduk
ları gibi Amerikan yayın sistemini memleketi
mizde tatbika kalkmak hayal peşinde koşmak 
olur. 

BAŞKAN — 457 nci bölümü oyunuza arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

B. 
458 

476 

501 

502 

601 

701 

Fuar, sergi ve teşvik giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurslar genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl'borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN —Kabul edenler..; 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
904 sayılı Islahı Hayvanat Ka
nununun 11 ve 12 nci madde
leri gereğince özel idarelere ya
pılacak yardımlar 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler!.. Kabul edilmiştir. 

Lira 
171 919 

496 000 

50 000 

35 000 

150 000 

170 040 
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B. 
711 

Lira 
340 850 Makina, alet ve gereçler onarımı 

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

731 Kamulaştırmalar 490 260 
BAŞKAN —Kabu l edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

741 Yapı işleri 161 004 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

; 751 Satın alınacak makina, alet ve 
gereçler 2 403 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

753 Teknik tarım ve t e k n i k b a h ç ı 
vanlık okullarından mezun ola
caklara 4486 sayılı Kanun ge
reğince verilecek araç ve gereç
ler 160 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

771 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasına yapılacak ödemeler 3 469 864 
BAŞKAN —Kabu l edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

772 Karşılık paralar anlaşması ge
reğince Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasında açılacak 
fonlar 6 541 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

773 Döner sermaye 3 016 000 
BAŞKAN —Kabu l edenler...... 

. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tarım Bakanlığı Bütçesi bitmiştir. İttihaz 
buyurduğunuz karara göre, oturumun mabadına 
devam ettiğimiz takdirde 19 a kadar mesai yapa
cağız. 

Oturuma 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 16,25 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 16,40 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Sedat Baran (Çorum). 

«•» 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. Devlet Üret
me çiftlikleri Genel Müdürlüğü Bütçesine baş
lıyoruz. 

Devîet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1952 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1952 Bütçe yılı yatırımlar dı
şında kalan giderleri için, bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (2 295 989) lira ve 
yatırım giderleri için de, bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (1 170 000) lira öde
nek verilmiştir. 

B. 
201 

202 

A/l - OETVELÎ 

Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
1 270 100 

404 580 

203 Geçici hizmetliler ücreti 54 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 54 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 130 658 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği ' 2 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 
218 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

403 

;Lira 
5433 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesi gereğince veznedar ve 
yardımcılarına verilecek kasa 
tazminatı 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro giderleri 17 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İşletmeler ve • merkez atölyesi.'.' 
büro giderleri 56 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt "ve defterler 15000 
BAŞKAN - - Kabul edenler... ' 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri . 1 8 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... " 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 13 25(0 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. ö 
Giyecekler ' ' 2 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 55 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 12 000 
BAŞKAN —. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 6 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
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Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
407 Genel Muhasebe Kanununun 

48 nel maddesini ilgilendiren . 
giderek* 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

419 5433 sayılı Kanunun 28 nci 
maddesi gereğince okul gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

456 Püşünülmiyeıı giderler 
BAŞKAN - / K a b u l edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

458 Fuar ve sergi giderleri 
BASILAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

461 Pasif koruma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

476 JCurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
' BAŞKAN— Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
601 5433 sayılı Kanunun yürürlüğe 

girmesinden önce Zirai Kombi-
. ııalar idaresi işletmelerinde ça

lışırken ölenlerin mirasçılarına 
.yapılacak yardımlar 

.;..• BAŞKAN V Kabul; edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

701 Bina onarımı 
: BAŞKAN — Kabul edenler... 

'Etmiyfenler... Kabul edilmiştir. 

28.2 
Lira 

1 249 

10 000 

7 000 

5 000 

6 000 

5 000 

93 500 

1 500 

25 000 

15 000 

53 200 

Lira 
616 800 

500 000 

.1952 0 : 3 
B - - • 

741 Yapı işleri 
BAŞKAN — Kabul edenler..! 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

742 ' Dağıtma tesisleri yapımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1 nci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi cetvellerle beraber 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

• MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri .Ge
nel Müdürlüğü 1952 Bütçe yılı giderlerine karşı
lık olan gelirler, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (3 465 989) lira olarak tahmin edil
miştir. * 

B. Lira 

3 460 989 

3 000 

2 000 

B - CETVEİ.İ 

1 Döner sermayenin yıllık safi, 
gelirinden "ayrılacak katma 
bütçe giderleri karşılığı 
BAŞKAN — ^Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Memur lojmanlarından alına
cak kira bedelleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Çeşitli gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(2 nci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN - - M a d d e y i cetvelle oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler..; 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünce, 1952 Bütçe yılında elde edile
cek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 
1952 Bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün, 30. V I . 1939 tarihli ve 3656 
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sayılı Kanunum 19 ncu maddesine giren hiz
metlilerine ait, kadrolar, bağlı (D) işaretli cet 
yelde gösterilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesi gereğince geçici mahiyetteki hizmetler 
için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabile
cek tertipler bağlı (E) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. Bıı kadrolar, ertesi yıl bütçe tasarısı 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

• BAŞKAN — Maddeyi cetvellerle oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü7 Kuruluşu hakkındaki 7 . VI: 1949 
tarihli ve 5433 sayılı Kanuna bağlı.; (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli cet
velde gösterilenler 1952 Bütçe yılında -kullanıla
maz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler.., Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. —' Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstünde-çıkan ve 1951 yılı Bütçesinin 
ait olduğa tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bölüme 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden 
ödenir. 

1928 - 1950 bütçe yıllarına ait olup da Muha
sebe! Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yıl
ları bütçelerinde bulunan borçlar, 1952 yılı büt
çesinin ilgili'hizmet tertipleri veya 3 ve 4 ncü 
kısım bölümleri ile yatırım bölümleri artıkların
dan eski yıllar borçları bölümlerine Maliye Ba
kanlığınca aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

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

BAŞKAN ~ . Maddeyi oyunuza sunuyorum; 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 
1952 tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

. 1952 O : 3 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul, edil
miştir. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye yo Tarım 
Bakanları- yürütür. 

ı BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka-

I bul edilmiştir. 
Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyo-

rum. 
Orman Genel Müdürlüğü Bütçesine geçil

miştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1952 
Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri için, 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(15 627 996) lira ve yatırım giderleri için de, 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 133 336) lira ödenek verilmiştir. 7 

I , A/ l - CETVELÎ 

B. ' Lira 
201 Aylıklar 7 638 491 

BAŞKAN — Şevket Mocan. ,- '• r?; 
(Alkışlar). • , . . . • . -
ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Arkadaş

lar Söze başlamadan arzedeyim, bir arkadaşım 
ormana girmiyoruz dedi. Çünkü ormandan gê  
çim temin edenlere bakacak yüzümüz yoktur. 
Bu yüzden benim kadar mustarip olan bir arka
daşınız da yoktur. 

Sevgili arkadaşlarım; değiştirmeye geldiği
miz kötü bir sistemin, kabili müdafaa olmıyan 
kötü neticelerini; iki sene seyrettikten sonra, 
bir sene daha yaşaması için, harçlığım yani büt
çesini kabul ve tasdik etmek betbahtlığiyle karı
şı karşıya bulunuyoruz. 

Murakabe ve tasdik için elimize verilen şu 
16 milyonluk Orman Mülhak Bütçesinde bile 
geçen seneye nazaran calibi dikkat artışlar yar
dır. İller yolluklarında, taşıtlarında, kırtasiye
lerinde 200 bin liralık artış vardır., 

BAŞKAN — Şevket Bey, yalnız bölüm üze
rinde konuşunuz. Dakikanızı ona göre mahsup 
edeceğim. -

| ŞEVKET MOCAN (Devamla)— Bplüm hak-
| kında yani aylıklar üzerinde konuşuyorum. 
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AtftipaVâ Seyahat fasıİlari, sinema teknîsiyen 
kadroları, yeni şoför aylıkları vardır. 1952 Or
man Bütçesinin yeni bir hususiyeti de mevcut 
işletmelere zamimeten 15 aded orman başmü
dürlükleri ihdasıdır İd, Devletin diğer normal 
memuriyetlerinden farkları, mmtakaları bir
kaç vilâyeti ihtiva ettiğinden, valilerin muraka
belerinden vareste, âdeta orman imparatorlu
ğunun birer sefiri mahiyetindedirler. (Gülüşme
ler, alkışlar) 

85 işletmenin ve orman başmüdürlüklerinin 
emrinde yüzlerce otomobiller, kamyonlar, • bun
ların her gün sarf ettikleri akar yakıtlar ve 85 
işletmeden yalnız dokuzu müstesna hepsinin 
zarara çalıştığı da teemmül edilirse bir Sayıştay 
Başkanının otomobilinde hassasiyet gösteren 
Yüksek Meclis ağaç ve millet aleyhine kurul
muş bir saltanata bilmem ne buyurur? (Bravo 
sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, elimizdeki 16 milyon
luk mülhak bütçe ile faciayı tam görmemize im
kân yoktur. Çünkü elimizdeki bütçede Yüksek 
Meclisin murakabe ve tahditlerini kâfi görmi-
yen Orman Genel Müdürlüğü her an tasdik 
ettiğimiz bütçeyi hiçe sayarak murakabesiz 76 
milyonluk müdevver sermayesinden aynı fasıl
lara, aynı kadrolara istediği kadar istediği anda 
ilâveler yapmakta serbesttir. Binaenaleyh bu da 
bizim Orman Bütçesini tetkik ve tasdikimiz, bir 
formaliteyi tamamlamaktan başka bir fantezi 
değildir. (Doğru; bravo sesleri) 

• Muhterem arkadaşlarım, geçen sene Orman 
bütçesi hakkında Maraş Milletvekili Nedim ök-
men, 21 . II . 1951 tarihli tutanağın 351 nci 
sayfasında bakınız ne söylüyordu? Aynen: 

Başı boş bırakılan ve hüsnü niyetle idare 
edilmemesine bilerek göz yumulan bir idarenin 
ve ormanların tahribi pahasına ve memleket za
rarına elde ettiği hasılatı nerelere sarf ettiğini 
nasıl orman sarayları kurulduğunu kısaca arze-
deeeğim diyor, bildiğiniz izahatı veriyor. 

Maraş Milletvekili bununla da kalmıyor. 
Parti tüzüğümüzün 73 ncü maddesini ve Hü

kümetin o geceki programının 26 . V . 1950 tu
tanağının 25 nci sayfasının ikinci sütunundaki, 
Menderes'in (Devlet ormancılığının asıl ıstıra
bını yaşıyanlar, orman çevrelerindeki binler ve 
binlerce köyümüz ve milyonlarca köylümüzdür. 
Istırap bundan, ibaret değildir. Her çeşit orman 
mahsullerinin pahalı oluğu bütün istihsal şübe-
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] lerinde ve geniş halk kitlelerine de kötü tesir

ler yapmaktadır.) 
Gene Menderes devam ediyor, 28 nci sayfa 

ikinci sütunda: (Orman meselesine gelince der
hal ve katiyetle söyliyelim ki, bugünkü sisteme 
behemahal son vereceğiz.) (Soldan bravo ve 
alkışlar). 

Bu gibi katî ana icraat taahhütlerimizin 
gecikmekte olduğuna tahammül edemiyen Ma
raş Mebusu benimle müşterek, Hükümete sual 
takrirleri veriyordu. Milyonlarca vatandaşın 
senelik kazançları 100 ilâ 150 lira arasında, un 

I yerine mısır koçanı yiyen baltalık sakini vatan
daşlar yedi senedir kulakları radyoda gözleri 
Yüksek Meclisin vereceği kararda halâslarını 
bekliyen bedbahtlara ne vakit vadinizi yerine 
getireceksiniz diye Hükümetten beraber sualler 
soruyorduk. îşte böyle inkilâbımızm memleket 
çapında büyük bir borcunu ödemek için Nedim 
ökmen 'i bir kahraman gibi bakan sandalyasma 

I gönderdik. 
Fakat arkadaşlar, bu anlattıklarımdan d# 

daha eski tarihlerden beri fikir ve mücadele ar
kadaşım zafer sandalyesinde ilk işi, kötü bir 
sistemin avukatlığı ile kötü sisteme iltihak ol
du. (Alkışlar) İlânı Meşrutiyetten beri görül-
miyen bir renk ve hüviyet değiştirme rekoltesi, 
Bakan, Maraş Mebusu Nedim ökmen'i nakavt 
etti. (Alkışlar) 
'.. Şimdi de iki senemiz israf edildikten sonra 

aynı teşkilâtın bütçesini tasdik etmemizi istiyor. 
Bendeniz parti tüzüğümüze Hükümet programı
na vaitlerimize zıt bu bütçeye kırmızı oyumu 
vermekle ancak mesuliyete iştirak etmediğimi 
ifade edeceğim. Bu hareketimle, canımı bile esir
gemediğim partime, rejimime, muhalefet etmi
yorum. Bilâkis zıt bir harekete iştirak etmemek
le kendimi bakanın arkasından haysiyet divanı
na gitmekten kurtarıyorum. Kırmızı reyim ik
tidarın yüz akı ve muvaffakiyeti içindir; Yeni 
rejim ve. zihniyetimizin eskisinden farkı budur. 
Partimin icraatına engel olan âmilleri ve ihmali 
inkâr edilemiyecek mesulleri neşterliyecek sual
lerimle rejimime hizmetimden bir an fariğ olmı-
yacağım. (Sürekli alkışlar) ı ••• 

BAŞKAN — Fahri Keçeeioğlu buyurun. 
FAHRÎ . KEÇECİOĞLU (Kastamonu) — 

Efendim orman teşkilâtı hakkında almış oldu
ğum bir mektupta, daha doğrusu bir mazbatada 

I sekiz köy... 



; BAŞKAN — Bölüm hakkında mı? 
FAHRİ KEÇECİOĞLU (Devamla) — Evet 

teşkilât hakkında bir iki satır okumama müsaade 
buyurun. 

«Anayasa gereğince mülkiyet, haklarının ta
nınacağı ve teşkilâtın düzenlenmesi hususunda 
biz orman köylülerine yapmış olduğumuz, vaıt-
ler ne oldu? Ya millete verdiğiniz sözü tutun ya
hut da milletin reylerini iade etmek mânasında 
istifa etmeniz lâzımdır.» -
;... «Tarım. Bakanı gazetelere verdiği beyanatta 

bu hususa temas etmiştir.» «Orman yangınları 
,; azaldı, diye. övünüyor. Orman yangını olmama-
. smd aki m aharet .teşkilâtta mıdır Yoksa milletin 
.fcl4eni(?kte,, olduğu Orman Kanunundaki ve yeni 
j'eşİ41â>. Kanunundaki ümit ve sabrında mıdır?» 
.'.,;... Gaozetelerde Sayın Bakanımızın şu mütalâa
sını gördüm; Ormanların, korunması için 3000 
bakım memuru, 1000 yangın bekçisiyle teşkilâtı 
kuvvetlendirmek düşüncesindeyim milleti tatmin 
edecek bir teşkilât vücuda getirmedikçe bu da 
kâfi gelmiyecektir. 

Bir de sabık devirde hakkımı 32 dilekçe ile 
alabilmiştim yeni iktidarınız devrinde zatî hak
kımı alabilmek için bu teşkilâta 39 ncu dilekçemi 
verdim, hâlâ beklemekteyim. (Sağdan bravo ses
leri). 
"' Kıymetli arkadaşlarım, birçok acı ve tatlı 

ibareleri bulunan bu yazıyı daha fazla okuyup 
kıymetli vaktinizin ziyama sebebiyet vermek
ten hazer ederim. Yalnız şunu ifade etmek iste
rim ki iktidarımızın ikinci senesinde, ikinci büt
çemizde hiç el sürülmemiş ve katiyyen zihniyet 
değiştirilmeye meyil gösterilmemiştir. Hattâ çı
kardığımla Af Kanununun tesiriyle karşılaştı
ğımız müşkülâttan hissi olarak menfi tesirli yol
lara gitmiş olan bu Teşkilât Kanuniyle karşı kar
şıya gelmeyi ben de şahsen bahtsızlık olarak ka
bul edeceğim. Emin bulunmaktayım ki Yüksek 
Meclis bu milletin arzu ettiği Orman Kanununa 
kavuşturacaktır. Yani bu milletin iki mühim der
di olan müşkülât ne olacaktır? Sayın Bakan Or
man Kanuniyle çıkarılacaktır buyurdular. Bun
da hepimiz mesul olacağız. Teşkilâttaki zihniyet 
ve işleyiş tarzı, şu köylüyü karınca'gibi tepeden 
görme zihniyetini nasıl yıkacağız? Bu hususta 
katî birşey ifade: etmediler. Bunu da buradan 
bahsetmek doğru olacaktır. 

Bu mektuptaki acı ifadeleri sineye çekiyorum 
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ve içindeki tatlı sözleri de, teşkilat beMiy^ or
man köylümüzün bir selâmı olarak Sayın Baloma 
tevdi ediyorum. 

BAŞKAN — 201 nci bölüm baklanda başka 
söz istiyen yok. Bölümü kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

B. 
202 

203 

206 

207 

•20» 

210 

217 

221 

301 

302 

303 

Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak - zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yı h Kanunun 6 nci maddesi ge-

1 rcğirice ödenecek para mükâ
fatı 
BAŞKAN — Kabul edenler„. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı : 

lacak ödemeler ' ' 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Askerlik dersi öğretmenlerinin 
ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler..; 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul, yetim aylık ve 
ödenekleri 
BAŞKAN — Kabul edenler,., 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İller büro giderleri 
BAŞKAN '•— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul .edilmiştir. 

Lira 
768 170 

751 980 

536 000 

1,500 

928 274 

2 100 

306 

395 444 

36 000 

11/7 450 

37 500 

— 1154 — 



304 

305 

306 

307 

308 

309 

407 

412 

416 

418 

420 

421 

423 
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Posta, telgraf; ve'tel of on'ücret r 

ve giderleri 
ıBAŞKAN —• Kabul edenler... 
Etmiyenler.:. Kabul edilmiştir. 
(Kira bedeli . . . 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 

Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. • 

•Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanun gereğince 
'giderleri ve 

BAŞKAN 
Etmiyenler 
Yolluklar 
BAŞKAN 
Etmiyenler 
4598 sayılı 
ödenecek tedavi 
yollukları 
BAŞKAN - , Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hastalıkla savaş giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler..! 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Orta Orman Okulu ve Orman 
'Muhafaza Memurini'] Okulu 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler..'. Kabul edilmiştir. 
Para taşıma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik araştırma istasyonları 
ve denemeler giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler..: Kabul edilmiştir. 
Harita ve kadastro işleri gider
leri * 
(BAŞKAN — Kabul edenler..'. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yangınlarla savaşa ait 3116 sa
yılı Kanunun.".90, Ol ve 92 nci 
maddeleri' gereğince yakılacak 

28.2 
Lira 

60 750 

19 798 
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ödemeler 
" ' BAŞKAN -

Etmiyenler... 
425 Sınırlama 

BAŞKAN -
Etmiyenler... 

426 Amenajman 

"' • ::.-<-. 
- Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

- Kabul, edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lira 
50 000 

142 500 

557 060 
6 000 

298 252 

17 000 

139 625 

100 000 

102 000 

106 520 

14 600 

10 000 

15 000 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Aziz ar
kadaşlarım, 426 ve kısmen 427 nci bölüme ta
allûk eden ufak bir noktayı arzetmek iejn huzu
runuza çıktım. 

Geçen yıl bütçesinin konuşulması sırasın
da memlekette mesken buhranına çare bulma 
bakımından ve veremle mücadele kurulacak ve 
en az 20-30 sene işe yarıyacak paviyonlarm in
şası noktasından Ayancık işletmesinin büyük 
imkânlara malik olduğunu ve bu hususun tet
kik buyurulmasını sayın eski Bakandan rica 
etmiştim. Yüksek heyetinizin temayülünden 
de tasvip edildiğini anladığım için bunun neti
celerini beklemiştim. Sayın Bakan bugün için 
bu hususta ne yapıldığı hakkında bizi tenvir 
ederlerse kendilerine müteşekkir kalacağım. 
Henüz bir tetkik yapılmışsa huzurunuzda geçen 
seneki maruzatımı tekrar etmiyeceğim, yalnız 
Sayın Bakanın bunu tetkik buyurmasını ve il
gililere tetkik ettirmesini rica ederim. Sayın 
Bakan bizi tatmin ederlerse müteşekkir .kalırını. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
TARIM BAKANI NEDİM: ÖKMEN (Ma-

raş) — Tetkik ederim. . - . • 
BAŞKAN — Bölümü reyinize arzediyorum. 

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

B. 
427 

450 

451 

452 

Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Orman Fakültesinde okutulan 
öğrencilere ' verilecek burslar 
ve diğer giderler ile tatbikat 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler;.. 
Etmiyenler..; Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler..." 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön-

Lira 
1 296 876 

179 400 

'39 000 

— 1155 — 



Tl. 

453 

476 

501 

502 

505 

701 

711 

731 

741 

751 

752 

753 
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derileeeklerin yollukları ile 
başka her çeşit giderleri 
BAŞKAN ~- Kabul edenler... 
Kimiydiler... Kabul edilmiştir. 
Kongre ve konferanslara iştij 

rak edeceklerin yolluk ve gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs giderleri 
BAŞKAN —- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
BAŞKAN -~ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

Yapı onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Makina, alet ve gereçler ona
rımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kamulaştırma 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı işleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Satmalınacak makina, alet ve 
gereçleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Satmalınacak taşıtlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
3116 sayılı Kanunun 98 nci 
maddesi gereğince satmalına
cak silâh ve gereçler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira 

63 400 

10 000 

2 000 

20 000 

15 000' 

50 000 

25 000 

4 251 

542 230 

215 000 

181 752 

84 500 

602 

B. 
761 

Lira 
Fidanlıklarda yapılacak lıcr 
nevi su tesisleri onarımı 80 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

771 Devlet Orman işletmeleri dö
ner sermayesi l 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. > 

i (Birinci .madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN —- Maddeyi cetvellerle oyunuza 
: sunuyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
' Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1952 
Bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelirler, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(16 061 332) lira olarak tahmin edilmiştir. 

B - CETtfEIdt 

:;B. . .= . ' . . ,.• ._.:• .*.• •' - - r ro ıa ra 
i; , 1 • Devlet Orman işliğim elerinden 
!j '• . alınacak tarife bedeli.. - .7 6Ö1 498 
;! . .. BAŞKAN — Kabul edenler;.. • 
jj Etmiyenler... Kabul edilmiştir. i ; 
; 2 Geçen senelerden bakiye tarife ! 

j (bedeli ; 2 846 796' 
\ (BAŞKAN — Kabul edenler...' ' 
ı Etmiyenler... Kabul edilmiştir; 
' 3 Devlet Orman işletmelerince *<W 
i tahsil edilmiş olup Genel'Mü

dürlüğe ödenmesi gereken mulı-
• telif gelirler ' ' 744 146 

'BAŞKAN — Kabul, e&mler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

6 Çeşitli gelirler 58 300 
BAŞKAN: — Kalbul ed.enler... ' 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. ' •• •.; 

/ 8 Orta Orman Okulu —' : 1 150 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

9 Müsadereli mallar satışı 1 400 442 
; (BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kıı/bul edilmiş'tir. ..' 
! 1.0 Devlet Orman i^letmeıleri'lfl'M 
.; yılı İcân 4 000000 
j BAŞKAN,S~ Kabul edenler... ' 
; Etmiyenler... Kafbul edilmi'ş'tir. •-.••••..': 

1156 
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(2 nei madde teknır okundu.) 

.... BAŞKAN — Maddeyi cetvelle (birlikte,oyu
nuza sıınuyorum. (Kabul (buyuranlar... Etnıi-
yenler... Kabul «cUlnı%tir. 

MADDE 3: — Orman•••Genci Müdürlüğü 1952 
yılı 'giderlerinin gelirleriyle kai'şılanamıyan 
(700 000) liralık kışını Türkiye 'Cumhuriyet 
Merkez Bankasındaki % 95 1er hesaîbmdan ser
best "bırakılacak Türk liralariyle karşılanır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-j 
miyenleı\.. Kafoıtl edilmiştir. 

MİADDE 4. — Orman Genel. Müdürlüğünce 
1952 Bütçe yılı içinde elde edilecek gelir çeşit
lerinden her bitinin dayandığı hükümler, bağ
lı (O) işaretli 'cetvelde gösterilmiştir. Bu cet
velde yazılı (gelirlerin tarih ve tahsiline 1952 
Bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle kabul eden-
ter... Etmiyenler... (Kabul edilmiştir. 

»MADDE 5. — Orman Genel Müdürlüğünün 
30. VI. 1939-tarihli' :ve 3656-sayılı Kanunun , 
19r ncu maddesine igi?en> hizmetlileri, bağlı (D) 
işaretli cetvelde ıgösterilmiştir. '3656 sayılı Ka
nunun 9 ncu maddesi ıgereğin'ee geçici' ma
hiyetteki hizmetler için Bakanlar Kurulu ka
pariyle; kadro. almalb^'çeik tertipler, bağlı (E) 
işaretli ıcetyelde (gösterilmiştir. Bu kadrolar, 
ertesi yıl bütçesiyle Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek ol
maması şarttır. • • 

(BAŞKAN — Maddeyi cetvelle kabul eden
ler Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE'*>. — Orman Genel Müdürlüğü Ku
ruluşu haldandaki4.VI.1937 tarihli ve 3204 
sayılı Kanunla eklerine (bağlı cetvellerde ya
zılı kadrolardanbağlıN'(L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1952 Bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN ;— Maddeyi cetvelle kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul »edilmiştir. 

MADDE 7. - , ' S . I I . 1937 tarihli ve 3116 ve 
9 . VII. 1945 tarihli ve 4785 sayılı Orman ka
nunlarının kamulaştırmaya ilişkin hükümlerini 
yerine getirmek ve Devlet Orman işletmelerinin 
kuruluş ve işletilmesi için 1952 Bütçe yılı içinde 
kapatılmak . üzere (1 000 000) liraya'kadar 
avans »almaya ve ertesi yıl Mtçesine1 konacak 
'ödeneklerle kapatılmak şartiyle en çok 5 yıl sü-

Vİ952 Ö : 3 
I reli (2 000 000) liraya kadar istikraz (bağıtla

rı yapmaya ve (bankalarda hesaplar açtırmaya 
Tarım Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi kaJbıtl edenler,..-Etmi
yenler... Kahul edilmiştir. ' 

MADDE 8, — Orman Genel Müdürlüğü Or
taokulu (öğrencilerinden alınacak ücretler, bağ
lı (M) işaretli1 cetvelde (gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi ıcetvelle kabul edeh-
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'MADDE 9. — Geçen yıl Iborçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkan ve 1951 .yılı Büt
çesinin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili oldukları hizmet (bölümlerinden 
bu bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödeneklerden ödenir. 

1937 - 1950 Bütçe yııllarına ait olup da Mu
hasebe! Umumiye Kanununun 93 n'cü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde (bulunan borçlar, 1952 
yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipler \eya 3-6 
inci kısım (bölümleriyle yatırım bölümleri artık
larından eski yıllar borçları (bölümlerine Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak (ödeneklerden (ödenir. 

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

; - MADDE 10. — ö . VI . '1929 tarihli ve 1508 
sayılı Kanun <gereğince amenajman ve ağaçlan
dırma işlerinde çalışacaklara verilecek gündelik 
tazminat (başmühendisler için '(640), başmühen
dis yardımcıları için (450), mühendisler için 
(950) ve mühendis yardımcıları için (250) ku
ruştur. 15653 sayılı Kanunun '12 nei maddesine 
göre sınırlama komisyonlarında çalıştırılacak 
teknik memurlara da aynı nispetlere göre taz
minat yevmiyesi verilir. 

LÛTFÎ TOKOĞLU (Kocaeli) — Efendim; 
bendeniz bu maddenin değiştirilmesi hususunda 
Yüksek Meclise bir önerge takdim edeceğim. 

Yalnız müsaade ederseniz bu önergenin es
babı mucibelerini arzetmek isterim. 
- Efendim, bendeniz orman mevzubahşolun-
ca tam ve katıksız olarak iki nokta üzerinde 
dururum. Bunlardan birisi^ millî gelirimizin 
mühim bir unsuru olan ormâi^ âym zamanda 
milletçe yaşama unsuru olduğu için, onu geliş
tirmek millî bir gayedir. '.',''." 

I İkinci olarak da orman metaından bütün va-

http://haldandaki4.VI.1937


B:: 50 28. i 
tan^iağlarııııızm âzami surette ve ormanın kifa
yeti nispetinde istifade etmesi hususudur. Bu 
iki sebepten dolayıdır ki; orman mevzuu üzerin
de dururken her 'suretle durmanın millî bir va
zife olduğuna kaani bulunuyorum. Bu. şartları 
tahakkuk ottinnefc, için yapmış olduğumuz ha
reket tarzı neden ibaret bulunmalıdır. 

Bunu -'uzun uzadıyâ tamikan konuşmak ..kısa 
müddet içinde mümkün değildir. Şunu arzede-
yİTn'kij'bü saymış 'olduğum ihtiyaçları yerin'e 
getirebilmek için kahunİarm; Önceden arzetmiş. 
olduğum meseleleri karşılıyaçak d erecede pren
sipli bulunmaları icab'eder. Fakat yalnız ka
nunların, prensipli bulunması da kâfi değildir. 
Bilâkis kânunları tatbik edecek olan elemanla
rın muhakkak surette birbirini seven, birbirine 
itimat eden, namııskâraııe çalışan insanlar olma
sı üzerinde kanaatim mutlaktır. - • 

işte, şimdi••• mevzua girmiş bulunuyorum. 
Bizi burada.konuşmaya sovkedcn âmillerden bir 
tanesi, bendeniz şüphesiz • Büyük- Meclisin bir 
uzvu olmaklığıra, ikincisi de Mühendis Muavin
ler Cemiyetinin fahrî başkanı olmaklığım keyfi
yetidir. Bu-vazifeyi -takabbül ettikten sonra 
memleketimizde Orman Kanununu tatbik eden 
iki bini mütecaviz, arkdaşımızm ıstrapları ile 
yakinen alâkadar olmak imkânını buldum. Onun 
neticesinde şu kanaate vardım. Onman Kanu
nunu tatbik etmekte bulunan teknik elemanlar, 
iki' zümreye ayrılmış bulunmaktadır. Bunların 
bir taüe^i,r yüksek mühendis 'arka!dâşlarımız, 
ikincisi, mühendis muavini arkadaşlarımızdır. Bu 
ikisi .; arasında' idari' 've'" kanunların" kendilerine 
bahşetmekte bulunduğu haklar bakımından 
kendi seviyelerini, birbirleri ile olan alâkalarını 
tetkik ettim; Gürdüm ki, bu iki zümre arasında 
hem idari itimat, emniyet bakımından fark var
dır. Hem de kanunlar bıi iki zümreyi birbirin
den ayıran hükümleri'ihtiva"etmektedir.. Bunun 
neticesi olarak, Tarım 'Bakanı arkadaşımla ko
nuştuk. Mühendis -muavini; arkadaşlarımızın ıs
tıraplarının kendileri tarafından da duyulmuş 
bulunduğunu, binaenaleyh çok yakında bu tek
nik : .elemanlar arasındaki bu tefrikaları ortadan 
kaldıracaklarına dair samimî beyanları bizi mu> 
teşekkir etmiştir. Bu sebepten huzurunuzda is*' 
şekkür etmeyi bir borç bilirim. 

"İdari bakımdan arkadaşlarımızın düşmüş 
oldukları fena durumu, vaktin kısalığı dolayi-
siyle arzetmiyeceğim. Yalnız 10 ncıi. maddede 

M 9 Ş 0 : 3 
j kanunen bu iki zümre arasında sehven tefrika 

yapılmıştır. Bu tefrika nereden doğuyor MO iicü 
maddeyi okuduğumuz zaman görüyoruz ki 
«1508 sayılı Kanun gereğince amenejman ye 
ağaçlandırma işlerinde çalışacaklara verilecek 
gündelik tazminat» tan bahsediliyor. Bunda 
esas olan'.miyar, bu kanunun, bu maddesine ğö-

I re' başmühendis' ve yardımcıları için ayri mü-
I hendisler için ayrı. Mühendis muavinleri arka

daşlarımız için de ayrı bir tarife tatbik edilmek
tedir. 

Halbuki kanaatimizce tazminat ve yevmiye-
I ler bir kriteryum esası üzerinden tatbik edii-
I melidir. Çünkü hem yüksek-mühendis arkadaş-
j lanınız ve hem de mühendis muavinleri arka

daşlarımız. netice itibariyle memurdurlar. Bina-
I enaleyh, memuriyet sıfatını taşımak suretiyle 

vazife görmektedirler. O halde alacakları taz
minat yevmiyesi de, harciralı kararnamesine te
baan, tâyin edilmek iktiza eder. Ancak, eğer 
bu arkadaşlarımıza, tazminat yevmiyelerinin 
maaşı aslileri nazarı itibara almak suretiyile al
mış oldukları vazifeden dolayı verecek olursak,, 
o takdirde memurlar .arasındaki tefriki ortadan 
kaldırmış olacağız! , 

Bendeniz bu hususta Sayın Bakanla ve 
umum müdür muavini arkadaşlarımızla görüş
tüm, bu bölümdeki Ödenekte bir fazlalaştırma 
olmaksızın sehven ortaya .atılmış-'olan tezatlı. 
vaziyetin bertaraf edilmesi imkânı olduğunu 
anladım. 

Bu hususta arkadaşlarımızla birlikte tertip 
etmiş olduğumuz takriri Başkanlığa veriyorum, 
ve arzettiğim şekilde değişiklik yapılmasını ri
ca ediyorum. (İmzalar tamam mı sesleri) 

BAŞKAN — Artırma varsa önergeyi okuyn 
mıyacağız. • • • 

LÛTFİ TOKOÖ-LU (Devamla) — Artırma 
olsaydı bendeniz oıia göre hareket Merdim. 

BAŞKAN•— İçtüzüğe göre takririnizi .verdi
ğiniz malûm. Arkadaşların itirazlarına mukabil 
arzediyorum. 

" Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler dölayısiyle Or-

| ıhan Genel "Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısının 10 ncu maddesinin aşağıdaki şekil
de'değiştirilmesini saygı ile arzederim. 

h Kocaeli 
I :.'. " : • -' "•• •'.. MtfıTokoğlu 
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Madde 10. — 2 . VI . 1929 tarihli ve 1508 I 

sayılı Kanun gereğince amenejman ve ağaçlan
dırma işlerinde çalışacaklara verilecek günde
lik tazminat maaşı aslileri 90-100 lira olanlara 
670, 70-80 lira olanlara 540, 50-60 lira olanlara 
450, 30-40 lira alanlara 350, 20-25 lira alanlara 
250 kuruştur. 5653 sayılı Kanunun 12 nci mad
desine göre sınırlama komisyonlarında çalıştırı
lacak teknik memurlara da aynı nispetlere gö
re tazminat yevmiyesi verilir. 

BAŞKAN — içtüzüğe uygun olmadığı için 
reye arzedemiyorum efendim. 

Maddeyi oyunuza arzediyorum, Kabul bu
yuranlar.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — 8 . I I . 1937 tarihli ve 3116 I 
sayılı Orman Kanununun belirttiği hüküm ve 
şartlar gereğince ormanların sınırlama işine 
1952 Bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul buyuranlar.. Etmiyenler.. Madde kabul 
edilmiştir. 

-MADDE 12. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (B) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 13. — Bu kanun 1 Mart 1952 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

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

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

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

Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyo-
ruz efendim. 
\ , Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesine ait oylama muamelesi bitmiştir. 

C — Ulaştırpıa Bakanlığı Bütçesi 

6. — Devlet Demiryolları ve Limanlan İşlet
me Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/272) fi] 

[1] 52 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. , 

.1952 0 : 3 
I 7. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 

1952 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/273) [1] 

8. — Posta Telgraf, ve Telefon isletme Genel 
Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/280) [2] 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin, 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü, Devlet Havayolları Genel Müdürlü
ğü, Posta-Telgraf - Telefon İşletmesi Genel Mü
dürlüğü bütçeleriyle birlikte müzakeresine de
vam ediyoruz. 

C. H. Partisi Meclis Grupu adına Mehmet 
Sadık Eti konuşacaktır.. 

Efendim söz istiyenleri sıra ile okuyorum :• 
Kâzım Arar, Necdet Açanal, Yusuf Aysal, 

Sırrı Atalay, Fevzi Aktaş, Sabri Erduman, Lâ
tif Aküzüm, Himmet ölçmen, Ali Fahri İşeri, 
Atıf Topaloğlu, Hüseyin Balık, Nâzdın Ağacık-
oğlu, Fahri Ağaoğlu. 

Mehmet Sadık Eti buyurunuz. 
MEHMET SADIK ETİ (Malatya) — Muh

terem arkadaşlar, Denizyolları teşekkülü Ulaş
tırma Bakanlığı bünyesinden ayırt edilerek bir 
anonim şirket haline getirilmiş bulunduğuna 
göre tahsil ve tenlridlerimiz diğer üç işletmenin 
bütçeleri üzerinde olacaktır. Havayollarındaki 
seyir inkişafını memnuniyetle müşahade etmek
teyiz. Bu inkişafta başlıca âmil, feragatli ve 
fedakâr havacılarımızın başka lıaA'-ayollarının 
yeni modelleri karşısında daha eski tip uçakla
rımızla, hava hatlarımızı emniyetli bir "ulaştır
ma yolu haline getirmiş olmalarıdır. Havacıları
mızın halkımızda yarattığı bu emniyet ve itimat 
duygusunun yeni tip uçaklar tedariki suretiyle 
takviye edilmesini zaruri görmekteyiz. Bu işlet
menin yeni vasıtalara malik olabilmesi için ya
tırımlarının artırılması, karşılanması gereken 
bir ihtiyaç halindedir. Bu arada,uçuş primle
rinin günün şartlarına uygun olarak artırılırı a-

, sı lüzumuna da kaniiz. 
Muhterem arkadaşlar; 
P. T. T. Bütçesinin âdi masrafları son üç yıl-' 

fi] 58 sayılı basmay azi tutanağın sonunda-
dır. 

[2] 56 sayılı basmay azı tutanağın sonunda-
dır. ' ' 
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da ayni miktarı göstermesine mukabil yatırım- I 
ların son iki bütçede eski yılların yarısı mikta- | 
rmda azaltılmış olduğunu üzüntü ile görmekte
yiz. 

Son yılların ekonomik hareketlerine ayak uy
durması lâzımgelen bu müesseseye 1948, 1949, 
1950 senesinde yatırımlar için verilen 75 milyon 
liraya mukabil 1951 ve 1952 bütçelerinde ancak 
24 190 000 lira verilmiş bulunmaktadır. Senelik 
vasati önceki üç yılda 24 843 000 lira olduğu 
halde son iki yılın vasatisi 12 075 000 liradan 
ibaret bulunmuştur. Bilhassa telef on. şebekesinde 
âzami üç senede karşılığı alınacağı muhakkak 
bulunan tesislere yeter miktarda ödenek konma-
yışı günün ihtiyaçları ile kabili telif görmüyo
ruz. 1950 ve 1951 yıllarında bu işletmede yapı
lan tesisler o bütçelerdeki ödeneklerden ziyade 
daha önceki yılların yatırım ödenekleriyle mey
dana gelmiştir. Beklenirdi ki, umumi bütçenin 
yatırım kısmındaki artışı, iktidarın bir muvaf
fakiyeti olarak her fırsatta beyan eden Sayın 
Maliye Bakanı arkadaşımız katma bütçeler yatı
rımları için dahi aynı sözleri söyliyebilsin; katma 
bütçeli idareler eski yıllarda çok borçlanıyordu. 
Borçlanmayı şimdi durdurduk demek bir mu-
vaffakiyetse kurulmuş ve kurulmakta bulunan 
tesislerin daha önceki yıllar ödenekleriyle mey
dana geldiğini söylemek de hakşinaslığın bir ica- . 
bıdır kanaatindeyiz. 

Yıl içinde posta ücretlerine yapılan zamları, 
memleket şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun ve 
isabetli gömüyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Demiryolları ve Liman
ları İşletmesinin 1952 Bütçesinde teknik ve eko
nomik, esaslara dayanılmadan izhar edildiğini 
görmekteyiz. Gelir bölümleri gayri mâkul tah
minlerle zorlanmış ve 35 milyon lira artırılarak 
204 900 000 liraya yükseltilmiştir. Gerekçede bu 
artışların tarife ayarlamaları adı altında yapılan 
zamlardan, yolcu ve eşya nakliyatmdaki inkişaf
tan sağlanacağı ifade edilmiştir. îaşe maddele
rine, bu meyanda hububat ve una, canlı hayvan, 
meyva, sebze, et ve balık nakliyatı ile kömüre 
demir cevherine, ziraat aletlerine, suni gübrelere 
yapılan zamların hayat pahalılığını kamçıladığı 
aşikârdır. Küçük nispette olsa dahi zamların pi-
sikolojik tesirleri büyüktür. Kaldıki bu kı
sım zamlar ehemmiyetli nispettedir ve akisleri 
»şimdiden belirmiştir. | 
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Bu bütçede : 
Yolcu nakliyatına 1900 000 . 
Eşya nakliyatma 24 600.000 , 
Satışlara 5 269 000 
Diğer gelirlere 2149 000 

olarak yapılan çoğaltmalar, üzerinde durulacak 
ehemmiyettedirler. Çünkü gerekçedeki hesaplarla 
bütçeye konulan rakamlar tenakuz halindedir. 
Sathi bir tetkikle bu tenakuz derhal meydana 
çıkmaktadır. Seyri hafif eşya nakliyatı için zam
lar ve trafik inkişafları dâhil tahmin edilen gelir 
(110) milyon lira olarak ifade edilmiş iken (Ko
misyon raporu sayfa 100) B cetveline bu rakam 
hiçbir sebep* gösterilmeden 9 milyon 200 bin lira 
fazlasiyle 119 200 000 lira olarak konmuştur. 
(Sayfa 136) umumi eşya nakliyatında seyriseri 
ve seyrihafif birleştirilerek ton kilometre hesa
biyle tahminde 120 150 000 lira bulunmuş iken 
B cetvelinde ikisinin yekûnu 132 200 000 lira 
olarak gösterilmiştir. . . . 

Bu maddedeki zorlama en az on milyon lira
dır. Geçen yıl bütçesinde satışlar hasılası olarak 
101,000 lira konmuş iken bu yıl 5 270 000 lira
ya çıkarılması da isabetli bir tahmin değildir, 
Keza 8 nci faslın Beşinci maddesindeki diğer 
gelirler rakamı da dikkati çekecek derecede bir 
artışa tâbi tutulmuştur. Görülüyor İti bir kısım 
gelirler gerekçe ile tenakuz halindedir. Ve bir 
kısmı da zorlamalara mârıiz kalmıştır. Ve sami
mî hüviyetten mahrumdurlar. Yalnız bu dört 
kalemde yapılan indî artırmalar (15) mil
yondur. 

Müsaadenizle şimdi de gider rakamları üze
rinde duralım. Gelir . artırma mesnet, olarak 
alman unsurlardan birisi de trafik inkişafıdır. 
Şayanı dikkattir. ki, bu inkişafa mütenazır ola
rak hizmet külfetleri asla nazara alınmamış ve 
üstelik masraflardan 10 milyon liralık da bir 
indirme yapılmıştır. Bundan başka personelin 
yıl içindeki normal terfi ve kademe zamları 
için en az 2 milyon liralık bir ödeneğe ihtiyaç 
meydanda iken bilâkis özlük haklar 2 milyon 
lira noksâniyle konulmuş bulunmaktadır. Filva
ki gerekçede personel ücretlerindeki noksanlık 
yapılacak tasfiyeye bağlanmakta isede, trafik 
inkişafı karşısında bunun ne derece tatbik 
kabiliyeti bulunduğunu yüksek takdirinize; bıra
kırız. Neticesi bir kısım demiryolu mensupları 
için derin ıstıraplar doğuracak olan bu tasfiye-
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nin lıangi esasa dayanılarak ve hangi kıstasla 
yapılacağının ifadesini beklemekteyiz. 

Giderlerdeki mühim bir eksiltmede tren lo
komotif giderlerindedir. Gerekçede rasyonel ted
birler neticesi beher bin mah ton kilometre için 
bugün de sarf edilen 7G kilo kömüre mukabil 
önümüzdeki yılda 120 gram bir tasarruf hesap 
edilmiştir. (Komisyon raporu, sayfa 51) 

Bu miktar on binde bir buçuk nispetinde 
cüzi bir tasarruftur. Buna rağmen aynı ge
rekçenin 53 ncü sayfasında kömürden yüzde 
sekiz nispetinde bir tasarruf sağlanacağı beya
nına akıl erdirmek mümkün değildir. Bu biri
nin tamamen zıddı olan bu hesaplar muva
cehesinde tren lokomotif giderlerindeki 
(2 800 000) liralık tasarrufun sıhhatine de ka
naat getirilemez. 

Muharrik ve müteharrik edevatın bakımın
da ela dört miyonu aşan bir indirme yapılmış
tır. Trafik artışı karşısında bu yıl elbetteki 
daha çok sayıda lokomotif normal tamir istiye-
cektir. Ağır tamirlere muhtaç (30) lokomotifin 
tamiri de bu seneye bırakılmıştır. Buna rağmen 
tamir masraflarında bu kadar mühim bir indir-

. me yapılmasını ihtiyatsızlık telâkki ederiz. 
Üst yapı tamirlerindeki 800 bin lira da keza 
yersizdir. Çünkü trafik arttıkça ve toz yenilen
dikçe bu tamir masrafları da tabiî olarak ar
tacaktı?. 

Personelin kanuni terfi ve kademe zamlarını 
karşılıyacak ödenek nazara alınmamış iken ya
pılmasını asla doğru bulmadığımız tasfiye ta
hakkuk etse dahi bu fasılda (2) milyonluk bir 
tasarrufa imkân yoktur. Bu suretle gider bölüm
lerindeki hatalı tahminler 8,5 milyon liraya var
maktadır. Bu miktarı gelirlerdeki (15) milyon
luk yersiz tahminlere ekleyince 23,5 milyonluk 
yeni bir açık karşısında bulunmaktayız. Bu be
dahet karşısında demiryolu bütçesinin açığı, : 
tasarısında gösterildiği veçhile yalnız 9 650 000 
liradan ibaret kalacak değildir. Kısa bir zaman 
sonra .kendisini gösterecek yeni açıklar işletmeyi 
ya yeni zamlara veya yeni borçlanmalara götü
recektir ki her iki yolun mahzurlarım da yük
sek dikkatinize arzetmek isteriz. 

:, Muhterem arkadaşlar; takdir buyurursunuz 
ki zamlardan elde edileceği tahmin olunan 15 
milyon elbetteki bir tasarruf değildir. Yatıran
ların geçen yıla nazaran 14 milyon lira eksik 
konulmasını da hiç kimse tasarruf sayamaz. Ka- j 
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1 bul edilen açık da 9 650 000 liradır. Tarifelere 

zam yapmak, yatırımları azaltmak suretiyle ta
sarruftan bahsedilemez. Tahakkukuna ihtimal 
vermediğimin gelirlerdeki (15) milyonun elde 
edileceğini ve giderlerde noksan gördüğümüz 
8,5 milyon liraya ihtiyaç olmadığını bir an için 
kabul edelim. Bu hal muvacehesinde dahi geçen 
yılki yatırım aynen konmuş ve tarifelere zam 
yapılmamış olsaydı bu bütçenin açığı gene (40) 
milyon lirayı bulacaktı. 

Muhterem arkadaşlarım; Gayet mühim olan 
bir noktayı da Yüksek Meclisin ıttılaına arzet
mek isteri». 

Demiryolları Bütçe Kanunu tasarısının 4 
ncü maddesi şöyledir: 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
i Genel Müdürlüğünün daimî memur ve işçileri 
! bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Geçen 
I yıl bu cetvelin nihayetine dikkati çekmiyen bir 
I fıkra eklenmiş ve Yüksek Meclisten de bu suretle 
I geçmiştir. Bu fıkra Genel Müdürlüğü 5616 sa-
I yılı Kanunla tahdit edilen yetkisinin üstündo 
j tasarruflara gitmek yolunu açmıştır. 5616 sa-
i yılı Kanunun 12 nci maddesi diyor ki : 
I Genel Müdürlük her hanbi bir memur veya 

i§Çİyi yapılması idareye ait bir iş için boş görev 
bulunup bulunmamasiyle kayıtlı olmaksızın ta
yinlerindeki usule göre dilediği yerde çalıştıra
bilir. 

İşte idare bu maddedeki tayinlerindeki usu
le göre hükmünden sıyrılmak için (C) cetveli
nin sonuna eklediği ve 5616 sayılı Kanunim 12 
nçi maddesi dışında) ibaresiyle başlıyan bu 
fıkrayı gene bu yıl da cetvele eklemiş bulun
maktadır. İç tüzük der ki, Bütçe Kanununa, 
hükmü bir yılı aşan bir zamana şâmil madde-'-
ler konmaz. Yaşıyan bir kanunun (C) cetve
line eklenen bir fıkra ile âmir hükümleri dur
durulmaz bu, Anayasa hukuk telâkkisine ve 
İçtüzüğün sarili hükümlerine aykırıdır. 

Eğer 12 nci maddedeki takyidi hüküm, iş
letmen m icaplarına uymuyorsa gidilecek tek 
yol tâdil teklifi yoludur. Bunun içindir ki fık
ranın cetvelden tayyını istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, hepiniz hatırlarsınız 
ki yıl içinde Ulaştırma işletmelerinde geniş ta
sarruflardan sık sık bahsedilmiş ve beyanlar 
yapılmıştır, öyle görünüyor ki Sayın Ulaştır
ma Bakanı esaslı tetkiklere dayanmadan yapı
lan bu beyanların tesirinden kendisini kurtara-
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mamış işletmeler bütçelerini bu anlâyıg içinde ] 
hazırlamıştır. Huzurunuza sunulmuş olan işlet
meler bütçelerinin hizmetlerin inkişafını sağ-
lıyacağı beklenirken, hassaten demiryolu işlet
mesinde normal hizmetlerin ifasını dahi tama
men -kâfil değildir. Çünkü memleketimizin eko
nomik hareketlerini göz önüne alan bir anlayış 
içinde hazırlanmış değildirler. ' 

Muhterem arkadaşlar; böyle bir hüviyet ta
şıyan işletmeler bütçelerine, takdir buyurur
sunuz ki, müspet rey verme bizim için kabil 
olmıyaeâktır. (Sağdan alkışlar). 

BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü Büt
çesine oy vermiyen arkadaş varsa lütfen oyla
rını kullanmaları. 

•Konuşmak ilcini beş dakika ile mukayyet ol
duğumuzu arzeder ve bu hususu bir defa daha 
hatırlatırım. 

KÂZIM ARAR (Çankırı).— Muhterem ar
kadaşlar; sözlerime başlarken, geçen yıl bütçe 
müzakereleri sırasında bayanların makinist kad
rosunda gösterilerek bürolarda çalıştırıldıkları
na temas etmiştim. Mecliste bulunmadığım bir 
zamanda sayın Bakan verdiği cevapta böyle 
bir şeyin mevcut olmadığını beyan ettiğini za
bıtlarda gördüm: Bir milletvekilli için aslı ol-
mıyan bir hâdiseyi Meclis kürsüsüne intikal et
tirmesi elbette ki doğru olmaz. İsim vermiyece-
ğim; yalnız tarih ve numara vermek suretiyle 
misal arzetmekle iktifa edeceğim. Esasen ben
deniz geçen yıl bu temenniyatı yaparken şu, 
bu zamanda değil, bayanların makinist kadro
larında çalıştırılmış olduklarını ve halen bu 
durumda kimse olup olmadığını bir sual sade
dinde sormuş ve mevcut ise bunun önlenmesini 
temenni etmiştim. Misali arzediyorum : Bir ba
yan 31. I I I . 1950 tarihinde îzmir Cer Atölye
sinde nezaret makinistliğine tâyin edilmiş ve 
îzmir Zatişleri Bürosunda çalıştırılmıştır. Bilâ-
hara 2 . VIII . 1950 tarihinde 79568 sayılı emir- I 
le zatişleri esas kadrosuna geçirilmiştir. Bu sa
bık makinist bayan halen îzmir- İşletmesi Zat-
işlerinde memurdur. Şu ciheti derhal arzedeyim 

"ki; Demokrat Parti iktidarı zamanında bu hu
suslar halledilmiştir. Bu bakımdan Ulaştırma , 
Bakanına teşekkür etmeklâzımgelir. 

Muhterem arkadaşlar; Devlet Demiryolları 
memur ve" işçilerinin çok haklı şikâyetlerinden 
biri de; çok feragatkâr ve geceli gündüzlü ça- j 
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lışmalarına rağmen pek cüzi ücret almalarıdır. 
Geçen yıl bu mağdur zümrenin hakları üzerin
de durmuş ve temeımiyatta bulunmuştum. Bu 
memurları ve işçileri ilgilendiren 5616 sayılı 
bir Kanun yardır. Halk Partisi iktidarı zama
nında bu kanun, her ne kadar Büyük Millet 
Meclisine intikal ettirilmiş ise ele bu kanundan 
ancak birinci, ikinci, üçüncü derecedeki yüksek 
•memurlar-istifade etmiştir. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Siz tamam-
layıverin. 

KÂZIM ARAR. (Devamla) —-•- Hamdi .Orhoıı 
Bey, biz, daima eksik kalan işleri tamamlamak 
ve yeni hicri memleketin bünyesi dâhilinde, el e 
alıp başarı;]ak için gelmiş bulunuyoruz. Müste
rih olunuz, tamamlıyacağız efendim. 

.Sayın Bakandan rica ediyorum; bu gibi hal
lere son verilmesini bu, 5616 sayılı Kanunun 
küçük memurlara da teşmili için gereken tasarı
nın kısa bir zamanda Meclise intikalini rica ede
ceğim. , 

Bir de muhterem 'arkadaşlar, Ulaştırma Ba
kanlığında yalnız umum müdürle bakanın em
rine verilmiş 500 kadar paso vardır. Sabık ikti
dar zamanında dostlara ikram nevinden tevzi 
edilen bu pasolar hâlâ devam etmektedir. Gö
nül ' isterdi ki, iktidara geçtiğimizin ikinci sene
sinde Meclis kürsüsünde yapılan bir temenni ile 
bu pasoların ortadan kaldırılması değil, daha, ik
tidara geçtiğimiz gün sadece tatbiknt ve zihni
yet değişikliği ile bu mini mini mevzular kendi
liğinden bertaraf" edilmiş olsun. Biz de Yüksek 
Meclisi bu nevi hâdiselerle işgal etmekten tevak
ki ederdik.. • 

Bu meyanda P. T. T. Umum Müdürlüğü ile 
alâkalı olarak Çankırı, Kastamonu ve Sinob ille
rinin bir ihtiyacı üzerinde durmak istiyorum : 

1951 yılında plâna alındığı Çankırı Başmü
dürlüğüne bildirilen koromportör tesisatının. 
plâna alınmış ve mahalline yazılmış olmasına 
rağmen. 1952 senesine bir ihmal neticesi intikal 
eden bu tesisin bu yıl mutlaka hallolunacağından 
eminim., • • • - . • • 

P. T. T. İdaresinde 2 nci dünya harbi sıra
sında çalışmakta »lan adedi 600 den fazla ve as
kere alınarak avdetlerinde tekrar vazife verilmi-
yen. bir zümre yardır. Bu 600 kadar mcmıır hak
kında geçenlerde Mr sayın Milletvekili arkada
şım bir soruyla bu mevzuu' Meclise intikal ettir
miş ve Sayın Bakan da gerekli cevapları vermiş-
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ti. Bu arkadaşların, vazifei vataniyelerini ifa 
ettikten sonra avdetlerinde vazifeye alınmaları 
hakikaten adlü hakka uymaz. Bu itibarla kısa 
bir zamanda bunun da bertaraf edildiğini gör
mekle müftehir olacağım. Maruzatım bundan 
ibarettir. 

BAŞKAN — Söz Necdet Açana!'mdır. 
Bundan evvel açık oya konan bütçeye oy ver-

miyen var mı? Oylama muamelesi bitmiştir. 
NECDET AÇANAL (Urfa) — Aziz millet

vekilleri ; 
Telefon gelirlerinin hangi yolların terki ve 

hangi yolların ihtiyarı sayesinde artırılabilece
ğinden, telefon mevzuunda yapılmış olan ve 
bir daha tekerrürüne şiddetle mâni olunması 
gereken ihatalardan ve Ibu münasebetle hir neb
ze de İstanbul telefonlarından 'bahsetmek isti
yorum. 

Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin posta 
ve telgraf hizmetleri âmme hizmeti telâkki edil
memeli ve (bunların daha seri işler hir hale ge
tirilmesi, telgrafların acele mektup halinden 
hakiki telgraf haline kalbi ve bu iki hizmetin 
yurdun en uzak köşelerine 'kadar teşmili P. T. 
T. İdaresinin kâr endişesi gözetmeden edinece
ği vazifelerden olmalıdır. Telefon hizmetine 
gelince idare (bir hizmet karşılığı elde edeceği 
gelirleri posta ve telgraf hizmetlerini görürken 
muhtemelen uğrıyacağı -zararları kapatacak şe
kilde artırmak: gayesini gütmeli ve idare yeni 
tesisler veya tevsiler yaparken tam mânasiyle 
ticari bir zihniyetle hareket etmeli, hiçbir 'poli
tikanın (bölgelere veya şehirlere karşı duyulan 
sempatilerin tesiri altında kalmamalıdır. Te
lefon işlerinde yalnız teknik ve rantabilite he
sapları hâkim olmalıdır. 1946 da İstanbul ile 
İzmir arasında ancak iki, Ankara ile İzmir ara
sında. ancak bir tek konuşma yolu mevcut ve 
bu şehirler arasında sıraya güre acele konuş
ma talepleri is'af edilmeden iptal edilirken An
kara ' - New-York arasında milyonlar sarfiyle' 
telsiz telefon kurmak için taahhütlere girişil
mesi mazide Ibu. kaidelere riayet edilmemiş ol
duğunu ıgösterir; yine Ibu kadrolara riayetsiz
lik bir İstanbul telefonları meselesini doğur
muştur. İstanbul'da 1913 te hir İngiliz şirketi 
tarafından kurulan telefon tesisatı şehrin ikti
sadi inkişafı ve telefona karşı gittikçe artan 
alâka ve ihtiyacı daima ıgöz 'önünde bulundura
rak tevsiat yakmış, nihayet 1932 de manuel ola-

2 .1952 O : 3 
I rak kurulan santraller otomatiğe 'tahvil edilmiş

ti. 1935 de İstanbul 'da 10:550 hat bağlıyabile-
cek Fransa mamûlâtı tesisat çalışmakta idi. Şir
ket ne bir politik tesire, ne de '3490 sayılı Ka
nuna tâbi (bulunmadığı için İstanbul halkı da, 
şirket de memnun idi. Vaktaki 1936 yılı geldi 
ve İstanbul telefonları P. T. T. İdaresine geçti, 
ıbütün ekonomik mülâhazaların önüne set çeken1 

üç mühim mania ortaya çıktı1: 
1. Mubayaalar ve yeni tesisler • yaparken 

Artırma, Eksiltme Kanununa uymak endişesi, 
2. Hizmetin Ibir âmme hizmeti olması lâzım-

geldiği hususundaki yanlış telâkki, 
3. Tekniğe Ibir ehemmiyet atfedilmemesi. 
İşte bu üç Amil ilk isabetsiz kararın 1938 de 

alınmasına sebep olmuş ve Kişli'ye nefsi İstân-
I bul, Beyoğlu ve Kadıköy'ünde çalışan santral

lerden tamamen ayrı tipte bir santral satış be
deli ucuz -olduğu için tesis edilmiştir. Bu iki 
tip arasındaki adaptasyon güçlükleri diğer san* 
trallcrden Şişli'ye doğru yapılan telefon çağır
malarının yanlış numara çıkarması gibi müz
min bir dert ortaya çıkarmıştır, Muhtelif çeşit 
yedek parça ve malzeme tedariki de muhtelif 
evsafta bakım personeli temini gibi külfetler de 
bu derdin kemirici karakterini artırmıştır. Diğer 
taraftan şirket zamanının en kıymetli eleman
ları da ücret bakımından tatmin edilememek. 
yüzünden kaçırılmış veya kalanların ihtarlarına 
ehemmiyet verilmemiştir. Böylece santrallerle" 
kablo şebekesinde yapılması lâzım gelen tevsiat 
teknik yetersizlik yüzünden uygun adım gide
memiş daima ikisinden birisi geri kalmıştır. 

1 starib'ul 'un E renkÖy, Yeşilköy, Adalar, Bü • 
yükdere, Bebek gibi banliyöları halen 'otomatik 
değildir. Bunlarla beraber ceman 30 000 kadar 
hat \ ardır. Bunların otomatiğe tahvili meycuı 

i otomatik santrallerin şialarmm artırılması bu
gün İstanbul'da telefona, bağlatmak için aylık 
talebin 500 olduğu göz önünde bulundurulursa 
telefon gelirlerinin artırılması bakımından elzem 
görülür. Yakın bir âtide şiayi bugünkü hat 
miktarının en aşağı iki misline çıkarmak ida
renin menfaati icaplarmdandır. 

İdare bu tevsiatı yaparken geçmişte yapılan 
hatalardan kaçınmalı ve İstanbul gibi büyük ve 

, mühim bir şehrin muhtelif tiplerden santraller 
çalıştırmaktan henüz fırsat varken kıırtulmaliın 
çaresine bakmalıdır. ; Bu suretle başta yedök 

i parça, bakım, personel ve işletme masrafların-
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..dan; mühim tasarruflar sağlanacak diğer taraf
t a n muhtelif memleketlerin mamulâtı olan ve 
işleme prensipleri birbirinden farklı bulunan te-
iefon sistemlerini memleketimizin ticari faali
yetinin." kalbi gibi çarpan ve telefon trafiği bu 
faaliyetle rezonans halinde bulunan İstanbul'da 
çalıştırmak gibi.bir, sergüzeştten kurtulunmuş 

olacaktır. Böylece İstanburda Ankara, İzmir ve 
Adana 'nm olduğu gibi telefon şikâyetlerinden 
azade kalacaktır, 

İstanbul'da tek telefon tipine giderken mev
cut iki tipten hangisinin tercih edileceği uzun ve 
•dikkatli teknik ve ekonomik etüdlerin netice
sinde belli olabilir. Ulaştırma Bakanlığı maka
mından şunu rica ediyorum iktisatçılardan ve 
mühendislerden mürekkep bir mütehassıslar he-

, yetine meseleyi her cepheden tetkik, ettirdikten 
sonra bir karara varsınlar. 

Bu sözlerimle Yüksek Heyetinizi tasdi ettiğim 
için özür dilerim. Bu münasebetle İstanbul'un te
lefon derdini aksettirebil'diyscm ve ilerde huzuru
nuza gelecek olan P. T. T. İdaresinin iktisadi 
Devlet teşekkülü şeklinde yeniden teşkilâtlan
dırılması hakkındaki kanuna teveccüh göster
menizi sağlıyabümişsem sürür duyacağım. 

BAŞKAN — Oyların sonucunu a,rzediyorum. 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 

1952 yılı Bütçe Kanunu tasarısına (324) oy ve
rilmiştir. Bunlardan (294) oy kabul, (29) ret, 
(1) çekinserdir. Muamele tamamdır. Kanun ta
sarısı (294) oyla onaylanmıştır. 

Orman Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe ka
nunu tasarısına (290) oy verilmiştir, (249) ka
bul, (41) ret vardır. Muamele tamamdır, tasa
rı (249) oyla kabul edilmiştir. 

Sög, Yusuf Aysal buyurun. 
' Y U S U F AYSAL (Kütahya) —Muhterem 

arkadaşlar, Ulaştırma Bakanlığının ifa etmek
te olduğu, vazifeler her gün vatandaşların gö
zünde ve dilindedir. İfa etmekte olduğu vazife, 
hizmetleri ve şümulünü dikkate alarak insaf 

, ölçülerini elden bırakmamak icap eder. 
Muhterem arkadaşlar, Devlet Demiryolları

nın İzmir - Kasaba ve Temdidi Demiryolların
dan devir aldığı kısım muhtacı tamirdir. Bu hat 
1313. te yapılmış ve 15 yıl önce ömrünü dol
durmuştur. Hat üzerinde vukuagelen çatlama
lar trenlerin devrilmesini, kazaların vukuagel-
mesini intaç etmektedir. Bu hattın tamirine 
önem yerilmesi, ve bu işin ele alınması yerin-
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de bir hareket olacaktır. Bu ameliyenin icrası 
ile ağır makinaların ve vagonların işletilmesi 
mümkün olacak ve münakalede kolaylığı temin 
edecek bir keyfiyet olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, yolcu katarlarında 
' birkaç yıl önce görülen izdiamm bugün gideril
mesine doğru bâzı adımlar atıldığını huzuru
nuzda memnuniyetle ve şükranla kaydederim. 
Ankara - İzmir arasında haftada yapılan 5 sefe
rin yediye çıkarılmış olması münakalede ve 
yolcuların hareketlerinde, muvasalatlarında bâ
zı kolaylıklar ve ferahlık sağlanması idareye 
karşı memnuniyet duygularının izharına vesile 
olmuştur. 

Devlet Havayollarında görülen inkişaf tak
dire lâyıktır. Bâzı hava meydanlarının da tamir 
ve ıslahı, teknik bakımdan teçhizi şayanı arzu 
ve temennidir. Şüphesiz ki, bu da imkânlara 
vabestedir. Bunu da taktir etmekteyim. 

P . T. T. İdaresi için benden önce konuşan 
Necdet arkadaşımın fikirlerini benimsemekte
yim. Bunu bir kâr işinden ziyade şimdilik 
bir âmme hizmeti olarak telâkki etmek, lâzım
dır. Telgraf hatları ,• olmıyan yerlere hat keşide 
ve ilâve etmek ve vatandaşların bu suretle ih
tiyaçlarını sağlamak yerinde bir hareket olacak
tır. 

Bendenizin bütçe hakkındaki maruzatım bun
dan ibarettir. Hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sırrı Atalay, (Yok sesleri) 
Fevzi Aktaş. 
FEVZİ AKTAŞ (Kars) — Sayın arkadaş

lar, Ulaştırma Bakanlığının seri halindeki zam
ları namı diğeri tarife ayarlaması bilhassa canlı 
hayvan nakliyatı bakımından Doğu Anadolu'yu 
vo büyük et istihlâk merkezlerini yakından alâ
kadar etmektedir. 1 . V . 1951 tarihinde canlı 
hayvan nakliyatına Hükümet % 50 zam yap
mıştır. Bu zammın Erzurum'dan taşınması şar-
tiylo bir kilo ete Ankara'da 3,26; İstanbul'da 
4,42 kuruş tesir ettiği ve fiyat artmasına sebep 
olduğu bildirilmiştir. Bakanlık bu zammın kilo
ya 4,5 kuruş tesirini çok cüzi buluyor. , Fakat 
bilinen basit iktisadi bir kaide vardır. Zaruri 
ihtiyaç maddelerine yapılan zam etrafına mut
laka sirayet ve tesir eder. Diğer taraftan Hü
kümetin yaptığı bu zamlara celebin, kasabın da 
bir şeyler ekliyeceği nedense unutuluyor. •, Ge
çen yıl bu günlerde Ankara'daki et fiyatlariyle 
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şimdiki et fiyatları arasındaki ortalama 20 ku
ruş farkın Ve artışın sebebi bu zamlardır. An
kara'nın, İstanbul'un milyonu aşan dar gelirli 
müstehlik vatandaşı C. II. P. İktidarını hayat 
ucuzluğunu cesaretle ele almadığı, için tenkid 
yaylım ateşi altında tutan D. P. nin cazip ve 
fakat artık hazin bir hayal olan vaitlerine kar
şılık her kilo et için en az 20 kuruş zam öde
mektedir. Canlı hayvan nakliyatı süratle yapıl
mamaktadır. . 66 saat olan Erzurum - Ankara 
arası 59 saate, 92 saat olan Erzurum - Haydar
paşa mesafesinin 85 saate indirildiği bildirilmek
tedir. . Gecikme bilhassa hayvan nakliyatının en 
çok yapıldığı Kars - Sarıkamış başlangıç istika-( 
metindedir. Kars'tan Haydarpaşa'ya en az 110 
saatto ve normal gidiştir. Çok kereler bu zaman 
140 - 150 saati bulmaktadır. Canlı bir hayvanın 
en az 110 saat dar ve havasız bir vagon içinde 
taşınmasının bu zaman içinde sadece Yerköy'de 
doyurulması bir taraftan tüccarın daima de
ğişen piyasa fiyatlarına kendisini uydurması
nı'tamamen! ortadan kaldırmakta, işi tesadüfe 
bırakmaktadır. Diğer taraftan uzun açlık sebe
biyle canlı hayvanlar tartıda bir hayli fire 
vermektedir ki bu millî servetin heba olması, 
tüccarın zarar etmesi, müstehlikin daha pa
halı et alması demektir. Canlı hayvan sevkiya-
tinın daha süratli ve muntazam ve fire vermi-
yecek şekilde olması icabeder. 

Kars; dokuz ilçesi, 49.138 nüfusu, iktisadi, 
ticari ve coğrafi durumu nazara alınarak bu
güne kadar mahrum kaldığı şehirlerarası tele
fondan bu tabiî haberleşme hakkından istifade 
etmek için sabırsızlanmaktadır,. Yazılı sorumu
za Bakan «ciheti askeriyeden bakır tel temin 
edildiğinde hemen, olmadığı takdirde 1952 in
şaat mevsiminde yapılacaktır!» va'dinde bulun
muştu. 

1952 Bütçesinde bu hususta kaç lira ayrıl
mıştır? Kars' ta inşaat mevsimi kısa olduğundan 
kış bastırmadan ikmali için şimdiden gerekli 
tedbir, ve kararlar alınmış midir? Kars'ta tay
yare seferi yapılması hakkındaki yazılı soru
muza verilen cevapta meydan tesisleri Bayın
dırlık Bakanlığınca ikmal edildiği takdirde iş
letmeye açılacağı bildirilmektedir. Kars'ın ik
lim şart ve mekânları nazara alınarak hemen 

.ilkbaharda faaliyete geçilmesi şartiyle hiç ol
mazsa 1952 yazının bir kısmında seferlerden is
tifade edilebilir. Görülüyor ki bir tayyare seferi 
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1 hakkında meydan tesisleriyle işletme hususun

da gerçek bir mutabakat iki bakanlık arasında 
mevcut değildir. Her işte ve her yerde olduğu 
gibi programsızbk: Doğu Anadolu'nun uzak 
parçalarını yurdun diğer yerlerine ticaret mer
kezlerine ulaştıracak tayyare seferlerinin bir an 
önce yapılmasını yarım milyon vatandaş dört 
gözle beklemektedir. Kars'ın ilçeleri arasında 
haftada iki defa posta seferleri mevcuttur. İn
sanların haberleşme hak ve hürriyetleri, oku
ma, ticaret ve çeşitli ihtiyaçları için bir âmme 
hizmeti olan postanın yurdun ücra ve mahru
miyet köşelerinde nasıl bir ehemmiyet taşıdığı
nı uzunca izaha lüzum 'yoktur. Bakanlık yazılı 
sorumuza Kars ilçeleri arasında haftada üç de
fa sefer için ihalede talip çıkmadığı için üç sefer •. 
yapılmadığı bildiriliyor. İklim şartları ye yolla
rın durumu nazara alınarak ücret kâfi derecede 
konmuş olsaydı taliplerin zuhur hattâ rekabet 
edecekleri muhakkaktı. Gerçek bir bedel göste-
rilmeyince talip elbet çıkmaz. Eğer hassasiyet 
ve alâka gösterilseydi şu günlerde amansız bir 
kışta bir metre kar içinde 20 derece soğukta 
insan sırtında postalar taşınmazdı. 

BAŞKAN — Sabri Erduman. (Vazgeçti ses
leri) Lâtif Aküzüm. (Vazgeçti sesleri) Himmet 
ölçmen. 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) '—• Muhterem 
arkadaşlar, ben Devlet Demiryollarının umumi 
vaziyetini kısaca hulâsa edeceğim. 

Yurdun muhtelif bölgelerine 7 200 kilometre 
uzunluğunda yayılmış olan demiryolları fevkalâ
de ihtiyarlam ıştır. Arkadaşlar, vatandaşların 
bu işletmenin şu veya bu bakımdan tenkit edil
mesini ve bunun mesuliyetini ve hatalarını mesu
liyet almış olan insanların üzerine yükletmesini 

i hakikaten insafsızlık addederim. 
Arkadaşlar, Devlet Demiryolları İşletmesi 

İdaresine yıllardan beri anormal yükler yükie-
| tilmişthv Tarifelerde askerî nakliyat bedava ol-

•muştur. Âmme hizmeti, millî hizmet olarak baş
ka türlü de yapılamazdı. Demiryollarında tale
beler ucuz tarifeye tâbi tutulmuştur, himaye 
edilmektedir. Bîr kısım bölgelerde kömür mali
yet fiyatının altında nakledilmiştir. 

Bütün buna mümasil hizmetler bu idarenin 
omuzuıia yükletilmiştir. Keza bir hattın, ömrü 
tabiîsi 30 - 35 sene olduğu halde 40 - 50 seneyi bu-

I lan hatlar tecdit edilmiştir. Keza birta-
i kim ecnebi şirketlerinden millî' 'servettir 
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diye, 'her hangi bir şart araştırmadan binlerce ki
lometre hat satın alınmış bunun 300 milyon lirayı 
aşın borçları bu idarenin omuzlarına yükletil-
.m-jg.tir Bu. idare her sene bütçesinden 8 - 10 mil-
ypıi:: lira bu borcun taksitini ödemektedir Muh
telif tarihlerde çıkan kanunlarla hatların yapıl-
tnasını Nafıa Bakan'lığı deruhde .ettiği halde ve 
.yedek parçalan ve işletme malzemesiyle birlikte 
bu hatları devretmesi icabettiğihalde, kupkuru 
bir hat intikal etmiş, malzeme devredilmemiştir. 
Sadık Eti arkadaşıma cevap olarak arzedeyim. 
bu idare 10 veya 50 milyon liralık yatırım büt
çesiyle kalkınamaz, diyorlar. Evet bu idare 50 
milyonluk yatırım bütçesiyle ; kalkınamaz, bu 
idare şahıs görüşiyle değil* maddi kuvvet ve 
kudretle kalkınabilir. 

Biz dünkü .iktidardan raylariye, vagonlariyle 
lokomotifleriyle tamamen eskimiş, harap olmuş 
ye.•' her şene yaplan kanunlarla, 50 -60 milyon 
lira açık; veren bir müessese devir almış; bulun
maktayız. Binaenaleyh arkadaşlar bu işte tam 
rnânasiyle malî iktisadiyatımız ve malî kalkın
mamıza muvazi şekilde katılabilmemiz için muh-
laka İktisadi Devlet Teşekkülleri haline getiri
lip şu veya buradan temin edilecek üstün bir 
yatırımla bir an evvel kurtarmamız, lâzımdır. 
(Bravo sesleri, alkışlar) Biz Bütçe Komisyonu
nun ancak ve ancak bütün hâdiseleri ortaya 
seren raporundan şu rakamı almış bulunmakta
yız. 413 milyon lira.... Arkadaşlar biz bu parayı 
vermedikçe, uf ak tef ek işlere ait t'enkidler ha
riç, ana dâvada tenkidatımız yoktur. Binaena
leyh pek yakında Yüksek Meclise sunulmuş bu
lunan Teşkilât Kanunu bir an evvel nazarı iti
bara alarak bu idarenin İktisadi Devlet Teşek
külü haline gelmesini ben de istirham ve rica 
edeceğim. 

Diğer hususlardaki konuşmalarımı maddele
re terkedeceğim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA ŞEFİK Ba-

KAY (Kırklareli) — Muhterem arkadaşlar; ye
ni iktidarımızın mühim başarılarından birisi de 
sabık iktidar zamanında fena idare edilmesi 
yüzünden iflâsa doğru sürüklenen Devlet De
miryollarında kısa bir zamanda yapılmakta bu
lunan ıslahattır. 14 Mayıs 1950 devriminden 
sonrakiirakamlar buıslahatm mesut neticelerini 
açıkça göstermektedir. 

.-••••: ^Devlet Demiryollarının 1951 yılı Bütçesi iş-
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|- letme giderleri 169 585 212 lira, yatırını 

68 228 000 lira olmak lüzere 237 813 000 lira idi. 
1952 yılı Bütçesinde ise Devlet Demiryolları 
idaresi işletme giderlerinde 1951 yılma naza
ran trafik artışına rağmen 9 727 449 liralık bir 
tasarruf sağlanmıştır. 

Bu tasarruf şu tedbirler »sayesinde temin 
edilmiştir: 

1. 1951 yılı içinde lüzumsuz olan iki işlet
me merkezi lağvedilmiştir. 

2. Genel Müdürlük teşkilâtında birçok ser
visler bir araya toplanmıştır. 

3. Bilançosu daimî surette zararla kapanan 
Trabzon - İran transit yolu işletmesi rantabl 
bir şekle konulmuştur. 

4. İdarenin okul pansiyonları bir yere top
lanmış, okullardaki öğretim işleri Millî Eğitim 
Bakanlığına devredilmiştir. 

5. Atelyelerde tatbik edilmekte olan istih
sal mühendisliği sayesinde lokomotif ve vagon 
tamir randımanı artırılmış ve bürolarda yapılan 
reorganizasyon sayesinde 1.952 kadrolarında 1951 
yılma nispetle 1145 personel tasarruf edilmiştir. 

6. Yol bakım işlerinde yeni metotlar tatbiki 
suretiyle el emeğinden tasarruflar sağlanmıştır. 

7. Kazan suyu tasfiye edilmekle kömür sar
fiyatında ve kazan tamiratında tasarruflar sağ
lanmıştır. 

8. Şimdiye kadar demiryolları için bir ıs
tırap kaynağı olan bedava seyahat kaldırılmıştır. 
Bedavacıların yaptığı seyahat yılda demiryolları 
dış bünyesinde 15 bini ve iç bünyesinde ise 100 
bini ve bunların Demiryol İdaresine tahmil et
tiği külfet 3 - 4 milyon lira bulunmakta idi. 

Ve nihayet muhterem arkadaşlarım; Devlet 
ricaline parasız olarak tahsisi mûtat olan beyaz 

i tren, pilot treni ve servis vagonları 14 Mayıs 
1950 tarihinden beri kaldırılmış bulunmaktadır. 

Bu münasebetle dün ile bugünün tasarruf 
zihniyetlerinin tipik bir misalini arzetmeme mü
saadenizi rica edeceğim. 

Devlet Başkanımız 28 . 7 '. 1950 tarihinden 
3 . 12 . 1951 tarihine kadar demiryolları üzerinde 
11 457 kilometre katetmişlerdir. Ve bıı seyahatle
rin demiryolu tarifelerine göre tutarı 24 324 li
radır. . 

1950 yılı seçim arifesindeki aylarda ise meş
hur beyaz tren ile bunun peyki olan pilot treni 

I 10 590 kilometre katetmiş ve bu seyahatlerin de-

— 1196 — 
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miryoİ tarifesine göre tutarı ise 142 760 liraya 
baliğ olmuştur. ' 

Bu iki rakam arasında aynı miktardaki seya
hat/'için ihtiyar edilen,masraf 6,65 mislidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 1951 yılında kabul 
etmiş olduğumuz 68 milyonluk yatırım ödeneği
nin 26 579 852 lirası yatırımlara tahsis edilmiş, 
bu yıl içinde 200 kilometrelik yol malzemesi mu
bayaası mukaveleye bağlanmış, 480 kilometrelik 
yol tecdit ve takviye edilmiştir. Bu işler için ha
zırlanan program tahakkuk ettirilmiştir. 

Bu yatırımın bakiyesi olan 42 milyon lira 
geçen yıllardan sâri mukavelelerin taksitlerine 
hasredilmiştir. 

1952 için idare, Yüksek Meclisinizden 
54 692 585 liralık yatırım istemektedir. Bu ,54 
milyonun 1952 yılında fiilen yapılacak yatırım 
miktarı 17 127 000 liradır. Aradaki 34 küsur 
milyon liralık fark eski borç ve taahhütlerin kar
şılığıdır. 

Bu 17.milyon ile 1952 yılında 240 kilometre
lik yol yenilenecek, mütebaki kısmı ile de yük 
vagonları imal edilecek, motorlu vagon ve rö
morklar alınacak, atelyelerin demirbaş ihti
yaçları sağlanacak motorlu tren depoları inşa 
edilecektir. 

Demiryollarının gelir kısmına gelince : 
1951 ve 1952 yılları gelir tahminleri arasında 

müspet olarak 34 milyon liralık bir fark vardır. 
Bunun 27 milyon lirası trafik artışı ve tarife 

ayarlamasından, 7 milyon lirası da muhtelif sa
tışlar da dâhil olduğu halde çeşitli gelirden ileri 
gelmektedir. 

1951 yılı için tahmin edilen 170 176 859 lira
lık gelir 182 milyon lira civarında tahakkuk ede
cektir. Bu suretle 19'5'1 yılı gelir tahmini ile ta
hakkuku arasında % 7 kadar bir, fazlalık bu
lunacaktır.. 

1952 yılı gelir bütçesi ise; . 
Demiryolları işletme gelirleri 187 200 000 
Liman ve iskeleler gelirleri 7 050 000 
Karayolları işletme gelirleri 50 000 
İşletme ile ilgili olmıyan gelirler • 10 600 000 

lira olmak üzere ceman 204 900 000 lira olarak 
tahmin edilmiştir. • 

Muhterem arkadaşlar, son harb yıllarında 
devamlı şekilde artan konjonktürü takiben de
miryolu işletme maliyeti' de 'bir hayli art tığı hal
de tarifeler imi seyri takip edememiş ve ekserisi 
maliyetin' çok altında (kalmıştır. Bu yüzden 
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Devlet Demiryolları bilançosu muazzam zarar
larla kapatılmak zaruretinde kalınmış ve dola-: 
yısiyle zaruri yenilemeler fbile yapılamamıştır. 

Yukarda ayarlama dedim, ayarlara a keli
mesi tam yerinde kullanılmıştır. Oünkü bâzı 
tarifeler tenzilâta, 'bâzıları da tereffülere tâbi 
tutulmuştur. Birçok imtiyazlı, tarifeler kaldı
rılmıştır, . 

[Bu tarife ayarlamaları memleket ekonomisi
ne tesir etmiyecek şekilde yapılmıştır. 

Devlet Demiryollarının malî durumu her 
şeyden evvel takip edeceği tarife politikasına 
bağlıdır. Şimdiye kadar politik sebeplerle esas
lı 'bir tarife politikası takip edilmediği için bu 
idarenin borç miktarı 400 milyonu aşmış Tnılıın-
maktadır. . 

Demiryolları İdaresi 'bir âmme müessesesi ol
duğu için tarife politikasını kazanca değil; fa
kat memleketin ekonomik durumu ile' telif edi
lerek 'bütün hizmetlerinin kendi iktisadi nünyfi
şimi e yapılması esasına istinat ettirmelidir. 

:. Nakil maliyetine dayanan bu politika, üye
si bulunduğumuz Beynelmilel Ulaştırma teşek
küllerince de ittihaz edilmiş kararlara uygun
dur. Ezcümle Beynelmilel Demiryolları Birliği, 
Beynelmilel Karayolları (Birliği ve Beynelmilel 
Ticaret Odası teşekkülleri demiryol tarifelerinin 
maliyet fiyatına dayanması ve trafikasyonun' 
masraf ve gelirlerin, genel muvazenesini sağla
ması icaJbettiği fikrindedir. Bundan maada : 

•Kasım ayı içinde Cenevre'de toplanan, de-
miryollarımızın da iştirak ettiği Avrupa "İkti
sadi Komisyonu için nakliyat komitesinin tari
fe meseleleri çalışma grupu tarife konusunda, 
tarife ücretlerinin, muayyen nakliyat katego
rileri için hazırlanmış nakil maliyetleri etrafın
da kalınmak şartiyle tesbitini lüzumlu görmüş
tür. • 

OBütün (bu kararlar demiryol tarifelerinin 
maliyet esasına göre yapılması lüzumunu gös
termektedir. 

Tarife ayarlanmasına tâlıi tutulan maddele
rin üzerinde durduğumuz zaman, yapılan zam 
nispetlerinin ıbu. maddelerin fiyat artış nispet
lerinin çok altında olduğunu .görmekteyiz. 

'Tarifeleri indirilen maddeler ise, yün, ya
pağı, tiftik, deriler, meyan kökü, dokumalar, 
iplikler, salbun,. zeytin, zeytin yağı ve, diğer'ne-
(bati yağlardır. 



£ : 50 28.2 
Eski iktidar devrinde olduğu gibi denk bir I 

bütçe getirmek iddiasında değiliz. 
195i Bütçesinde gelirle karşılanmıyan 68 

milyon liralık bir yatırım ödeneği vardır. 1952 
Bütçesinde 10 milyon lira kadar bir açık vardır. 
Fakat samimî ve yapıcı bir bütçedir. 

Buna mukabil 1948 Bütçesi denk olarak 180 
milyon lira tahmin edilmiş, 158,5 ' milyon lira 
olarak tahakkuk etmiştir. Aleyhte fark 2.1,5 
milyondur. 

1950 Bütçesi denk verilmek için masraf bile 
bile az gösterilmiş ve sene ortasında 32 milyon 
lira ek ödenek almak icabetmiştir. 

îşte arkadaşlar, eski ve yeni iktidar arasın
daki fark. (Soldan alkışlar). 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı. 
ULAŞTIRMA BAKANI SEYFÎ KURTBEK 

(Ankara) — Sayın arkadaşlar; muhalefet par
tisi adma konuşan arkadaşlarımıza cevap arzet-
mek isterim. 

Evvelâ uçaklarımız için yeni tiplerin alın
masını istediler. Hava yollarımızın inkişafı için 
ileride yeni tip uçak alınması lüzumuna biz de 
kaniiz. Fakat bugünkü şartlar içinde yani mey
danlarımız dört motorlu tayyarelerin emniyetle 
uçabileceği şekle gelinceye kadar büyük tayya
relerin alınması mahzurludur. Meydanlarımızın 
durumuna göre hareket etmek mecburiyeti aşi
kârdır. 

Saym arkadaşlarımız bir de P. T. T. yatırım- | 
larmı kâfi bulmıyarak eski bütçelerde daha fazla 
paralar yatı rıİıyordu buyurdular. Bütçelere fazla | 
para koymak fazla iş yapmak mânasına gelseydi 
bu mütalâaları doğru olurdu. Eski bütçelerde: 
kullanılmış olan büyük miktarların her zaman 
isabetli kullanılmadığını elimizde kalmış birçok 
malzeme ile ve birçok tesislerin yanlış olarak ku-
rulmasiyle sabittir.' V 

Binaenaleyh fazla para değil, millete hayır
lı ve daha doğru bir iş yapma esası üzerinde
yiz. Biz, bütçemizi bu esasa göre tanzim etmiş 
bulunuyoruz. 

Memleketimizin telefon tesislerini inkişaf 
ettirmek ve memleket ihtiyacını temin için 1952 
yılı Bütçesinde esaslı tedbirler almış bulunu
yoruz. Bütün çalışmalarımızı buna göre ve bir 
plân dâhilinde hazırladık. Plânlarımıza göre 42 
şehrimizde otomatik telefon 'tesisleri tevsi edi
lecek veya yeniden kurulacaktır. 16 ay zarfm-
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da İstanbul yeniden 10 bin abone alacaktır. Bun
dan sonra da ayda bin abone bağlamak imkâ
nını bulacaktır. 

1954 yılında Türkiye telefon meselesi esas
lı surette bir inkişaf göstermiş bulunacaktır. 

Arakadaşımız mütalâalarında, bütçe sami
miyetinden bahsettiler. Bütçe Komisyonu Ra
portörü arkadaşımızın da izah .ettikleri gibi 
şimdiye kadarki demiryolları bütçelerinde sa
mimiyet yoktu. Her sene 20-30 milyon lira gi
bi bir ek ödenekle yürüyen bütçede samimiyet 
olamazdı. 

Eti arkadaşım tasfiyeden bahsettiler. Bu 
tasfiye sözleri zaman zaman politik maksat
larla söylenmektedir. Ne demiryollarında ne de > 
diğer idarelerde bir tasfiye düşünülmemekte
dir. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) Bizim ida
remiz daimî surette tekâmül etmektedir, meka-
nizasyona gidiyoruz. Servisler mekanize edil
dikçe bittabi bâzı memurlara da ihtiyaç kalmı-
yaeaktır. Şu sebeple bizim personel arkadaş
larımızın huzurunu kaybettirecek bu sözlerin as
lı yoktur. Personeli kırıcı tedbirleri asla dü
şünmemekteyiz. 

Arkadaşım tamirlerde masrafların indiril
miş olduğunu söylediler. 

Arkadaşlar, tamirlerde masraflar indirilir
se, tamirlar iniyor mânasına gelmez. Biz bü
tün atelyelerimizde yaptığımız istihsal mühen
disliği teşkilâtı ile gördük ki; elemeğini düşür
mek suretiyle daha fazla iş yapmak imkânı 
hâsıl olmuştur. Bunu tesbit etmiş bulunuyoruz. 
İşçi miktarı sabit kaldığı halde elemeğini dü
şürerek randımanı fazlalaştırmış bulunuyo
ruz. Bu suretle masrafları indirdiğimiz halde, 
tamirlerimizde inecek değildir, bilâkis daha.faz
la tamir yapmak imkânını bulacağız. 

Kâzım Arar arkadaşım, bayan makinist-. 
lerdcn bahsettiler. Bizim zamanımızda böyle bir 
şey olmamıştır. 

İşçilerin ücretlerinin kifayetsizliğinden. bah
settiler. Tetkik eder, haksızlıkları telâfiye ça-' 

ı lışırız. 
Paso suiistimaline gelince; büyük ölçüde 

yapılan paso suiistimalini idareye el koyduğu
muz zaman halletmiştik. Yekûnu 3-4 milyon li
raya varan meccani seyahatler kaldırılmıştır. 

Demiryolu tarifelerinde yapılmış olan ayar
lamalar, hakkında yalnız şunu söyliyeceğim : Ya-

| pılmış olan zam maliyetin cök altında yapılmak-



B : 50 28. 
ta oİan taşımalardan mütevellit zararları azalt
mak içindir. 

18 tarifede indirme yapılmıştır. Bâzı arka
daşlarımız, niçin zam demiyorsunuz da ayarlama 
diyorsunuz, diyorlar. 18 tarife iner, 12 tarife 
ile zam yapılırsa bunun heyeti umumiyesine 
ayarlama denir. Demiryolları tarifesi çok dü
şük olduğu için idareye zararlı olduğu sayın 
Muhalefet Partisi tarafından da düşünülmüştü. 
Size' Ulaştırma Komisyonunun, 1950 nin üçün
cü ayındaki bir mazbatadan birkaç satır oku
mama müsaadenizi rica ederim. 

Demiryollarının düştüğü acıklı hali tasvir 
ettikten sonra şöyle deniliyor : «Bu kabil ta
şımaları hiç olmazsa maliyete müsavi hale ge
tirmesini teminen Demiryolları tarifelerinde 
süratle revizyon yapılması zarureti üzerinde 
durulmuş ve bu mevzuun Hükümetin dikkat na
zarına konulmasına komisyonumuzca bilhassa ka
rar verilmiştir.» 

Mart ayında bu kararı vermişler fakat Mart 
ayından sonra vaziyet biraz kritik olduğu için 
bunu tatbik edememişler. (Seçim vardı sesleri). 

Sayın Necdet arkadaşım, İstanbul telefonla
rı üzerindeki tavsiyelerini minnetle kabul ede
rim, biz de bunun üzerindeyiz, tetkikat yap
maktayız. 

Yusuf Aysal arkadaşım, İzmir - Kasaba hat
tının fena durumundan bahsettiler. Hakikaten 
bu hat, demiryolu tekniğiyle kabili telif olmı-
yan bir vaziyettedir. Bu sene 240 kilometre ray 
doşiyeceğiz ve o nispette de köprüleri yenileşti-
receğiz. 

Fevzi Aktaş arkadaşım, hayvan nakliyatın
dan bahis buyurdular. 

Arkadaşlar; hayvan nakliyatına mümkün 
olduğu kadar kolaylık gösteriliyor. Yalnız âni 
surette istasyonlara çok miktarda hayvan gelince 
müşkülât oluyor. Bu hal, nakliyecilerin her za
man, istedikleri anda arzularını yerine getirme
ye imkân vermiyor. Bugün bir istasyona birden 
2000 hayvan gelirse, pek tabiîdir ki,, bunun nak
line imkân olamaz.-Âncak nakliyeciler aralarında 
anlaşırlar ve bize vaktinden evvel, nakledecekleri 
hayvan sayısını ve ihtiyaçları olduğu vagon mik-. 
tarım bildirirlerse, biz de ona göre tedbir alır ve 
vagon temin edebiliriz. 

Karsın telefona kavuşması hakkındaki temen
nilere gelince; bu sene tahakkuk edecektir. 

Karsın tayyare seferleri hakkındaki progra-
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I mımıza gelince; bunun için her şeyden evvel mey

dan yapılması lâzımdır. Bayındırlık Bakanlığı 
ile irtibat yoktur dediler. Vardır arkadaşlar. 
Biz bâzı meydanların yapılmasını talep ettik. 
Onların yapılmasına başlanmıştır. Kars hava 
meydanını da programımıza ithal ettik. Elinde 
yapmakta olduğu büyükçe meydanlar vardır. 
Bunu da mazur görmek lâzımdır. Biz bu meyda
nı süratle yapmayı ve seferlere açmayı arzu edi
yoruz. Bunu tahakkuk .ettireceğiz. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. (Soldan, alkışlar) 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Efendim; 
Sayın Bakan buyurdular ki, meydanlar müsait 
olmadığmdan dört matörlü tayyareler faaliyette 
bulunmıyor İstanbul - Ankara gibi büyük mer
kezlere seferler yapan dört motorlu ecnebi tay
yareler vardır Meydanlar müsait ki, bu tayyare
ler buralara iniyor ve kalkıyorlar. O halde mey
danlar müsaittir. Bunu nasıl izah buyururlar? 

İkincisi; bir arkadaşım 5616 sayılı Kanunun 
12 nci maddesinden bahsettiler. Kendileri bunun 
hakkında izahat vermediler. 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYPİ KURTBEK 
(Ankara) — Arkadaşlar; bütün memlekette iki 
şehir meydanının müsait şekilde yapılmış olma
sı bütün hava seferlerinden daha yükseklere çık
mak için bir şey teşkil etmez. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Bendeniz dış 
seferlerden bahsettim. 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFİ KURTBEK 
(Devamla) — Dış seferler için elimizdeki vasıta
lar gayet verimli olarak çalışmaktadır. Daha bü
yük uçaklar almak için bu sene bir acelemiz yok
tur. 

Arkadaşımızın buyurduğu diğer meseleye ge
lince : Geçen sene Bütçe Kanununda olduğu gibi 

I bu sene de böyle bir maddenin konulmasına lüzum 
j vardır. Çünkü Devlet Demiryolları İdaresi, per-
I sonelini hizmet icaplarına uygun olarak, seyyal 

bir şekilde kullanabilmelidir. Esasen bütün ulaş-
i tırma işletmeleri Devlet dairelerinin tâbi olduk-
| lan esaslara tâbi oldukları için her sahada müş

külâta uğramaktayız. Bu bakımdan yakında Yük
sek Heyetinize sunulacak olan yeni statüde bütün 
bu engelleri kaldırmış olacağız. Fakat bu statü 
yüksek huzurunuzda kabul edilinciye kadar biz 
bu maddedeki hükmü zikredilen hizmetlerin sa-
lâmetle ifası için zaruret görmekteyiz, takdir 

I Yüksek Heyetinizindir. 
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İZZET AKIN (Van) — Bir sual rica ediyo- I 

rum. Van Postanesi İdare binası senelerden beri 
yıkılmış harap bir durumdadır, posta bir bara
kada çalışmaktadır. Bunun bir yenisinin yapıl
ması için. ne düşünülmektedir1? 

Ikînöi ricam da; Van Hava Meydanı toprak
tır; Her zaman inişe ve kalkışa müsaade etme
mektedir. Burasının, bir müsait hava meydanı 
haline getirilmesi mümkün değil midir? 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFİ KURTBEK 
(Ankara) — Van Postane binasının yapılması 
için icabeden tedbirleri alacağız. 

Hava meydanın da diğerleri seviyesine çı
karılması için gereken teşebbüsleri yapmak üze
re Bayındırlık Bakanlığı ile temasa geçeceğiz. 

İZZET AKIN (Van) — Teşekkür ederim. 
, FAHRÎ KÜŞKEROĞLU (Niğde) — Efen

dim, Ulukışla - Niğde, Niğde - Kayseri, Kayseri -
Yerköy müsellesi mahmuldür. Şarktan ve Ce
nuptan gelen katarlarla çok zaman tıkanır, ka
lır. Bu hususta Ulaştırma Bakanlığı bir tedbir 
almayı düşünüyor mu? 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFİ KURTBEK 
(Devamla) —~, Söylediğiniz mesele hakikaten 
mühimdir. Devlet Demiryolları Genel Müdür
lüğü bunu ele almıştır, etüd etmektedir. Bu 
mahzurları kaldıracaktır. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Mahru
kat zammı meselesi var... 

4 ncü işletmede, Erzurum mmtakasmdaki iş
letmede bilhassa çok muhtaç durumda olan ve 
az yevmiye alan işçilere mahrukat zammı veril
miyor buna mukabil memurlara mahrukat zam
mı veriliyor. Bu hususta ki, düşünceniz nedir ? 
Statünüzde muhtelif bir hal varsa bunu değiş
tirmeyi düşünüyor musunuz. 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFİ KURTBEK 
(Devamla) —Arkadaşlar ; mahrukat zammı ala
mamak hususundaki haksızlığı telâfi' etmek üzere 
lâzımgelen tedbirleri alıyoruz. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Burada 
verilmesine mâni bir hüküm var mı? 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFİ KURTBEK 
(Devamla) — Mâni bir hükme de rasgelmedik. 

BAŞKAN — Sadık Eti (Kâfi, kâfi sesleri) 
MEHMET SADIK ETİ (Malatya) — Muh

terem arkadaşlarım, gayet kısa konuşacağım. 
Komisyon namına konuşan sayın raportör ar
kadaşım mazinin ve bugünün mukayesesi sure
tiyle -bir politika yaptılar. Ben bundan sureti | 

..ISKJSS o : 3 

katiyete itiraz edeceğim. Ve Devlet erkânının 
beyaz tren mukabilinde iki seneden beri yap
tıkları uçak seyahatlarmdan bahsetmekten su
reti katiyede kaçınacağım. (Soldan, bahset ses
leri, gülüşmeler). Riyaseticumhur müessesesine 
karşı beslediğimiz saygı Devlet Reisinin muh
terem şahsiyetini bu kürsüde münakaşa mevzuu 
yapmaktan kezalik beni meneder. 

Muhterem arkadaşlar, benim objektif ola
rak ileri sürdüğüm rakamların cevabı verilmiş 
değildir. Serdettiğmı tenkidler mukabele gör
memiştir. Şimdi zam ve ayarlama mevzuunda 
yeniden münakaşa yapmaya girişemiyeceğim. 
Yüksek Meclise şunu arzetmek isterim ki, be
nim müspet tenkiıdlerimi bakan cevap verme
mek suretiyle, kabul etmiştir. 

Buyurdular ki ; eskiden isabetli kullanılmı-
yan paralar şimdi daha isabetli yerlere harca
nıyor. Müteşekkiriz. Fakat biz bu isabetli kul
lanışın yanında daha çok inkişaf sağlanmasını 
temenni ettik. Bunu bakanın hüsnüniyetle ka
bul etmesi, gerekirken eski hataları, burada bu
gün yapılmıyan işlerin mazareti olarak göster
mesini kabul edemeyiz. 

Tasfiye mevzuunda politik maksatlarımız
dan bahsettiler. Böyle bir maksadımız yoktur, 
reddederim. Yalnız raportör arkadaşımla baka
nın beyanatı arasındaki tezadı nazarı dikkatini
ze arzeiderim. Bakan tasfiye yoktur diyor. Ra
portör arkadaşımız 1145 kişinin çıkarılacağını 
söylüyor. Sizler buna ister bir ayarlama diye
bilirsiniz, ister bir reorganizasyon diyebilirsi
niz. Hakikatta bir tasfiye vâkidir, arkadaşlar. 

Sayın bakan beyanatında rasyonel çalışma
dan da bahsettiler. Ayni zamanda birtakım 
masrafların da daha fazla tasarruf edileceğini 
beyan ettiler. Maalesef bugünkü vakıalar tama
men aleyl erinedir. 

Muharrik ve müteharrik edevatın yani lo
komotiflerin tamiri için geçen sene beheri için 
17 300 lira konmuştur. Bu. sene bütçesinde bu 
tahsisat aynen muhafaza edildiğine göre rasyo
nel çalışmanın izine bile tesadüf edilmediğini 
bugünkü rakamlar pekâlâ ispat etmektedir. 
Binaenaleyh Sayın Bakanın tahakkuk edeceği
ne inanmadığı rasyonel çalışma -sistemim mes
net ittihaz ederek tahsisat indirmelerine gitme
si doğru değildir. 

Muhterem arkadaşlar, son söz olarak şunu 
söyliyeyim ki, bu Yüksek Meclis, Batı dempk-
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rasrİerinin varmış oldukları tekâmül yolu üze
rinde yürümek mecburiyetindedir. 

İktidarı devreden bir parti muhalefete geç
tikten sonra sualler sorarsa, tenkidler yapar
sa, bunun cevabı, sen kendi zamanında niçin 
yapmadın, olmamalıdır. Bunun, bizim hepimi
zin inandığımız ve tekâmülünü candan özledi
ğimiz demokrasinin bir icabı olarak kabul etme
miz ve bir prensip olarak yaşatmamız gerekir. 
Bu itibarla benim üç sene evvel yapamadığım 
işleri bugün yapılmış olarak görmeyi istemem 
muhalefet olarak en tabiî hakkımdır. 

ABİDİN TEKÖN (İzmir) — Yapılanları da 
inkâr etmemek şartiyle. 

MEHMET SADIK ETİ (Devamla) — Ar
kadaşlar, bunlar mütekabiliyet esasına dayan
malıdır. Sizin yaptıklarmzı mütemadiyen ileri 
sürerek ve eski iktidarın hiçbir şey yapmadı
ğını iddia etmek insaflı ve mantıklı bir hareket 
olamaz arkadaşlar. (Sağdan bravo sesleri ve al
kışlar). 

(BAŞKAN — Sual soracak mısınız? (Gürültü
ler, kâfi sesleri). 

Efendim, vakaa yeterlik önergesi var, fakat 
içtüzük gereğince Bakandan sonra bir arkadaşa 
söz vereceğim. (Bir kişi konuştu sesleri). Efen
dim konuşan arkadaş Halk Partisi adına ko
nuştu.' O itibarla sırada olanlardan birisine 
söz vermek icabetmektedir. 

Söz Hasan Ali Vural'ın. (Yok sesleri, kâfi 
sesleri). 

, Şu halde kifayet takriri var, okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere kâfidir, reye konmasını arz ve tek

lif ederim. w 

Kütahya 
Ahmet Gürsoy 

BAŞKAN — Efendim, daha aynı mahiyette 
bâzı kifayet takrirleri vardır. 

(MUHİT TÜMERKAN (ıSinob) — Kifayet 
aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN —Buyurun. 
MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Yorgun

luğunuzu da işi bitirmek lâzım geldiğini de bi-
1 iyonun. Devlet Deniz Yollan hakkında ufak 
bir temennim var. Memleketin limanlan ve kıyı
ları, bilhassa seçim bölgemiz Sinob hakkındaki 
dileklerimizi dinlemek lûtfunda bulunmanızı ta
hammül buyurmanızı rica ediyoruz. Devlet De-
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nizyollanna münhasır olmak üzere olsun görüş
menin yeterliğinin kabul edilmemesini istiyoruz. 

BAŞKAN — Maddelerde konuşulabilir efen
dim. 

Yeterlik önergelerini oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Yeterlik kabul edil
miştin. 

Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

B. 
101 

201 

202 

203 

204 

206 

207 

209 

201 

Bakan ödeneği 
BAŞKAN - Kabul edenleı... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Aylıklar 
BAŞKAN — Kabıil edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
BAŞKAN .— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İller geçici hizmetlileri ücret
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler.!. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mükâ
fatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanununun 14 ncü 
maddesinin .(D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
BAŞKAN —.Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN - Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 400 

1 443 200 

311 220 

2 400 

17 000 

61 400 

1 500 

96 493 

2 100 

1171 
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Ö; Lira 
217 Ücretler ve tazminler 4 525 

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

801 Merkez daireleri büro gider
leri 17 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

302 İller büro giderleri 29 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 11000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 35 500 
BAŞKAN — Kabul edenleı... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 14 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 23 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 50 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 4 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 3 500 
BAŞKAN"— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil giderleri 1 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

416 Yüksek Denizcilik Okulu ge
nel giderleri 314 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Mayın yoketme giderleri 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1952 
B. 
418 
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Lira 

Liman idarelerinin deniz taşıt
ları işletme giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 6 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 98 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 3 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı 3 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

711 Makine, alet ve gereçler ona
rımı 5 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

712 Liman idarelerine ait deniz 
taşıtları onarımı 7 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

742 Limanları temizleme, tarama • 
ve mendirek giderleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

752 Liman idareleri için satın alı
nacak veya yaptırılacak taşıt
lar 8 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

761 Şamandra yaptırma ve yerine 
götürme giderleri 3 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN —s Ulaştırma Bütçesi bitmiştir. Sa
at 21 de toplanmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanış saati : 19 
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DÖRDÜNCÜ OTUEUM 
Açılma saati : 21,05 

BAŞKAN >— Başkanvekili Gelâl Yardımcı 

KÂTİPLER : ibrahim Kirazoğlu (Kayseri), Ömer Mart (Çanakkale) 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluk vardır oturumu açı
yorum. 

Devlet Demiryoları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğü Bütçesinin maddelerine geçi
yoruz. . • . • -

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğünün 1952 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünün 1952 Büt
çe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri için, 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği veç
hile (159 857 763) lira ve yatırım giderleri için 
de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (54 692 585) lira ödenek verilmiştir. 

A / l - CETVELİ 

B. Lira 
202 Ücretler 48 198 194 

ABDÜERAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU 
(Konya) — Muhterem arkadaşlar, gçensene ar-
zetmiştim, bu sene yine tekrar edeceğim. Bir 
bütçenin teşriî murakabesini mümkün kılan en 
mühim hususiyet, merkez masrafları nedir, mül
hakat masrafları nedir, bunun açıkça belli ol
masıdır. Bu bütçede maalesef- geçen seneki ten-
kid ve temennilerime rağmen merkez masrafları 
nedir, mülhakat masrafları nedir belli değil. İş
te 202 nci bölüm 48 milyon 100 küsur bin lira 
ücretler, bu ücretlerden Umum Müdürlük hisse
sine düşen nedir? İstasyonlara, atelyelere fab
rikalara, katarlara hastanelere hulâsa Umum 
Müdürlük hizmet yeri olan memurlara düşen 
miktar nedir? Bu belli değildir. Mütaakıp bölüm
ler de aynıdır. Bunun sebebi nedir? Bu sebebi ve 
bu idarenin büro masrafları nedir? Burada ça

lışan memur adedi çoktur. Hattâ çok fazladır. 
Hattâ biraz evvel (muhterem Bakan ve Sözcü 
arkadaşımızın ıslahat hakkındaki izahatına rağ^ 
men ıslahatı şükranla karşılıyoruz, asıl dâvaya el 
konmamıştır. Umum Müdürlük masrafları maaş 
üzerinde deniyor, diğeri de aynıdır. 48 milyon 
lira içerisinde yirmi milyondan aşağı değildir. 
Bunun için açıkça gösterilmemiştir. Bir sual 
yapmıyorum. Büyük Millet Meclisinin nazarı 
dikkatine arzotmekle iktifa ediyorum. 

BAŞKAN — Bölümü oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
B. Lira '.. 

203 Geçici memur ve hizmetliler 
ücreti 348.389 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

204 Yabancı uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4620 ve 5080 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam- ve 
yardımlar 6 872 539 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Yabancı dil bilenlere 5616 sa
yılı Kanunun 6 ncı maddesine 
göre ödenecek para mükâfatı 1 500 

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

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
muhtelif sandıklara yapılacak 
ödemeler 4 842 366 
BAŞKAN — Kabul edenler.... , 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 2 100 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

— 1173 — 
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211 Fazla mesai ve sair munzam 
ücretlerle tazminat ve ikrami
yeler 5 549 359 

BAŞKAN— Necip Bilge. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka

daşlar; 211 nci bölüme ait olan fıkrada bir de 
ikramiye kelimesi görüyoruz. Bununla memur
lara fazla mesai ücreti ve munzam tazminattan 
başka olarak bir de ikramiye verilmesi derpiş 
edilmektedir. Bu hüküm, yüksek malûmlarınız 
olduğu üzere geçen sene kabul edilmiş olan 5716 
sayılı Kanunla, yani çeşitli kanunlarda mevcut 
olan ikramiye hakkındaki hükümlerin kaldırıl
masına dair olan kanunla ortadan kaldırılmış 
bulühmakatdır: Binaenaleyh hiçbir müessese
nin son kabul ettiğimiz 5716 sayılı kanun hilâ
fına bir iln-amiye verememesi icabetmektedir. 
Halbuki 211 nci bölümün şu cümlesinde gördü
ğümüz üzere Devlet Demiryolları memurlarına 
ayrıca munzam, mesai ücreti, tazminat ve bir 
de ikramiye verilmesini mevzuubahis etmekte
dir. Bu ikramiye kelimesinin ifade ettiği mâ
nayı ' tamamlamak üzere Devlet Demiryolları 
Bütçesi Kanununun 11 nci maddesine de bir 
hüküm konmuş bulunmaktadır. Müsaadenizle bu 
maddeyi aynen okuyayım. Bu maddede : 

«Katar üzerinde fiilen görevli memur ve iş
çilerle atelyeler, gar ve istasyon kadrolarına 
dâhil olup fiilen burada çalışmakta bulunan 
memur ve işçilerle, bilfiil yol tamiratında ça
lışanlara ehliyet ve gayret derecelerine ve tes-
bit edilecek diğer esaslara göre, bir sene zar
fında iki aylık ücret tutarını geçmemek üzere 
ikramiye verilebilir» denmektedir. 

Görülüyor ki 5716 sayılı Kanunla ,kaldırıl
mış olan ikramiye, Devlet Demiryolları Bütçe 
Kanunu ile teklif edilmiş bulunmaktadır. Bu 
hüküm, bir kere kanun tekniği bakımından doğ
ru değildir. Çünkü. İçtüzüğün 130 ncu ve* Mu-
hasebei Umıimiye Kanununun 30 ncu maddesi 
hükmü bir seneden fazla zamana şâmil bulunan 
maddelerin Bütçe Kanununda derpiş edilemi-
yeceğini tesbit , etmiş bulunmaktadır. Gerçi 
Devlet Demiryolları, Bütçe Kanununda tesbit 
edilmiş olan 11 nci madde şeklen bir seneye 
maksurdur. Ama iş, mahiyeti itibariyle, bir se
nelik (değildir, daimîdir. İçtüzüğün 130 ncu 
ve Muhasebe! Umumiye Kanununun 30 ncu 
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maddesinin, şümulü bir seneden fazlaya şâmil 
hükümlerin konumlamasına dair olan, hükmü 
karşısında bir sene için böyle bir hükmün Büt
çe Kanununa girmesi doğru değildir. Çünkü 
ikramiye verilip verilmemesi meselesi sadece 
bir senelik bir kanun meselesi değildir. Mahiyet 
ve şümulü itibariyle bu mesele diğer seneleri de 
içine alacak mahiyettedir. Hulâsa bugünkü ka
nun tekniği icabı olarak, Devlet Demiryolları 
bütçesine 11 nci maddenin konması doğru değil
dir. Bu madde İçtüzük ve Muhasebei Umumiye 
Kanununa aykırıdır. İçtüzükte ve Muhasebei 
Umumiye Kanununda, hükmü bir seneden fazla 
zamana, şâmil olacak hükümlerin bütçeye kon
ması hakkındaki memnuiyet hükmünün oraya 
konmuş olmasının hedef ve gayesi Bütçe Kanu
nuna koyduğu hükümleri şişirmemek ve diğer ta
raftan kanun vazı hususunda İçtüzüğün ihtisas 
işleriyle alâkalı olarak koymuş olduğu hüküm
lerin bertaraf edilmesine mâni olmaktır. 

Kanunların değiştirilmesi, İçtüzüğün koydu
ğu usul hükümlerine tâbidir. Her kanun tadili.' 
o kanunla ilgili ihtisas komisyonlarından geçer. 
Bütçe Kanununun 211 nci bölümüne konmuş 
olan ikramiye kelimesi 5716 sayılı Kanunla" Dev
let Demiryolları teşkilâtından da kalkmış bulu
nan bir mevzuu yeniden ortaya koymakta ve İç
tüzük emri gereğince ihtisas komisyonlarından 
geçmemek durumu hâsıl olduğu için bu hüküm 
İçtüzüğe aykırı bulunmaktadır. Bu itibarla 211 
nci bölüme konulmuş olan ikramiye kelimesinin 
kaldırılması hususunu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Hadi Hüsman. 
HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Sayın arka

daşlar; İçtüzüğün 130 ncu maddesi, «Bütçe Ka-' 
nununa yahut bağlantılarına, hükmü bir yılı 
aşan maddeler konamaz» demiştir. Beri taraf
tan bütçelerin tanzimine, murakabesine ait ana, 

! prensipleri ihtiva eden Muhasebei Umumiye Ka
nunumuzun 30 ncu maddesi aynen şöyle demek
tedir: 

«Muvazene Kanunu metnine aşağıdaki mevat 
dereolunur: 

I A, B, C, D - hükmü bir seneden fazla zamana 
I şâmil maddeler bu kanuna de'rcedilemez. 

Bu hükmün gerekçesinde de bunlar haricinde 
Muvazene Kanununa hiçbir madde dercolunma-
ması tasrihan teyit edilmiştir. Bundaki maksat; 

I muvazene kanunları bir seneye ait olduğu halde; 
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ahkâmı daimenin ve .bilhassa Muvazene Kanunu 
ile alâkası pek cüzi olan diğer kanunların tadil 
veya teciline taallûkundan maddelerin eski sene
lerde olduğu gibi Bütçe Kanununa derci halinde, 
aynı zamanda bir mecmuai kavanin halini al
makta ve tatbikatta birçok yanlışlıklara, vakit 
ziyama meydan vermekte olduktan başka, bütçe 
kanunlariyle tadil edilen asıl kanunlar muhtelif 
encümenlerin ve Heyeti Umumiyenin çok ciddî 
ve mükerrer münakaşe ve müzakere zamanlarını 
teşkil ettiği halde, Bütçe Kanununa dercolunan 
tadil hükmü bu münakaşa ve müzakere kuvve
tini haiz olamaz. Bu sebepledir ki; daimî hüküm
lerin ve kezalik daimî kanunları bir seneden faz
la zamana şâmil tadillerin Bütçe Kanunu ile 
yapılmaması kasdedilmektedir ve emredilmek-
tedir» 

Şu halde bir taraftan İçtüzüğümüz bir taraf
tan da Muhasebei Umumiye Kanunumuz Bütçe 
kanunlarına ayrı birer kanun mevzuu olması 
icabeden hükümlerin dercolunm amasını katı ola
rak ifade etmiştir. Bu itibarla Devlet Demir
yolları Bütçe Kanununa memur ve hizmetlilere 
ikramiye verilmesini tazammuıı eden bir maddenin 
derccdilmesi gerek tüzüğe gerekse Muhasebei 
Umumiye Kanununa aykırıdır. İkramiye veril
sin veya verilmesin mevzuunu münakaşa etmi
yorum. Bu idarenin personeline ikramiye veril
mesini lüzumlu görebilir. Bunu derpiş eden 
Hükümet ayrı bir kanun getirir, ait olduğu ko
misyonlarda diğer mümasil mevzuatımızla mu
kayese edilerek münakaşası yapılır, Heyeti Ce-
lilenize sunulur. Bu itibarla bendeniz arkada
şım gibi gerek Bütçe Kanunundaki maddenin, 
gerek ona taallûk eden bu bölümdeki ikramiye 
kaydının tayyını teklif ediyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA ŞEFİK BA-
KAY (Kırklareli) — Muhterem arkadaşlar; bu 
bir zarurettir. Geçen sene kanuna rağmen büt
çeye konmuş bir maddedir. Kışın kar kıyamete 
rağmen, yollar karla kapalı olduğu zaman, gece 
gündür demiryolunun az maaş alan ve yolları 
açmakta bulunan işçilerine konmuş bir ikrami
yedir. Bunlar bu suretle mesai yapmaktadır
lar. Bu işletmenin bir icabıdır. Geçen sene 
kabul buyurduğunuz yeni statü ile de Bakan
lar Kurulunun salâhiyetine verdiniz. Kabulü
nü komisyon namına rica ediyorum. 

NECİP BİLGE (Niğde) — Efendim, biraz 
evvel arkadaşımın da izah etmiş olduğu veçhile 
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bu ikramiyenin verilip verilmiyeceği lüzumu 
üzerinde durmıyacağım. Bıv itoamiyenin veril
mesi lâzımgelebilir. Fakat mesele Bütçe Kanunu 
ile verilmesinin doğru olup olmıyacağındadır. 

Devlet Demiryolları kendi personelinin iyi 
çalışması için böyle birşey düşünmüş olabilir, 
bu bakımdan hattâ takdire lâyıktır. Yalnız, Hü
kümetin bu maddeyi vazederken sırf Devlet De
miryollarını değil diğer devairi de düşünmesi 
lâzımdır ve ona göre hüküm koyması gerekirdi. 
Bu, münhasıran Devlet Demiryollarına tahsis 
edilmiş olduğu için buradan , çıkarılıp gelecek 
hususi kanuna dercedilmesi lâzımdır. Bu su
retle kanun tekniğine daha uygun hareket edil
miş olur. 

Mesele bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Takriri okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim mucip sebeplere binaen 

211 nci bölümünün isminden ikramiye kaydının 
tayyını teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Hadi Hüsman 

BAŞKAN ' —' • Takririn dikkate alınmasını 
kabul buyuranlar... Etmiyenler... Reddedilmiştir 
efendim. 

211 nci bölümü oyunuza arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 
214 

221 

301 

304 

305 

306 

İşçi Sigortaları Kurumuna ya
pılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul ve yetim aylıkları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Büro giderleri 
•BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.!. Kabul .edilmiştir. 
Kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 

.BAŞKAN — Kabul edenler... 

: kira 

10 000 

3 114 

2 979 360 

93 873 

100:000 

1 107 921 

1176 — 
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Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
307 Yolluklar 861 741 

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

311 Diğer yönetim giderleri 288 865 
BAŞKAN'—Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

401 Bilet Basımevi giderleri 171 412 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

407 5054 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin B, C ve D fıkrala
rını ilgilendiren giderler 240 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

416 Okul ve öğretim giderleri 545 771 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Faiz,, acyo ve akçe farkları 1 900 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme giderleri 45 000 
BAŞKAN —. Mahmut Güçbilmez, buyurun. 
MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Muhte

rem arkadaşlar,. Devlet Demiryolları personeli
ni ilgilendiren ve onun kendi baremine intiba
kını doğru olarak yapılmamasmdan tevellüt eden 
idare aleyhinde mahkemelerde birçok kararla
rın çıkmasına sebep olan bir yanlış intibak mev
zuu vardır. Bu mevzuun mahiyeti hakkında 
malûmat almaya şahsan kendimi muhtaç buluyo
rum. İdare, dâvaları mütemadiyen kaybetmek
tedir. Mahkeme masrafları ve vekâlet ücretle
riyle mahkûm edilmektedir. Bu işin dikkatten 
uzak tutulması mümkün değildir. Bakandan ve
ya Genel Müdürden malûmat rica ediyorum. 

BAŞKAN — Mahmut Güçbilmez arkadaşı
mızın raporda imzası var, söz hakkı mefkuttur. 

MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Malû
mat rica ediyorum, muhalefet yapmıyorum. 

BAŞKAN — Bölümü oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
B. v ^ r a 
420 Hastane, revir ve tedavi gi

derleri 1 953 641 
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ALÎ KIZ A SAĞLAR (Çoruh)' — Demiryol

ları memur ve müstahdiminin sıhhatleri mev
zuunda : 

1. Hat boyunca istasyonlardaki müstah
deminin muayeneleri sisteminin ıslahını r ica ' 
edeceğim; Bugün katarlarla giden kısım he
kimleri; istasyonlarda, furgonda, bekleme salo
nunda, yolcu kompartımanında, memurların is
tasyondaki odalarında, memur ve müstahdem
leri muayene ve tedaviye çalışmaktadırlar. 
Buralarda oda harareti gayrimüsait bulunmak
ta, telgraf maniple gürültüsü, yolcuların bilet 
alıp verme gürültüsü ve yabancılar yanında 
muayene yapılmaktadır. 

Memur ve bilhassa müstahdeminin ailele
rini buraya getirmemek istemeleri karşısında 
bunların evlerine gitmek zorunda kalan hekim
lerin - gidip gelmesi zamanına kadar - mar
şandiz trenleri fazla beklemeye mecbur kalıyor
lar! Bu yüzden hem lokomatif fazla kömür yak-
mıya mecbur olmaktadır. Hem de katarda yol
cular da bulunduğundan bu yolcular lüzumsuz 
geciktirilmiş oluyorlar. Bunun önlenmesi için; 
kısım hekimleri turnelerinde, marşandiz katar
larına servis vagonları eklenerek muayene im
kânlarının burada bütün sıhhi şartları haiz ola
rak yaptırılmasını rica ediyorum. Bu vagonlar
da lüzumlu ilâçları da birlikte bulundurulmak 
suretiyle tedavi de süratle tatbik edilmiş ola
caktır. İkinci ricam; Demiyolları idaresinde ve
ya hastanesinde asli maaşı olup dışarda ek görev 
alan... aksine : Hariçte asli maaşı olup demir-
yol idaresinde ek görevli doktor var mıdır? 
Var ise mesai saatleriyle bu; nasıl telif edile
bilmektedir? 

Bu hususun tenvir Duyurulmasını istirham 
ederim» 

(BAŞKAN — Bölümü oyunuza arzediyorunı. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B, 
421 Demiryol ve limanlar işletme 

Lira 

ve ibakım giderleri 79 574 680 
BAŞKAN — Aziz Uras. 
AZİZ URAS (Mardin) — Arkadaşlar; ecne

bi şirketten devraldığımız Cenup demiryolları 
vardır. Bunları cer ve araba malzemesi olarak 
bir harabe halinde aldık, bugün bir müstehase 
ihaHihdedir. Akar yakıt buhranı dolayı siyle Sa
yın Vekil arkadaşımla burada yinû görüşmüş-

51176 



B : 50 28.2.1952 O : 4 
•tuk. Kendileri o zaman oralara gidip görecek
lerini söylemişlerdi. Aradan epeyce bir müd
det geçti. Gidip gördüklerini bilmiyorum. Bu 
hatta kullanılan malzemenin acıklı vaziyetini, 
hareket 'lâubaliliğini anlatarak sizleri de üzmek 
istemem. Yalnız o zaman karşılıklı yapılmış 
olan bir ithaf vardır. Muallâkta kalmış olan bu 
ithafın kime raei olduğunu Bakan arkadaşımın 
söylemesini rica ederim. 

SABRÎ ERDUMAN (Erzurum) — Efendim; 
Devlet Demiryolları hakikaten günden güne in
kişaf etmektedir. Bizim Şark illerine doğru 
istikamet alan tren, şimdiye kadar, iktidarımız 
gelineiye kadar ancak haftada iki, üç defaya, 
inhisar ediyordu. Fakat iktidarın Demokrat 
Partiye (geçmesinden sonra hu seferler (her gü
ne çıkarılmıştır. Halkımız hu suretle açık va
gonlarda seyahat etmekten kurtulmuştur. 

IBu memnuniyetimi arzetmekle 'beraber bil
hassa Şarktan İstanbul'a, Ankara'ya yapılmak
ta olan hayvan nakliyatından da bir parça 'balı-' 
setmek istiyorum. Vagonların mevsimine ıgöre 
tanzim edilmiş, «bir parça açık kısımları varsa, 
yazın açık vagon, kışın kapalı Vagonun ihdası 
suretiyle hayvanlarımızın zayiatları önlenmek
tedir. Yalnız Ulaştırma Bakanından şu istir
hamda (bulunacağım; ki hayvanların nakliyatı 
için ekspres marşandizleri ihdasına imkân bu
lurlarsa o zaman aradaki duraklarda vakit kay-
Ibedilmiyeceği için hayvanlar kilolarından kay-
betmiyecekler ve hunun memleket iktisadiyatı 
(bakımından çok faydası olacaktır. Bu hususu 
'Sayın Bakandan temenni ve rica ediyorum. 

IBAŞKAN — 421 nci bölümü reyinize arzedi-
yörum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

B. 
422 

423 

453 

Yükleme ve boşaltma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Trabzon - İran transit yolu 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
3 225 000 

60 000 

198 850 

B. 
454 

Lira 
285 000 

456 

476 

502 

601 

602 

3 000 

169 801 

205 286 

13 000 

3 000 

Sigorta sermayesi karşılığı 
BAŞKAN. — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Düşünülmiyen giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Demir Spor kurumlarına yar
dım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Demiryol Dergisine yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

761 5073 sayılı Kanuna göre yapı
lacak yenilemeler 9 598 654 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

762 '5073 sayılı Kanun dışında ya
pılacak yenilemeler 10 688 584 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

781 5073 sayılı Kanuna göre yapı- • 
lacak servet artışları 2Û 383 873 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

782 5073 sayılı Kanun dışında ya
pılacak servet artışları 3 339 050 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

783 Malî mükellefiyetler 10 682 424 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tekrar okutuyorum: 

(Birinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oyunuza sunuyorum: Kabul eenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünün 1952 Bütçe 

— 1177 — 
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yılı yatırımlar dışında kalan giderlerine karşılık 
olan gelirler, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (204 900 000) lira tahmin, edilmiş
tir 

B - CETVELİ 

B. Lira 
1 Yolcu ve bagaj taşımaları 48 500 000 
' BAŞKAN — Kabul edenler..; 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
2 Yük taşımaları 132 700 000 

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

'' 3 Demiryolu taşımaları ile ilgi
li diğer gelirler 6 000 000-
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Limanlar ve rıhtımlar gelirleri 6 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Iskelere gelirleri 550 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6 Trabzon - İran transit yolu 
gelirleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7 Satışlar 5 270 000 
BAŞKAN — Kabul edenler;.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

8 Çeşitli gelirler 5 330 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(2 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN —- Maddeyi cetvelle beraber kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünün yatırım
lar dâhil (214 550 348) liraya baliğ olan 1952 
Bütçe yılı giderlerinin, işletme gelir fazlasiyle 
karşılanamıyan (9 650 348) liralık kısmı 4516 
sayılı Kanuna tevfikan çıkarılacak bonolar hâ
sılı ile temin olunur. Mevcut bonolarla 1952 yı
lında çıkarılacak bonolardan vâdeleri gelenler 
yenilenebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler,,, Kabul edilmiştir, 
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MADDE 4. — Devlet Demiryolları ve Li

manları İşletme Genel Müdürlüğünün daimî 
memur ve işçileri, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN —• Bu madde hakkında bir öner
ge vardır okuyacağız. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebepler dolayısiyle Demiryolla

rı ve Limanları İşletme Bütçesine ait C cetveli 
sonuna eklenmiş olan fıkranın tayyını teklif ey
lerim. 

Malatya Milletvekili 
M. Sadık Eti 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Demiryolları Bütçesinin 4 ncü madde

sinin işaret ettiği C cetveli sonuna konan ve 
5616 sayılı Kanunun 12 nci maddesi hükmünün 
tadil ve tevzii mahiyetinde o(lan 1 No. lu notun 
cetvelden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Necip Bilge 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA ŞEFİK BA-
KAY (Kırklareli) — Muhterem arkadaşlar, ek
lenen .'kelime'Devlet Demiryollarında yapılmak
ta olan hizmetin devamlı seyyaliyeti V<Î inkişafı 
zaruretindendir. 5616 numaralı Barem Kanu
nundan evvel 4620 numaralı Kanunda mevcut 
olan'bu salâhiyet '5616 ile kaldırılınca işletme 

• hizmetinde kadro bulunmadıkça nakil yapıla
mamaktan doğan bir imkânsızlıkla karşılaşılmış 
ve hizmet aksamıştır. Geçen senelerin bütçe 
kanunlariyle bu salâhiyet alınmıştır. Meselâ : 

Ankara - İzmir trenlerinin bütçe senesi için
de görülen ihtiyaca göre artırılması veya bâzı 
iktisâdi zaruretlerden doğan yeni istasyonların 
ihdası fiiliyatta muayyen vazifelere, muayyen 
kadrolar verebilmekle çalıştırılır. 

Sene içinde gayrimelhuz iş kesafetini, idare 
ancak diğer kadroları karşılık tutarak, umumi 
kadro çerçevesi içinde ve aynı bölümde kalmak 
şartiyle, temin edebilir. 

OBu bakımdan 5616 numaralı Kanunun ve 
ib'ütçe kanunlariyle dondurulan dereceler ve 
kadrolar bu madde ile bir seyyaliyet temin ede
cektir. Esasen, idare yeni statüsünü hazırlarken 
bu hususları nazari itibâra almıştır ve mahzur
lar bertaraf edilmiştir. r 
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Maddenin aynen kabulünü encümen namına 

istirham ederim. 
BAŞKAN — Mehmet Sadık Eti. 
•MEHMET SADIK ETİ (Malatya) — Muh

terem arkadaşlar, mesel© sayın raportör arka
daşımızın anladığı şekilde olamaz. Dâva, Ana
yasa Hukuku bakımından 'gayet ehemmiyetli
dir. Yaşıyan bir kanun vardır. Tahdidi, âmir 
ıhüküm koymuştur. İşletme bu âmir Jıüküm 
mecburiyetlerinden kendisini vareste tutmak 
için Bütçe Kanununa, yani hükmü bir seneye 
şâmil olan bir kanuna, yaşıyan kanun hüküm
lerini iptal eden ibir fıkra koymak istiyor. Bu 
fıkra esasen Anayasa Hukuku bakımından re
ye konamaz. Muhterem Meclisin tasvibine ar-
zedilemez. Eeye konması Anayasa hukuku ba
kımından mahduttur. 

İşletmenin icaplarına göre eğer hakikaten 
seyyaliyet bakımından ibir zaruret varsa, bunun 
tadili zarureti varsa; deminki konuşmamda 
işaret etmitşim, (gidilecek yol ıbu değildir. Biz 
kanun hükmü yaşarken bundan kurtulmak 
için, sıyrılmak için bütçenin \(0) cetveline hü
küm konamaz ve ibu reye1 arzedilemez. 

BAŞKAN — Necip Bilge. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Efendim, demin 

211 nci bölüm münasebetiyle arzettiğim gibi 
burada Devlet Demiryolları Müessesesinin böy
le bir vaziyete ihtiyacı olup olmadığı meselesi 
münakaşa mevzuunun dışındadır. Böyle bir ih
tiyacı kabul ederiz. Fakat İçtüzüğün 130, Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 30 ncu maddele
ri hükümleri hilâfına; mahiyeti, şümulü bir se
nenin dışına çıkabilecek hükümler Bütçe Kanu
nuna konamaz. Biraz evvel komisyon sözcüsü 
ortadan kalkmış olan bir kanunun zaruret do-
layısiyle tekrar ortaya konmasından bahsettiler. 
Halbuki ortadan kalkmış bir kanunun zaruret 
dolayısiyle tekrar ihyası mevzuubahis değildir. 
Bahis mevzuu olan şey mevcut bir hükmün tev-
siidir. Şimdi C cetvelinin sonundaki bir nu
maralı notu okuyayım : 

5616 numaralı Kanunun, - halen mer'i olan 
bu kanunun - 12 nci maddesinin dışında kalan 
haller için Devlet Demiryolları Umum Müdür
lüğüne bâzı kadrolarda değişiklik yapabilmesi, 
bir memuru filân yerden alıp filân yerde ça
lıştırması, Bütçe Kanunun, kendisine verilmiş 
olan masraf ve kadro cetvellerinde aktarmalar 
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yapmak salâhiyeti verilmektedir. Bunu müsaa
denizle aynen okuyayım *. 

«5616 sayılı Kanunun 12 nci maddesi hük
mü dışında, bâzı servislere ait hizmetlerin ge
çici olarak ifası için diğer servisler elemanları
nın çalıştırılması ve ücretlerinin, hizmetin ta-* 
allûk ettiği bölüm ve maddeye fatura edilmesi 
suretiyle ihtiyacı karşılamıya ve gereken haller
de ödenekleri aynı tertibe dâhil bulunan kad
rolar arasında münakale icrasına, kadrolarda 
aynı veya daha aşağı dereceli ve diğer unvanlı 
personel çalıştırmaya Genel Müdürlük yetkili
dir.» 

Böyle bir yetkinin verilmesini bendeniz bir 
zaruret olarak kabul ederim. .Fakat bu yetki 
Bütçe Kanunu ile olmaz. Biraz evvel arzetmiş 
olduğum gibi Devlet Demiryolları Umum Mü
dürlüğü bunu teklif etmekte kendisini haklı gö
rebilir. O zarureti Hükümete bildirmekle mü
kelleftir. Fakat Bakanlar Kurulu, Hükümet 
olarak, bunu kabul etmemesi lâzımdı. Hususi 
bir kanunla gelmesi gerekirdi. 

HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Tekrar hu
zurunuzu işgal ettiğim için affmızı dilerim. 

Bir mesele karşısındayız. Biraz evvel Mu-
hasebei Umumiye Kanununun gerekçesini arzet
tiğim zaman, hep birlikte vâzıı kanunun bütçe 
kanunlarının bir mecmua! kavanin haline gel
mesi ihtimalinden endişe duyduğunu müşaheck-
etmiş bulunuyoruz. 

Burada mevcut olan ve yaşıyan teşkilât ka
nununun bir hükmü tadil ediliyor. Hem nasıl. 
arkadaşlar? Bütçe Kanununa bir hüküm koy
mak suretiyle de değil, kadro cetvelinin altına 
üç satır ilâve etmek suretiyle, İçtüzüğümüz ise 
ne Bütçe Kanununa, ne de eklerine bir hüküm 
konamaz demiş bulunuyor. Muhasebei Umumi
ye Kanunumuz da aynı hususu âmirdir. Hal
buki biraz sonra tetkik ve mütalâa buyuraca
ğınız hükümlerle Bütçe Kanunu yaşıyan kanun
ları adeta şurasından burasından tevsi edecek 
hükümleri ihtiva eder mahiyet almıştır. 

Şimdi tasvibinize sunulan hususun mahiye
tini kısaca arzedeyinı : 

Devlet Demiryolları teşkilâtında şu memur 
veya bu memur şurada veya burada çalıştırıla
bilir. Bendeniz esasa girmiyorum. Zaruretin 
üzerinde durmuyorum, zarurete kaniim. Fakat 
madem ki ; bir teşkilât kanunu idarenin kadro 
işlerini halen şu veya bu şekilde tanzim etmiştir, 
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o lıalde onun tatbiki icabeder. Eğer kâfi değil- I 
se; bunun teklifi kadro cetvelinin altına bir iki 
satır ilâve etmekle değil, bir kanun sevkedile-
rek alâkalı ihtisas encümenlerinden geçirdikten 
sonra, Yüksek Heyete sunmakla tadili cihetine 
gidilmek iktiza eder. 

Bendeniz sadece bu vaziyeti, Yüksek Heye
tinizin. huzurunu işgal etmek pahasına da olsa, 
Yüksek Heyetinize arzetmeyi lüzumlu gördüm. 

ULAŞTIRMA BAKANI SAYFİ KURTBEK 
(Ankara) — Burada maksat demiryolu servisi
nin, demiryolu işletme icaplarına göre yapılmış 
olmasını temin etmektir. Dondurulmuş kadro
larla demiryolu hizmetlerinin halk hizmetlerinde 
olmasının imkânı yoktur.' ' j 

Arkadaşlar; bu ayrı bir kanunla gelmelidir 
dediler. Demiryolu memleketin iktisadî bir işlet
mesi olarak halka hizmet edebilmek için mühim 
bir rol oynar. Bu kanunu hazırladık, huzurunu
za yakında sunacağız. O zamana kadar kanunla 
tanzim edilmiş olan bu hizmeti devam ettirmek içi n 
böyle bir elastikiyete ihtiyaç vardır. Genel Mü
dürlük bir memuru başka bir yerde de kullanabi
lir. Fakat'•Demiryolu memur] arının unvanları 
vardır. Muhtelif kategorilere taksim edilmiştir. 
Bu hükümler olmazsa personel mağdur olur. Bi
naenaleyh böyle bir vaziyette memurun vazifesini 
yapabilmesi için böyle bir hükme ihtiyaç gördük. 
Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, 
maalesef ne Sayın Bakan ne de komisyon söz
cüsü beni tatmin edemedi. Zannediyorum yük
sek heyetinizi de tatmin etmiş değildir. Çünkü 
işin lüzumu üzerinde duruyorlar. Bendeniz ise 
bu lüzum üzerinde durmadım ve durmuyorum. 
Hakikaten lâzım olabilir bunu sarih olarak ifa
de ettim . Fakat mesele, arzettiğim gibi, mevcut 
kanunların Bütçe kanunlariylo tadil ve tevsi 
edilemiyeceğidir. 

BAŞKAN — Efendim, takrir muhtevası he
yeti celilece malûm, her ikisi de mealen aynı ma
hiyettedir. Mehmet Sadık Eti arkadaşımızın, 
reye konamayacağı hakkındaki mütalâası, Tü
züğün 37 nci maddesi muvacehesinde varit de
ğildir. Bu sarahat muvacehesinde her iki tak
riri reye arzediyorum. Kabul edenler... Kabul 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza arzediyorum. (Takriri tek
rar okuyalım sesleri) Müsaade buyurun ne de
mek istendiği anlaşılmıyor. (Gürültüler) İki tak- | 
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•rir birer birer okundu. Arkadaşlar çıkıp hulâsa 
etti. Tekrar tekrar okutulmasında ne gibi bir 
faide melhuzdur? Reye konmuştur. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

NAŞİT FIRAT (Samsun) — Reis bey böyle 
şey olmaz. 

BAŞKAN —•, Riyaset vazifesini bilir sizin 
kadar. 

MEHMET SADIK ETİ (Malatya) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Neyin usulü?, İzah buyurun. 
Usul hakkında söz alan milletvekili evvelâ izah 
etmesi lâzımdır. İzah buyurun. 

MEHMET SADIK ETİ (Malatya) — Tüzü
ğün tatbikatı mevzuunda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET SADIK ETİ (Malatya) — Muh

terem arkadaşlarım; Sayın Başkanımız; benim 
ve Necip Bilge arkadaşımın takrirlerini evve
lâ okudular. Bunlar Hükümet kanun tasarısı
na aykırı bir hüküm olduğuna göre evvelâ G 
fıkrasının tayyı hakkındaki bizim teklifimizin 
sarahaten reyinize arzı lâzımgelirken, riyaset 
maddeyi reyinize arzetti. (Takrir reye kondu 
sesleri) Efendim takrirlerin nazarı itibara alı
nıp alınmadığı mevzuu sarahaten yüksek Mee-

' lisin dikkatine arzedilmemiştir. (Arzedildi ses
leri) 
, BAŞKAN —• Müzakereye devam ediyoruz. ' 

MADDE 5. .•— Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünün 17 . VI İ . 
1944 tarihli ve 4620 sayılı Kanunun 7 nci mad
desi gereğince barem dışı görevlerde çalıştıra
cağı daimî hizmetlilerin kadroları , bağlı (D,) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünce 1952 Büt
çe yılı içinde elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (E) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirlerin tarh ve tahsiline 1952 Bütçe yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir, 

MADDE 7. — Devlet Demiryolları ve Li-
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! zuda bir esas tesbit edilmiş midir? Bu .hususun 

aydınlanmasını rica ediyorum ve bir de öner
ge veriyorum. 

ULAŞTIRMA (BAKANI SEYPİ KURTBEK 
'(Ankara) — İkramiye, geçen seneden beri ta-
limatnamesindeki esaslara #öre tevzi edilmek
tedir. 

NECİP BİLGE (Niğde) — O. halde madde
nin ifadesinde, «tesbit edilecek esaslara göre» 
denmesi doğru değildir. «Tesbit edilmiş olan 
esaslara göre» demek lâzımgelir. Bir ifade ha
tası vardır. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili bir takrir 
vardır, okuyoruz: 
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manian İşletme Genel Müdürlüğünce gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren 
kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE S. '•— Gider bölümlerinden ve carı 
hesaplardan yapılacak harcamalara ilişkin for
mül, bağlı <(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Para işlerinin yürütülmesi ve 
beş milyon liralık daha kömür stoku yapılması 
için'Genel Müdürlük S 000 000 liraya kadar 
kısa süreli istikrazlar yapmaya ve bankalarda 
/hesaplar açtırmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

'MADDE 10. — Millî Savunma Bakanlığı, 
Toprak Mahsulleri ve Petrol ofisleri gibi Devlet 
daire ve müesseseleri tarafından, iltisak hatları 
ve tahmil, tahliye yolları, rampalar ve benzeri 
işlerle demiryol bina ve tesisleri yaptırılması 
maksadiyle Devlet Demiryolları. ve Limanları' 
İşletme İdaresine yatırılacak paralar, bağlı (B.) 
işaretli cetvele gelir, diğer taraftan (A/ l ) veya 
(A/2) işaretli cetvellerde açılacak özel bölüm
lere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN '— Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 11. —, Katar üzerinde fiilen görevli 
memur ve işçilerle atelyeler, 'gar ve istasyon 
kadrolarına dâhil olup fiilen burada çalışmak
ta bulunan memur ve işçilerle, bilfiil yol tami
ratında çalışanlara ehliyet ve gayret derecele
rine ve tesbit edile'cek diğer esaslara göre, bir 
sene zarfında iki aylık ücret tutarını geçmemek 
üzere ikramiye verilebilir. 

BAŞKAN — Necip Bilge. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Efendim; biraz 

evvel 'arzetmiş olduğum nokta hakkında, tekrar 
uzun boylu izahat vererek sizleri tasdi etmek 
istemiyorum. Yalnız; Ulaştırma Bakanından 
şunu öğrenmek istiyorum; bu maddede, «ikra
miye verilmesi için çalışanların gayret ve ehli
yet derecelerine göre» dedikten sonra, «tesbit 
edilecek diğer esaslara ıgÖre» denmektedir. 1951 
[Bütçesine de böyle konmuştur, ihalen bu mev-

Yüksek Başkanlığa 
Mahiyeti ve şümulü itibariyle İçtüzüğün 130 

ncu ve Muhasebei Umumiye Kanununun 30 ncu 
maddesine aykırı olan 11 nci maddenin tasarı
dan çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Necip Bilge 

BAŞKAN — önergenin dikkate alınmasını 
kabul edenler... Etmiyenler.... önerge reddedil
miştir. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bn kanun hükümleri 1 Mart 
195!2 tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar;.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. —- Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... 'Madde kabul edilmiştir. 

Tasarıyı açık 'oyunuza arzediyorum. 
Devlet Havayolları 1952 yılı Bütçesinin gö

rüşülmesine başlıyoruz. Maddeleri'okuyoruz. 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1952 yılı 
Bütçe Kanunu 

ıMADDE 1. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1952 Büteç yılı yatırımlar dışında ka
lan giderleri için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere '(8 348 219) lira ve yatı
rım giderleri için de, bağlı (A/2) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (2 754 035) lira ödenek 
verilmiştir. 
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B. 
201 

202 

204 

206 

207 

209 

210 

211 

A / l -CETVELİ 

Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Aylıklar 
BAŞKAN 
Etmiyenler, 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
BAŞKAN •— Kabul edenler... 
Etmiyenleı:... Kabul edilmiştir. 
Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenleı... Kabul, edilmiştir,, 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenleı... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenleı*... Kabul edilmiştir. 
Personele verilecek munzam üc
retlerle tazminat ve ikramiye
ler 

, Lira 
221 102 

2 615 700 

1,62 000 

14 150 

1 500 

221 256 

1 800 

296 372 

NECİP BİLGE (Niğde) — Burada da (ikra
miye) kelimesi geçmektedir. 5716 sayılı Kanun 
mucibince ikramiye kaldırıldığından burdan da 
kaldırılması ve buna mütenazıran Bütçe Kanu
nu maddelerinden de çıkarılması iktiza eder. 
Evvelce verdiğim takrirler kabul edilmediğin
den tekrar önerge vermiyorum. Yalnız bunu söy
lemekle vicdani vazifemi yapmış oluyorum. 

BAŞKAN — Bölümü'kabul edenler... Btmi
yenler... İCabul edilmiştir. 

B. 
21,4 

Lira 
3424 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince uçak kazasında 

B. Lira 
ölenlerin ailelerine verilecek 
tazminatlar ' 20 000 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

221 Emekli, dul ve yetim aylıkları 2 75,0 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro giderleri 20 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

302 İller büro giderleri 246 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 19 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 71 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 46 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 115 000 
BAŞKAN' - - Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 80 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri, kar
şılığı 4 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 3 909 989 
BAŞKxlN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

407 Geri verilecek paralar ve bilet 
satış komisyonları 70 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

408 Artırma, eksiltme ve ihale ko
misyonlarına iştirak edecek 
üyelerin huzur ücretleri 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. - Lira I 
412 Sıhhi gereçler 20 000 

BAŞKAN — Kabu] edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

414 Taşıma giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Vergi ve resimler 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Faiz, acyo ve para taşıma gi
derleri . 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme giderleri 7 000 
BAŞKAN — .Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 41 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. -

452 Staj için yabancı memleketlere 
gönderilecek uçak personel ve 
teknisiyenlerin yolluklariyle 

. başka her çeşit giderleri 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

458 Havacılık kongre ve konfe- ;.' 
ranslarma iştirak edeceklerin 
yolluk ve giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

46.1 Pasif korunma giderleri 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

701 Meydanlar, istasyon binaları, 
hangarlar, atelyeler onarımı 773 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

711 Makina araç ve gereçler ona
rımı 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1952 
B. 
751 

752 

O : 4 

Meydanlar için satmalın acak 
Makina, araç ve yedek parçalar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yeniden alınacak taşıtlar ve 
telsiz cihazları 

Lira 

150 000 

1 821 035 

MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlar; sayın baltandan bir temenni
de bulunacağım? Bu da, dört motorlu uçakların 
getirilmesi temennisidir. Biliyorsunuz, bütün 
Avrupa uçakları dört motorludur. Bizde ise 
henüz dört motorlu uçak yoktur. Emniyet ve 
sürat bakımından dört motorlu uçaklarla, nak
liyat yapılması temenniye şayandır. Bunu rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Bölümü, oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Madde bir tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle oyunuza ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1952 Bütçe yılı: giderlerine karşılık olan 
gelirler, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (11 102 254) lira olarak tahmin edilmiştir. 

B. 

B - CETVELİ 

İşletme geliri 
BAŞKAN — Kabul edenler.;. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli gelir 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul : edilmiştir. 
Hazineden yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıldan müdevver devro-
lunan nakit 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler;.. Kabul edilmiştir. 

Lira 
4 870 000 

730 000 

3 186 174 

2 316 080 

(İkinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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MADDE 3. — Devlet Havayolları Genel Mü

dürlüğünce 1952 Bütçe yılı içinde. elde edilecek 
gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hüküm
ler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 
1952 Bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Cetvelle birlikte kabul edilmiştir. 

MADDE 4. *— Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün 30. VI. 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

3056 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 bütçe tasarısiyle Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi (D) ve (E) cetvel-
leriyle birlikte oyunuza arzediyorum. Kabul eden-
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. —- Devlet Havayollarında uçak
lar üzerinde, uçakların uçuşa hazırlanmasında, 
telsiz ve diğer fennî vasıta ve cihazlarda bilfiil 
çalışan personele bir yıl içerisinde ücretlerinin 
iki aylık tutarını geçmemek üzere İdarece tesbit 
edilecek esaslar dairesinde ikramiye verilebilir. 

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

MADDE 6. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün mühendis, pilot ve makinist ihtiyacı 
noksanları gerektikçe- Millî Savunma Bakanlı
ğının uygun bulması üzerine bu Bakanlıkça te
min olunur. Bu suretle geçici olarak Havayol
ları İdaresinde çalıştırılacakların aylık ve uçuş 
zamları Millî Savunma Bütçesinden ve tahak
kuk edecek yolluk, kilometre uçuş paraları ile 
ikramiyeleri Devlet Havayolları Genel Müdür
lüğü Bütçesinden ödenir. 

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

MADDE 7. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstünde çıkan ve 1951 yılı Bütçesinin 
ait olduğu tertiplerinde karşılığı bulunan borç
lar ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bö-

.1952 Ö : 4 
lüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
lerden ödenir. •: 

1936 - 1950 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşimina uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçesinde bulunan borçlar, 1952 yılı 
Bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden 3 ve 4 ncü 
kısım bölümleriyle yatırım bölümleri artıkların
dan eski yıllar borçları bölümüne Maliye Bakan
lığınca aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

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

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

HÂDl HÜSMAN (İstanbul) — Mevzuatı-
mızda, memurların tedavi masrafları için geniş 
hükümler mevcuttur. İşçilerimizin sağlık du
rumlarını karşıhyan yine bâzı kanunlarımız 
halen yürürlüktedir. Fakat bugüne kadar «D» 
cetvellerine 'giren ve müteferrik müstahdem de
diğimiz hizmetlilerin sağlık ihtiyaçlarını karşı-
lıyacak hiçbir hüküm mevcut değildir. Bütçe 
Komisyonunuz ıbu ihtiyacı nazarı dikkate ala
rak «D» cetveline dâhil hizmetlilerin sağlık va
ziyetlerini derpiş eden teklifleri Hükümetçe 
Yüksek Meclise' sunulmasını şu suretle temenni 
etmiştir : 
, '[Bir taraftan Devlet memurlarının, diğer 

taraftan işçilerin sağlık ihtiyaçlarını imkân nis
petinde, geniş ölçüde derpiş eden hükümler mu-

• vacehesinde «D» cetvellerine dâhil hizmetlilerin 
sağlık durumlarının, hastalık hallerinde yapı
lacak yardımların, Devlet memurları ile işçile
re yapılan yardımlara, mütenazır, yeni esaslara 
bağlanmasını lüzumlu görmekteyiz.] 

Şimdi arkadaşlar: vaziyet böyle iken Hava
yolları Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısına . (8). nci madde ile eklenen (R) 
ıcetvelihe, yani bütçeye mevzu ödeneklerin ne 
'gibi hizmetlere sarf edileceğini gösteren cetvele, 
sadece bir kayıt ilâve etmek suretiyle, adedleri 
bütün Devlet teşkilâtında 4Û - 50 bini müteca
viz bulunan (D) cetveline dâhil müstahdemle
rinden, yalnız 'Havayolları müstahdemlerinin 
sağlık ihtiyaçlarının memurların tedavi gider
lerine taallûk eden tahsisattan karşılanacağı 
hakkında bir hüküm konulmuştur. Bu kaydın 
evvelce, pevcut kanunlara tearuz ettiği hakkın-
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daki maruzatımı burada tekrar etmiyeceğim. 
Yalnız '(D), cetvellerindelri müteferrik hizmet
lilerin hiç birisi hakkında henüz böyle bir şey 
derpiş edilmemişken ve meri kanunların ade-
mimüsaadeşine rağmen bütçe formülüne bir ka
yıt ilâve etmek suretiyle Havayollarına ait mü
teferrik müstahdemlerin sağlık ihtiyaçlarının 
giderilmesini istemek; ne esas bakımından, ne 
de bu hareketin, bu gibi yardımlardan mahrum 
diğer müstahdemleri haklı bir endişeye sevke-
deceği tabiî bulunması bakımından, doğru bir 
şey değildir. Hükümetin bu işi kül halinde ele 
alarak icabeden kanun tasarısını Meclise sev-
ketmesi lâzımgeldiği kanaatindeyim. Bu itibar
la bütçe formülünden bu kaydın çıkarılması için 
Ibir takrir takdim ediyorum. Takdir Yüksek 
Heyetinizindir. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim mucip sebeplere binaen 

308 nci bölüme ait formülün tayyını teklif 
ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Hadi Hüsman 

BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar... al-
mıyanlar... önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi cetveliyle birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler. .Kabul etmiyenler.. Kfcbul 
edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1952 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabu ledilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN ^'Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oyunuza arzedilmiştir. 
Posta Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü 

1952 yılı Bütçesine geçiyoruz. 

Posta, Telgraf ve Telef on J t§letme Genel Mü
dürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü 1952 Bütçe yılı ya
tırımlar dışında kalan giderleri için, bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 

İ952 Ö : i 
(50 094 512) lira ve yatırım giderleri için de, 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(10 015 400) lira ödenek verilmiştir. 

B. 
201 

202 

A/l-CETVELİ 

"• Lira 
Aylıklar 26 5,26 901 
BAŞKAN — Kabul edenler... : 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 4 237 180 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 103 .640 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

204 Yabancı uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 222 500 
BAŞKAN — Kabul edenler,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar • 2 071 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler •'••;\ 4 112 209 
BAŞKAN — Kabul edenleV... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 2 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

214 İş Kanunu gereğince İşçi Si
gortaları Kurumuna ödenecek 
primler 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

218 4454 sayılı Kanunun 51 nci 
ve 5584 sayılı Kanunun 6 nci 
maddeleri gereğince yapılacak 
ödemeler 750 000 

BAŞKAN'.— İbrahim Duygun. 
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İBRAHİM DUYGUN (Sivas) 

arkadaşlar, bendeniz bir noktaya 
için huzurunuza çıktım. 

Posta, Telgraf ve Telefon idaresi 5584 sayı
lı Kanunun 6 ncı maddesine dayanarak para iş
lerinde' -çalışan memurlarına kasa tazminatı 
ödemektedir. Adı geçen kanunun mezkûr mad
desinde bu tazminatın maaşın % 50 sine kadar o-
labileceği sarahatle ifade olunmuştur. Geçen sette
ki bütçede bu bölümde 300 bin lira ödenek bulun
duğu halde idare tazminat olarak % 2-6 nis
petinde, ödiyebilmişti. Bu sene ise aynı bölüm
deki ödenek 150 bin liraya indirilmiştir. Buna 
nazaran ancak % 1-3 nispetinde verilecek de
mektir. Kanunun tanıdığı bir hakkı idame
nin vatandaştan bu şekilde esirgemesi doğru 
olmaz kanaatindeyim. Şunu ilâve etmek isterim 
ki, Maliye Bakanlığı aynı durumdaki memurla
rına bu tazminatı % 15 olarak veriyor. Bu mü
savatsızlığa Sayın Bakanın dikkatini çekmek is
terim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Bölümü kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 

5<j 28.2.1952 Ö : 4 
— Muhterem I B. 
işaret etmek 

B. 
221 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

Emekli, dul ve yetim aylıkları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Haberleşme ücret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlet*... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
2 021 039 

39 000 

660 000 

400 000 

3 500 

280 000 

633 500 

509 000 

Lira 
308 4598 sayılı Kanun gereğince 

ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları s 84 000 

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

309 Taşıt giderleri 297 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil giderleri 2 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

405 Atlı dağıtıcılara verilecek hay- -
van yem bedeli' 255 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

407 Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi- * 
ren giderler 670 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... ' 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

412 Tıbbi ecza ve sağlık gereçleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

414 Taşıma giderleri 2 453 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
P . T. T. Yatılı Meslek Okulu
nun her türlü giderleri, 86 178 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Faiz ve acyo 850 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

421 Posta hizmetleri 507 000 
NECİP BİLGE (Niğde) — Bir sual soraca

ğım. 
Efendim, yeni çıkan pullardan birer seri mil

letvekillerine ve Devletin birçok daireleri erkâ
nına verilmektedir; Bu dağıtma, hangi kanuni 
hükme istinat etmektedir ve itibarî kıymet ola
rak senelik1 tutarı nedir.'? 

416 

418 
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BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı buyurun. 
ULAŞTIRMA BAKANI SEYFİ KURTBEK 

(Ankara) — Efendim, bir gelenek olan bu da
ğıtım işi Posta Kanununa istinat eder. Bunun 
tutarı pul maliyeti itibariyle mühim değildir. 
Posta Kanununda hüküm vardır. 

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

B. Lira 
422 Telli, telsiz telgraf ve telefon 

işletme giderleri 320 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

423 P. T. T. Fabrikası her türlü 
giderleri 160 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

425 Sanatoryum her türlü gider
leri 175 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4,50 İdare hesabına okutulan öğ
renciler giderleri 86 265 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 6 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Posta ve telekomünikasyon 
birliklerinin tahakkuk etmiş 
ve edecek katılma payları 45 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

454 Sigorta giderleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 110 000 
BAŞKAN"— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 180 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Â/2 - CETVELÎ 

701 Yapı onarımı 245 000 
BAŞKAN.;— Kabul edenler... 

1952 
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Lira 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
711 Telli, telsiz telgraf ve telefon 

makine, araç. ve tesislerinin 
onarımı 1 240 000 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Tekniği ileri 
gitmiş memleketlerde telefon tesislerinde de 
memleket müdafaası bakımından çok ilerilemiş 
tertipler alınması İkinci Cihan Harbi öncesin
den beri malûmdur. Bir misal olarak arzetmek 
isterim ki ; bilhassa havadan gelecek ani bas
kınlara karşı telefonların tertipli bulunması, 
hudut bölgelerinden başlıyarak karşıdan gele
cek düşman tayyarelerinin motörlerinin adedi 
devrini elektro manyetik tertiplerle alarak te
lefonları kendiliğinden açmak suretiyle mem
leket içindeki bölgelerde sirenleri harekete ge
tirmesi 12 seneden beri dünyada taammüm ve 
teessüs etmiş bir teşkilât olduğunu herhalde 
Saym Bakan benden iyi bilmektedir. Memleke
timizin kızıl tehlikeye en yakın bölgelerden' bu
lunması, bilhassa aziz ve mağrur Mareşalin bir 
eserinde belirttiği gibi; Türkiye'ye Sivastapol-
Şinop arası en kısa uçuş mesafesi bulunması do-
layısiyle havadan gelecek baskınlara karşı böy
le telefon tertipleri almamız bizim memleketi
miz için en hayati ihtiyaçlardan ve zaruretler
dendir. Bunun için, Sayın Bakandan saygı 'ile 
sorar ve cevaplandırmasını millet huzurunda 
rica ederim. Memleketimizin müdafaasında pek 
mühim gördüğüm bu tertibatın yurdumuzda 

. yapılmış veya yapılması hakkında alınmış ter
tibatları var mıdır?. Açıklıyacakları nispette 
açıklıyarak bizi tatmin etmelerini rica ederim, 
Zira; son İkinci Cihan Harbinde memleketimiz 
müdafaası bakımından bu sahada çok acıklı 
sahneler geçirimsizdir. Hava müdafaası için 
yaşlı erler silâh altına alınmıştır. Bunlar dağ 
başlarına gönderilerek uçaksavar gözcüleri ola
rak bekletilmiştir. Bunlar askerî mükellefiyet 
yapıyor diye de avunmuşuzdur. Yeni idare ve 
Sayın Bakan bundan sonra böyle hayali hamla
ra kapılacak ve kavramıyacak bilgide ve gör
güde değildir. Onun için memleketin hava bas
kınlarına karşı müdafaası bakımından cihazlan-
dırılması için ne gibi tertipler alınmıştır?. Al-
mamışlarsa en kısa bir zamanda ne vakit ala
caklardır?. Cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFÎ KURTBEK 
(Ankara) — Memleketin. hava taarruzlarına 
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karşı müdafaası P. T. T. ile alâkalı bir teşkilât 
değildir. Gerek telefon, gerek telsiz tamamen 
ayrı ye bizim P. T. T. teşkilâtı ile alâkadar bir 
teşkilât değildir. Bu, Millî Savunmaya ait bir 
teşkilâttır. Bizim memleketimizde de radar esa
sına istinat eden hava taarruzlarına karşı haber 
alma -teşkilâtının en modern bir şekilde hazır
lanmış olduğunu, mesmuatıma istinaden, arka
daşıma arzediyorum. Yalnız bu teşkilâtla P. T. 
t1, teşkilâtının alâkası olmadığını tekrar teba
rüz ettirmek isterim.- ' 

CEZMl TÜRK (Seyhan) - , Topyekûn Millî 
Savunma hizmetleri ileri gitmiş olan memle
ketlerde, askerî teşkilâta ilâveten; onlarla be
raber sivil P. T. T. teşkilâtı da beraber çalış
maktadırlar. Eğer memleketimizde henüz böy
le bir irtibat temin edilmemişse1; memleketin 
her yerinde askerî teşkilâtın bu sivil teşkilâtla 
el birliği etmesi lâzımdır. Hem daha geniş sa
hada cihazlanma genişlemiş olur, hem de mas
rafsız olur. Memleketin savunmasında büyük 
hizmetler başarılmış olur. P. T. T. nin bu basit 
tesisatla teçhiz edilmesi lâzımdır. Bu, memle
ketin müdafaası için gayet hayati bir mevzu
dur. 

BAŞKAN — 711 nei bölümü oyunuza arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

B. 
735 

751 

752 

753 

Yapı ve gayrimenkul satmal
ıma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Satınalınaeak veya. yaptırıla
cak telli; telsiz telgraf ve' tele
fon (makine, iaraç, gereç ve te
sisler 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Satınalınaeak taşıtlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
1941 'i 1946 yılları bütçe ka
nunlarının 5, 6 ve 7 nci mad
delerinin verdiği yetkiler ge
reğince makine, gereç ve te
sisler içini «girişilen yüklenme
ler karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Lira 

125 000 

680 000 

159 000 

600 000 

1952 
B. 
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762 
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Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
3054 ve 3375 sayılı kanunlar 
gereğince kaldırılan şirketle
rin taksit bedelleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

. i ' ' • ' • 

4892 ve 5169 sayılı kanunlar 
gereğince girişilen ve girişile
cek olan yüklenmeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

414 400 

6 552 000 

d nci madde tekrar okundu.) 

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

MADDE 2. — Posta, Telgraf ve Telefon iş
letme Genel Müdürlüğü 1952 Bütçe yılı gider
lerine karşılık olan gelirler, bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere, (60 109 912), lira 
tahmin edilmiştir. 

B. 
1 

B - CETVELİ 

'osta telekomünikasyon ge
lirleri 

Lira 

53 500 000 

ARİF KALIPSIZOĞLU (Balıkesir) — Efen
dim, P. T. T. idaresinin bu mevzuu ile alâkalı 
gördüğüm için bir istirhamda bulunacağım: 

Bu ricamız pek basit bir şeydi. Fakat müte
addit müracaatlarımıza rağmen ısrar edilmediği 
için bunu huzurunuza getirmek mecburiyetinde 
kaldım. 

Efendim, Kapıdağ'mda bir Erdek İlçesi var
dır. Marmara Bucağının merkezle muhaberatını 
teminjeden kablo buradan geçer, ikinci Meşruti
yet devrinde yapılmıştır. 18 mil mesafededir. 
Bunun ortasında Paşa Limanı adası vardır. Bu
rada jP. T. T. idaresinin vaktiyle bir merkezi 
varmış. Fakat istiklâl Harbini müteakip ekseri
yeti t!eşkil eden hiristiyanlar göç ettikten sonra 
burası boşalmış ve köy lağvedilmiştir. P. T. T. 
idaresi de oradaki şubesini kapatmıştır. Fakat 
kapatırken orada bir memurunu bırakmış, garip
tir, âdeta onu unutmuş gibi. Bu memur da haf
tada bir defa manyeto edecek hattı kontrol ede
cekmiş. Ben hesap ettim 1926 dan, IL952 senesine 
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kadar 62 bin küsur lira ödenmiştir. Sayın baka
nın ihtisasa hürmet ve kıymet verdiklerini bili
rim, rica ederim benden mühendislik diploması 
istemesinler, yalnız bu işte bilgisi olanlardan öğ
rendiğime göre buna bugün için lüzum yoktur. 
Bunu birbirine raptetsinler denizi bıraksınlar 
diyorlar. Buna mutlaka lüzum varsa orada jan
darma da bulunmaktadır, o da yapabilir veya 
haftada bir manyeto işini muhtar da yapabilir. 
Maalesef bu nazenin ahizeden istifade edildiği 
de yoktur. Bu tasarruf devrinde buna artık mas
raf edilmesi doğru değildir. Tetkik ettirmelerini 
sayın bakandan rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bölümü oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
2 Resmî dairelerden almacaok 

posta ve telgraf ücretleri 4 966 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

3 Resmî dairelerin eski yıllara 
ait posta, telgraf ve telefon 
ücretlerinden tahakkuk eden 
alacaklar 498 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Çeşitli gelir 665 212 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Radyo, keseneği 480 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle kabul buyu
ranlar ... Kabul etmiyenler ... İkinci madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 . - 5 . VII . 1943 tarihli ve 4454 
sayılı Kanunun 40 ncı maddesi gereğince çıka
rılmış olan bonalardan 1952 Bütçe yılı zarfında 
vâdeleri gelenler yenilenebilir. 

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

MADDE 4. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğünce 1952 Bütçe yılında 
elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin, tarh 
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ve tahsiline 1952 Bütçe yılında da devam edi
lir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber oyu
nuza arzediyorum: Kabul buyuranlar ... Kabul 
etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Posta, Telgraf ye Telefon İş
letme Genel Müdürlüğünün. 30 . VI . 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair Kanunun 19 ncu mad
desine giren hizmetlileriyle bu kanunun konusu 
dışında kalan, memurlarının kadroları, bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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 kad
rolar ertesi yıl bütçesiyle, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek 
olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber oyu
nuza arzediyorum: Kabul buyuranlar ... Kabul 
etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğünce gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişmeye yetki veren, kanunlar, 
bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber oyu
nuza arzediyorum: Kabul buyuranlar ... Kabul 
etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Posta, Telgraf 've Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri ve 
Memurları hakkında 5 . VII . 1943 tarihli ve 
4454 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde yazılı kad
rolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilen
ler, 1952 Bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber oyu
nuza arzediyorum: Kabul buyuranlar ... Kabul 
etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber oyu
nuza arzediyorum. Maddeyi kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul buyuranlar ... Kabul etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstünde çıkan ve 1951 yılı Bütçesinin 
ait olduğu tertiplerinde karşılığı bulunan borç
lar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bö
lüme, Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
lerden ödenir. 

1928 -. 1950 yıllarına ait olup da, Genel Mu
hasebe Kanununun 93 ncü maddesine göre zaman 
aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları büt
çelerinde bulunan borçlar, 1952 yılı Bütçesinin 
ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 4 ncü kısım bö
lümleriyle yatırım bölümleri artıklarından eski 
yıllar borçları bölümüne, Maliye Bakanlığınca 
aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 
1952 tarihinde yürürlüğe girer. 

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

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

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

Taşarının tümünü açık oya arzediyorum. 
Bundan evvelki tasarılar için oylarını kullan-: 

mıyan arkadaşlar oylarını kullansınlar. 

1) — ÇaU§ma Bakanlığı Bütçesi : 

BAŞKAN — Efendim, Çalışma Bakanlığı 
Bütçesi müzakeresine geçiyoruz. 

Söz alan arkadaşların isimlerini okuyorum. 
Kâzım Arar, Mükerrem Saroİ, Hüseyin Balık, 
Yusuf Aysal* Ahmet Kavuncu, Ahmet Topçu, 
ihsan Altmel, Şevkî Hasırcı, Atıf Topaloğlu, 
Cemal Kıpçak, Ethem Vassai, Abdürrahman Bo-

. yacıgiller, Sadettin Karacabey. 
Kâzım Arar arkadaşımız sırasını Abidin Te-

kön arkadaşımıza vermiştir. 
Söz Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu 

adına" Halil Sezai Erkut'undur. Buyurun. 
HALİL ıSEZAÎ ERKUT '(Kırşehir) .— Muh-

: tereni-arkadaşlar, Ibugün yedinci yıl bütçesini 
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I konuştuğumuz Çalışma Bakanlığı, yüksek ma

lûmları olduğu üzere Ibeş yılını eski iktidar za
manında ve iki yılını da yeni iktidar zamanın
da geçirmiş olan yeni, genç bir bakanlığımız
dır. Bunun bize sunulan bütçesi, Bakanlığın 
Teşkilât Kanununda, kendisine görev olarak 
verilmiş olan esaslı dâvaları, vazifeleri yapmı-
ya imkân bulmamış olduğunu bu bütçede de iti
raf etmek zorundayız. 

'Muhterem arkadaşlar, bütçenin •"hakikaten 
en küçük rakamları ihtiva etmiş olması, mem
lekette sosyal adalet tertiplerinin tamamlanma
sı bakımından Hjükümetj !bu dâvada bu yıl da 
başarılı bir mesai sarfedeeeği kanaatini bize 
maalesef vermemektedir. 

Arkadaşlar, memlekette millî iktisat ve sa
nayimizin gelişmesinde emek unsurunun büyük 
rolü yüksek malûmunuzdur. İşçi âlemi ve iş 
hayatımız bizde şimdiye kadar Devletin nâzım 
rolü sayesinde sulh ve sükûn içerisinde ıgeli'şmiş 
ve Devlet iş hayatının şartlarını mütemadiyen 
ikmal edegelmiştir. Binaenaleyh iş'çi ve iş ve
ren arasındaki ahenkli mesainin devam edebil
mesi için Bakanlığın daha yakın bir alâka ile 
çalışma imkânlarına mazhar kılınması 'hiç şüp
hesiz bu yoldaki iyi tutumun ıdevamım mümkün 
kılmıştır. 

Çalışma Bakanlığı hakkındaki maruzatıma 
bu Bakanlığa bağlı olan İşçi Sigortaları Kuru
mu ve İş ve işçi Bulma kurumlarının mesaileri
ni (Bakanlığın takip, ve murakabe etmesi bakı^-
mından hep beraber mütalâa ederek tenkid ve 
düşüncelerimizi bu esas dairesinde arzetmek is
tiyorum. 

Arkadaşlar, her şeyden evvel Bakanlık bün 
yesini ele aldığımız takdirde Bakanlığımızın ha
kikaten esas vazife olarak iş hayatımızın îş Ka
nunundaki ve diğer sosyal mevzuatımızda tes-
bit edilen esaslara göre düzenlemek, teftiş ve 
murakabe etmek işçi ve iş verenler arasındaki 
münasebetlerin iyi ve ahenkli olarak devamını 
takip etmek esas ve başlıca görevi olduğuna 
göre, Bakanlık eldeki mevcut mevzuata göre 
ve vazifelerini 'ciddî ve şümullü olarak yapmak. 
imkânlarım bir, iki yıllık devre içersinde bekle
diğimiz bir sürat ve muvaffakiyetle yürüteme-
miştir. Sebebi şudur arkadaşlar; sosyal mevzu
at memleketin bünyesini iş âlemimizin istekle-

| rine göre tecrübelerden: faydalanarak, en son 
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1950 yılında esaslı tadillere uğramış ve esas 
bünyeye uydurulmuş bulunuyordu. Bilhassa, bi
zim çalışma mevzuatımız gayet demokratik esas
larla tanzim edilmiş ve bütün meseleler işçi ve 
iş verenlerle, ilim adamlarımız ve Hükümet tem
silcileri marifetiyle halledilir, bir esasa bağlan
mış bulunuyordu. Bu maksatla Çalışma Bakan
lığı Teşkilât Kanunu ve çalışma meclisi düşü
nülmüş ve işçi sigortaları gene] kurulu toplan
tıları, işçi mümessilleri ve iş verenler ve ilgili 
ilim adamlarımız ve Hükümetin temsilcilerini 
ihtiva etmektedir. Bu itibarla, bu genel kurul 
ve meclisler, kanunların yapılması ve diğer ko
nuların murakabesi için en güzel usuller vaze
dilmiş olduğu halde Demokrat Parti iktidarı 
iki yıldan beri, bu güzel usullerden faydalanma 
yoluna gitmemiştir. Çalışma Meclisi, kanunun 
âmir hükümlerine rağmen iki yıldan beri top
lantıya çağırılmamıştır. Bu cihet, işçi kongrele
ri ve sendikaları toplantılarında ele alman baş
lıca mevzulardan biridir. Bilhassa sosyal mese
lelerimizi her taraftan; işçinin, iş verenin ve 
memleketin yararına halledecek olan, inceliye-
cek olan böyle güzel bir teşekkülün bilhassa 
demokrat iktidarın zamanında daha ciddî ola
rak ele alınmasını isterdik.. 

ABDULLAH GEDİKOĞLU (Ankara) — 
Biz mi bozduk? Sen çalışmadın, Umum Müdü
rün orada.. 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyiniz. 
HALİL SEZAİ ERKUT (Devamla) —Arka

daşlar, çalışma kongresinin önümüzdeki yılda 
toplanmasını mümkün görmüyoruz. Çünkü öde
nek konmamıştır. Eskiden iç kongreler diye bir 
fasıl vardı, onunla masrafları karşılanırdı. Bu 
yıl bütçesinde esbabı mucibe olarak iş kongre
leri olmıyacağı beyan edilmiş ve ödenek koy
maya lüzum yoktur denilmiştir. Başka bir fa
sıldan da bu iş için para vermek varit değildir. 
İşçi sigortaları genel kurul toplantısından isti
fade düşünülmüşse de işçilerin parasından bu
raya para ayırtmak için mevzuat ve işçi kong
releri müsait davranmamışlardır. Bu bakımdan 
işçi ve iş verenlerimiz sanayiin sosyal emniyeti, 
iş kazalarının önlenmesi ve emniyet ve sağlık 
tertiplerinin tamam bir şekilde yürütülmesinin 
başlıca teminatı, Bakanlığın bünyesini teşkil 
eden iş teftişidir. İş teftiş teşkilâtımız bu sene
de takviye edilememekte ve teknik elemanlarla 
beslenir imkâna kavuşturulamamaktadır. İki 
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yıldan beri hazırlanmakta olduğundan behsedi-
len ve getirileceği mütaaddit defalar vadedilen 
Teşkilât Kanunu da henüz gelmemiştir. İlk ku
ruluşunda Bakanlığın 7 senelik tecrübesinin ica-
bettirdiği şekilde yeni imkânlarla takviyesini 
1949 yılında milletlerarası teşkilâttan gelen bir 
çalışma heyeti de bilhassa lüzumlu görmüştü. 

Arkadaşlar, iş yerlerimizde, tek bir rakam 
arzedeyim, 1950 de 19.232 iş kazası oldulunu 
istatistikler göstermektedir. İş yerlerinin esas
lı olarak teknik elemanlara tetkik ettirilmesi 
icabeder ki, kazalar önlensin, iş verimi ve tek
nik çalışma imkânları sağlanabilsin. Bakanlığın 
elinde teknik müfettişler mevcut bulunmadığına 
hattâ sanayiimizin mevcut kollarındaki teftişle
ri yetki ile, başarı il'e teftiş 'edecek elemanla
rın tâyinine mevzuat ve kadroların müsait ol
madığını da nazarı dikkate alacak olursak, tef
tişlerin idari bir durum arzettiğini ve iş yerle
rinin şeklî hatalarını tesbitten ileri geçmediğini 
belirtmek zorundayız. 

İş müfettişlerinin elinde kendilerine vazife 
ve salâhiyetlerinin neler olduğunu gösterecek 
mevzuat dahi yoktur. İş Kanunumuzun 92 nci 
ımadde'si bu teftiş tüzüğünden bahsetmektedir. 
1950 de İş Kanununda yapılara değişiklikle-
Teftiş Tüzüğünün neleri ihtiva edeceği açıkça 
tâyin edilmişti. Aradan iki yıl geçtiği halde 
»tüzük çıkarılarak müfettişlere verilmiş değildir. 
Kısa zamanda müfettişlerimizin eline bir reh
ber olarak vıerilirsö müfettişler de teftişlerin
de ısağlam esaslaira istinat etmiş olacaklardır. 

Bunun dişmda memleketimizde İş Kanunu 
ve diğer sosyal mevzuatımız yalnız 10 ve daha 
fazla işçi çalıştıran yerlerde uygunlanmakta, 
bunun dışındaki hususi dş yerlerinde çalışan
lar ımaalesef İş Kanununun. sağlık, iş 'emniyeti 
ve diğer sosyal mevzulardan faydalanması 
ımümkün olamamaktadır. Bu mahzurları gider
mek ve küçük iş yerlerinde çalışan vatandaşla
rı is'osyal mevzuatın nimetlerinden faydalandır
mak için İş Kanununda Bakanlar Kuruluna 
yetki verilmiştir. 1950 tadilinde - İş Kanunu ile 
verilen bu yetki, iş kolu itibariyle veya ınti-
•ayyen haddeki işçilere kadar inmek suretiyle 
tedricî olarak küçük iş yerlerinde de İş Ka
nunu ve diğer mevzuatın uygulanması müm
kündür. Buna rağmen küçük iş yerlerindeki 
vatandaşların durumlarını düzenliyecek ' bir 
ikarar, Bakanlar Kurulundan çıkmıştır. Bu 
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ihtiyao ö kadar sarihtir ki 1 - 2 milletvekili ar
kadaşımız, bu kanuni yetkiye rağmen bir tek
lifi kanuni ile gelmek suretiyle işin önemini 
bir kere daha duyurmak istemiştir. Sayın Ba
kanın Bütçe Komisyonunda temas ettikleri bir 
nokta var, deniliyor ki, küçük iş yerlerinıe 
toptan bütün mükellefiyetlere tahmil ettiğimiz 
takdirde • iş yeri bu ağır mükellefiyetleri kal
dıramaz. Bir defa toptan tek işçiye inme .emir 
olarak verilmiş değildir. Yetki olarak verilimiş-
tir. Bilhassa 'İstanbul'un 'Mahmutpaşa sem-, 
rtinde, birkaç gün evvel Bursa'da tabakhane
lerde gördüğüm Bursa'da 33 iş yerinden bir 
tanesi iş Kanununa tâbi tutulmuştur. Diğer 
yerlerde çalışan vatandaşlar bir sürü fena ge
çim şartları altında iş görmektedirler. îş Ka
nunu yetkisine dayanılarak bu kanun hüküm
lerinden bir kısmının tatbiki cihetme gidilmesi 
mümkündür. Bu hayati bir meseledir. Bunun 
dışında işçinin geçim şartları yeni ,zamlarla 
ağırlaştığı halde işçi ücretlerine bir ferahlık 
verine imkânları düşünülerek asgari ücret 
henüz hiçbir yerde tatbik -edilmemektedir. 
Yalnız Seyhan'da mahdut ziraat işlerinde tat
bik edilmektedir. Başka hiçbir iş koluna 
tatbik edilememiştir. Asgari ücret işi ele alın
dığı zaman iş verenin keyif ve arzusuna göre 
bir ücrete raazhar olan işçi kurtulacaktır. 
Bu asgari ücretin tâyini o kadar hayati ve müb-
remdir ki, diğer mekanizmanın tahkim sistemi
nin sağladığı iş uzlaşma ve tahkiminin tesirini 
gösterebilmesi için asgari bir ücretin malûm ve 
muayyen olması lâzımgelir. Bâzı iş yerlerinde, 
hattâ iktisadi Devlet Teşekküllerine bağlı bâzı 
iş yerlerinde, hakem kurullarınca alman ücret 
zammı kararlarını hükümsüz bırakan kararlar alın
maktadır. Adana 'daki mensucat fabrîkasmdan ba
na müspet misaller verdiler. Bu suretle ücretleri
ne zam yapılmak icabeden 1200 işçiden 332 işçi 
işinden çıkarılarak yerlerine 270 küsur küçük 
ücretli işçi alındığını tesbit etmiş bulunmakta
yım. Demek ki, asgari ücret tesbit edilmediği 
takdirde, diğer mekanizma iyi işlediği -takdirde 
dahi, işçiyi terfih edemiyoruz. Sayın Bakandan 
asgari ücret mevzuunu ciddî olarak ele alıp bu
nu tatbik mevkiine koymalarını rica ederim. 
Bunun tatbiki cihetine gitsinler. Bunun dışın
da, bilhassa iktisadi Devlet Teşekküllerindeki iş 
yerlerinin çoğunda bir işçi ücret baremi yoktur. 
işçilerin işe alınması, terfihleri tamamiyle idari 
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makamların takdirlerine bırakılmıştır. BUJ fil
vaki Çalışma Bakanlığından ziyade işletmesi 
olan makamların ve .bakanlıkların vazifesi gibi 
görülürse de, memlekette çalışma hayatını düzen
leme vazifesi verilen bir bakanlık, üç, beş işçi 
çalıştıran hususi iş yerlerindeki işçilerin haya
tiyle meşgul olmaları yanında toplu işçi çalıştı
ran Devlet müesseselerindeki işçilerle de meş
gul olmak mevkiindedir. Bu vadide size birkaç 
misal arzetmek mümkündür. Sizlerin de tasvip 
etmiyeceğiniz bâzı hâdiseler olmaktadır ki, za
manı gelmeden, ehliyeti tesbit: edilmiyen işçile
rin gelişi güzel ücretleri yükseltildiği halde, sa
nat mektebi mezunu olan arkadaşların terfih
lerini sağlıyacak esaslı tedbirler alınmamıştır. 
Karabük'te bir misal verdiler; ayda 60 lira üc
ret alan Nuri Zora ismindeki bir işçiye birden 
884 kuruş gündelik verildiğini arkadaşları 
üzüntü ile kaydettiler. Bütün bunların sebebi 
terfi ve ücret yükseltmelerinin bir nizama bağ
lanmamış olmasıdır. Bu arada şunu da arzede-
yim ki; bugün bâzı İktisadi Devlet Teşekkül
lerinde işçiler için mesken vardır. Bunların kul
lanılması, tıpkı deminki misalde arzettiğim gi
bi, tamamiyle keyfî ve takdire bırakılmıştır. Bu
nun iyi murakabe edilmemesi yüzünden beş nü
fuslu işçi ailesi şurada, burada perişan bir va
ziyette otururken bekâr işçiler, ustalar 4 - 5 
odalı evlerde oturmaktadırlar. Bunlara misal 
olarak Karabük'te Feyzi Fırat ve Şefik Koca-
soy gösterilebilir. Binaenaleyh çok işçi çalıştı
ran Devlet işletmeleri üzerinde diğer bakanlık
larla ciddî bir iş birliği yapmak suretiyle çalı
şılırsa büyük bir işçi kitlesini barındıran bu gi
bi büyük müesseselerdeki yolsuzluklar, haksız
lıklar önlenir ve vatandaşlar arasındaki sızlan
malar da halledilmiş olur. 

Arkadaşlar, îş Kanununun değiştirilen bir 
hükmü ile her hangi bir Devlet teşekkülü veya 
hususi bir teşekkül toplu bir halde işçi çıkartmak 
zaruretinde kalırsa en aşağı bir ay evvel Çalış
ma Bakanlığına bildirmesi ve bakanlığın da bu 
işçi vatandaşların hiç olmazsa tedricen çıkarıl
ması kendilerine yer bulunması için tedbir ala
rak bunların, Kış ortasında meydanda kalma
maları için gereken tedbirleri almayı temin 
edecek güzel, bir hüküm de konmuştu. Son gün
lerde Denizyolları ve Makine ve Kimya Endüs
trisinden^ bir hayli işçinin çıktığını gazetelerden 
okumaktayız. Yine şu günlerde M. T. Aramak 
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dan toplu bir şekilde çıkarılmalar olduğu hc- ı 
pimizin ıttılaına gelmiştir. . Gerçi bu hususta 
verilen bu misaller için, bu hizmetler Çalışma 
Bakanlığının murakabesi dışındadır, denilebilir. 
Bu, kanunun eksik taraflarıdır, tamamlanması 
iktiza eder. Kayfî işten çıkarmaların Önlenmesi 
gerekir. 

Arkadaşlar, yine bir misal; bir sendika'top
lantısında bir arkadaş dedi ki: Kolektif muka
vele, olmadığı için iş alanlar, daima iş Verenle
rin arzusuna tâbi oluyor. Onun için biz iş ve
renin sunduğu mukaveleyi imzalıyor, sonunda 
da mağdur oluyoruz. Bu ve buna benzer mahzur
ları önlemek için, Çalışma Bakanlığı iş ve iş 
bulma, iş alan ve iş verenlerin menfaatlerini 
koruyacak olan prensipleri muhtevi esasları ve 
kanunun âmir hükümlerini iç yönetmeliklere de 
koymak suretiyle iş yerinin çalışma şartlarının 
işçi vatandaşların ıttılaına ulaştırılmasını kolay
laştırma hususunda kanunun Bakanlığa vermiş 
olduğu salâhiyete rağmen hiçbir yerde tip yö
netmelikler yapıldığını öğrenmiş değiliz. Aşağı 
yukarı mevcut mevzuatımızda zamanla ihtiyaca 
göre birtakım değişiklikler yapılmıştır. Bunla
rın esaslı ve şümullü tatbiki işçi meselesinin 
birçoklarının hallim kolaylaştıracaktır. Bunun 
dışında yine bâzı meselelerimiz vardır ki, bun
ları îş Kanunumuz kapsamına almamıştır. Yal
nız sanayi iş yerlerinde çalışanları istihdaf eden 
bu kanunda büyük tarım işlerinde çalışan ziraat 
işçileri, bilhassa hasat mevsiminde geniş öl-. 
çüde çalışan ziraat işçilerin fennî ziraatın ge
lişmesinin ve makineleşmesinin yükseldiği, kaza
ların, risklerin arttığı bir sırada bu mevzudaki 
işçi kitlesinin korunması zaruret halini almış 
bulunuyor. Tarım îş Kanununun bi ran evvel 
Yüksek Meclise getirilerek kanuniyet iktisap 
etmesini beklemek yerinde olur. Yine bunun 
dışında deniz işçilerimiz vardır, deniz üzerinde 
çalışan vatandaşlarımıza ait yeni ve mühim 
meseleleriyle karşılaşıyoruz. Mevcut kanunları
mız deniz işçileri hakkında hüküm ihtiva et
memektedir. Cümlenizin malûmudur ki, seneler
den beri deniz ortasında Türk bayrağını dalga
landıran denizcilerimiz ecdadımızın üstün 
ruhunu'temsil eden bu vatandaşlarımızın mev
zuat hükümleriyle korunmadığı görülmektedir. 
Deniz îş Kannuunun süratle çıkması lâzım gelen 
hayati bir mevzudur. Hava işçilerimizin meşe*. 
leşi de aynıdır. Bunun dışında bir de fikir işçi- 1 
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leri vardır, bedenen çalışan işçilerin dışında 
fikir meselesi erbabı vardır. Memur ve işçi
ler dışında kalan bir zümre vardır ki, basın 
mensupları, müzisyen, müesseselerde çalı
şan memur, kâtip gibi kimseler her tür
lü himayeden mahrum olanlar için C. H. 
P. iktidarı zamanında 1950 yılında Büyük 
Millet Meclisine Fikir İşçileri Kanunu tasarısı 
diye bir tasarı getirmişti, iktidarın değişme
siyle, yeni Jktidarm Çalışma Bakanlığı bu ta
sarıyı geri alıp iki yıl sonra yalnız Basın men
supları tasarısını getirdi. Bakanlıkların müta
lâasının noksan olması, bâzı teşekküllerin son
radan mütalâa vermesi neticesi bu tasarı geri 
alındı. Bilmiyorum tekrar Meclise geldi mi? 
Bilhassa basın mevzuunda çalışan arkadaşlarımı 
iş şartları, âtileri, istikballeri temin edilmiyen 
bir kitle olarak, münevver bir kitle olarak yıl
lardan beri bu kanunun hasretini çekmektedir
ler. Aydın Basın mensuplarının istikbalini ve her 
türlü çalışma ve sosyal şartlarını temin edecek 
olan bu kanunun süratle çıkarılmasını, bunun 
candan ve sabırsızlıkla bekliyoruz,. Bunun dışın
da kalan fikir işçilerini de kurtarmayı ehemmi
yetle beklemek hakkımızdır. '*] 

Arkadaşlar, diğer bir mevzu daha var. Baş
ka memleketlerde ele alınmış, bir mevzu da, ev 
hizmetçileri mevzuudur. Mukadderatları yalnız 
yanında çalıştıkları insanların vicdanlarına ter
kedilmiştir. Bu mevzuda da bakanlığımızın alâ
kadar olması ve onların sağlığı, emniyet ve hak
larının korunması bakımından tedbirler alınması 
lüzumu kendisini göstermektedir. Bu da mühim 
bir iştir. 

Sosyal sigortalardan tek eksiğimiz olan işsiz
lik sigortası da boşluğunu hissettirmeye başla
mıştı;. 

Arkadaşlar, mevcut mevzuata, tatbiki gere
ken ve üzerinde durulması lâzım gelen tedbirleri, 
kısaca, kıymetli zamanınızı almadan belirttikten 
sonra; bakanlığın en kıymetli kolu olan îşçi Si
gortaları mevzularını, sosyal bünyemizin, işçi 
âlemimizin, iş verenlerimizin en büyük konula
rından ve hizmet vasıtalarından olan, Analık 
Sigortası, İhtiyarlık Sigortası, îş kazaları, mes
lek hastalıkları umumi hastalık gibi sosyal si
gortalar mevzuunun aşağı yukarı tâmamlıyan bu 
sigortaların tatbik. sahasını, bilhassa son çıkan 
umumi hastalık sigortasının tatbik sahası bugün 
için istanbul bölgesidir. Meslek Hastalıkları Si-
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gortası bütün o hastalıkları şümulüne almamak- I 
tadır. 

Maalesef iş yerlerimizde verem hastalığı çok 
artmıştır. Elimdeki bir rakama göre Karabük'de 
çalışan 4-5 bin işçiden 200 den fazlasının bu 
hastalığa musap olduğu tesbit edilmiş bulun
maktadır. İşin mahiyeti itibariyle meslekten 
doğma olmadığı için doktorlar bunları meslek-
hastalığı saymamaktadırlar. Orada Hastalık Si
gortası uygulanmadığı için şimdi bunlar kader
leriyle başbaşa bırakılmıştır. Adana, izmir, Bur-
sa'da da durum budur. Diğer yerlerde de bu 
mühim sigorta kolunun tatbike imkânlar hazır-
lıyarak, vatandaşların ıstıraplarına süratle el 
uzatmasını rica ediyorum. İhtiyarlık Sigortası 
henüz meyvalarmı, tesirlerini gösterecek çağda 
olmamakla beraber işçi arkadaşlarımız bu sigor
ta kolumuzun bâzı hususlarından memnun gö
rünmemektedirler. Bilhassa Emeldi Sandığı Ka
nuniyle, bu kanunda sağlanan bâzı hakların 
uymadığından şikâyet ediyorlar. Muayyen bir 
müddet sonra biriken paranın iadesi gibi 
bugüne kadar bir ıstırap mevzuu olan bu nok
ta, üzerinde durmak gerekir. îşçi vatandaşla
rımız bu hususta diyorlar ki, şu veya bu zaru
retlerle iş yerinden ayrılmak mevzubahis oldu
ğu takdirde bile, ödediğimiz prim iade edilmi
yor. İhtiyarlık Sigortası Kanununun 10 neu 
maddesine göre hiçbir işte çalışamıyacağı ve bu
nun sağlık kurulu raporu ile teyit edilmesi şar
tı çok ağırdır. Bu nokta, Zonguldak'ta mühim 
ibir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağ
lık kurulları bu gibi işçilere Zonguldak havza
sında çalışamaz diye rapor verdiğine göre esa
sen/hu maden işçileri de başka tarafta çalışamı
yacağı için bu bölgeden bir tarafa ayrılamıyor-
lar. Nihayet maden işçiliği onlar için bir mes
lek halini almıştır. Havzada çalışamaz raporu 
alanların, senelerden beri vermiş olduğu prim
lerinin iadesine imkân vermemektedir, bu da 
fbir işçinin hayatiyeti bakımından çok mühim 
fbir mesele olarak ortaya çıkmaktadır. 

' Zonguldak teknik işçilerinin bu taleplerinin 
önemle ele alınmasını rica ediyorum. Zongul
dak işçileri İhtiyarlık Sigortası Kanununun 5, 
'6, 7, 9, 10 ve 24 ncü maddelerinin haklarını kâ
fi miktarda korumadığı kanaatindedirler. Yaş 
haddi, ağır işlerde yıpranma payı, yıllık gelir 
gibi mühim konulardır. Üzerinde durulması ge
rekir, Bakan ^arkadaşımızın bu mevzu üzerinde | 
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durduğunu biliyorum. Daha ehemmiyetle du
rarak işçilerin bu ıstıraplarını tahfif, talepleri
ni tatmin edecek bir şekilde karşılama çaresini 
lütfedip arasınlar. 

Arkadaşlar, yine Karabük'te son günlerde 
.İşletmeler Bakanlığı Sümerbank- Genel Müdür
lüğünün 18 . XII . 1951 gün ve 87 sayılı bir ge* 
nelgesi üzerine bir huzursuzluk mevzuu çıkmış
tır. Filvaki bu, bir kısım işçilerin Emekli San
dığı Kanununa ve 3659 sayılı Kanunu, bir ka
sımlarının da İş ve İşçi Sigortaları Kurumunun 
mevzuatına tâbi olmasından ileri geliyor. Bu 
Igenelgo ile aynı durumda olan işçiler daimî per
sonelde ve muvakkat personelde çalışan işçiler 
diye ikiye ayrılmıştır. Teknisiyen yardımcıla.-
rı 3659 sayılı Kanun hükümlerine tâbi, usta ve 
ustabaşı gibi olan (bir kısım vatandaşlar da şim
diye kadar haklarında tatbik edilen sosyal yar
dımlarda ; evlenme teşvik primi ve yemekten 
istifade gibi hususlarda ıbu yeni gönderilen ge
nelge ile ayırt edilmiştir. İş Kanunumuzun 
sağladığı haklardan faydalanamıyacak, bir kıs
mı da Emeklilik Kanununun bahşettiği husus
ların tatbiki cihetine gidildiği için iki taraflı 
menfaat kayıpları yüzünden yüz küsur usta ve 
teknisiyen vatandaşımız sıkıntı içerisindedirler. 

Aynı zamanda İşletmeler Bakanlığı vazifesi
ni de üzerinde tutan Sayın Nuri Özsan'dan bu 
mevzuda işçi arkadaşlarımızı tatmin edecek bir 
tertip bulmasını ehemmiyetle rica ediyoruz. 

Arkadaşlar, bu mevzu, yani Türkiye'de sos
yal politika; hakikaten işçi ve iş veren Türk ka-
rekterine yaraşan anlayış ve bir olgunlukla, bir 
anlaşma havası içinde bugüne kadar Cumhuri
yetin iyi bir eseri olarak gelişmiştir. Bundan 
sonra da aynı samimî hava içinde gelişeceğine 
hiç şüphemiz bulunmamaktadır. Noksan mevzu
atımızı tecrübelerden istifade ederek süratle ik
mal ettiğimiz ve san yıllarda artan işsizliğe karşı 
tedbirler aldığımız takdirde başka memleketlerin 
iş âlemi ve işçisi gibi vatanda huzuru bozan sınıf 
mücadelelerine lüzum bırakmadan feragatli ve 
basiretli Türk işçisi bu haklardan zamanında fay-
dalandırıldığı takdirde sanayiimizin ve iş âlemi
mizin dürüst hayatını devam ettireceğimize ina
nıyoruz. Bakanlıktan bu iki sene zarfındaki me
saisine biraz daha hız vermesini, işçinin dostu ol
duğunu sözleri ile ifade eden iktidar Partisin© 
işçinin dostu olduğunu fiilen ve müspet eserle
riyle ispat etmesini rica ederim, Geçen, iki yılda 
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bu ispat edilmiş değildir. Eskiden yapılanlarla 
lövünülmüştür. istanbul işçi Sendikaları Birli
ğinin 1951 yılı çalışma raporu bu hususta şayanı 
dikkattir. Bakanlıkta yapılan teşebbüslerin hep
sinden menfi netice alındığı kayıtlıdır. 

Türk işçisini Yüksek Meclisten hepinizin hu
zurunda sevgi ve minnetle selâmlarım. (Sağdan 
alkışlar). 

BAŞKAN — Abidin Tekön. 
ABlDlN TEKÖN (izmir) — Çalışma Ba

kanlığı yer altında, fabrikalarda, karanlık ve 
havasız izbelerde kurulan atölyelerde, yaz, kış, 
yağmur, çamur demeden tarlalarda çaiışan işçi
leri koruyacak, iş hayatını düzenliyecek bir ba
kanlıktır. Bir griza patlaması tehlikesine rağ
men yer altında çalışan işçileri düşünün. Bin 
derecei hararet karşısında akıtacak teri kalmı-
yan ve nefes alamıyan, ciğerlerinde biriken ze
hirli, zehirsiz tozlarla yüzleri solan, altında 
ezilme tehlikesini hiço sayarak koskoca taşları 
dinamitliyen işçileri tasavvur edin. 

Azgın dalgalara aldırmıyarak denizlere açı
lan balıkçıları, gözleri kararmadan yüksek yapı
ların iskelelerine tırmanan dülgerleri, göz önü
ne getirin. 

Pamuk tarlalarında ve zeytin bahçelerinde 
çalışmak üzere çoluk çocuğu ile bir diyardan 
bir diyara göçmen kuşlar gibi akın eden ziraat 
işçilerini hatırlayın. 

Bütün bunların hayat ve refahını Çalışma 
Bakanlığı koruyacak, bütün bu işleri Çalışma 
Bakanlığı düzenliyecektir. Bu işçilerin adedi 
nedir? Bunların yalnız iş Kanununa tâbi olan
ları yarım milyona yaklaşır, i ş Kanununun 
temin ettiği haklardan faydalanamıyan işçile
rin miktarı bir buçuk milyondur. Bunlardan 
başka henüz hiçbir kanun teminatına nail ola-
mıyan toprak, deniz ve hava işçilerinin mik
tarı ise dört milyonu bulur. 

Toparlak hesapla altı milyona- varan ve nü
fusumuzun dörtte birine yaklaşan bu . vatan
daşlarımızın liayat ve kaderlerini eline tevdi 
ettiğimiz bu Bakanlık, birçok genel müdürlük
lerden çok daha az bir bütçeye maliktir. Bu büt
çe 1 742 341 150 lira tutan Devlet Bütçesi için
de ancak 1 650 050 liradır. Bu miktar umumi 
yekûnun binde biri dahi değildir. 

Sınırlarda bu vatanın istiklâlini korumak üze
re döğüşen mehmetçiklerden tutun da okulu-
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I na giden küçük yavrularımıza kadar büyük 

küçük bütün yurttaşların her yerde her an 
' kullandıkları her türlü araçları meydana ge

tiren Türk işçisi, hayat ve refahını bu küçük 
bütçeli Bakanlıktan beklemektedir. Böylesine 

' büyük bir dâva ile bu kadar dar bir bütçe ma
alesef hazin bir tezat teşkil etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
1952 yılı Bütçesine konulan 368 milyon li

ralık yatırımlarla kurmak istediğimiz çeşitli 
' işleri kim yapacak? Bu tesisleri kim kuracak

tır? 368 milyonluk yatırımlar da gösteriyor ki, 
memleket büyük bir hızla ve gittikçe gelişmek 
üzere sanayileşmektedir. Sanayileşme hareketi 
şehirlerden tarlalara doğru yayılmaktadır. 
Ovaları kaplıyan pulluklar, traktörler, biçer-
dÖğerler, kamyonlar bu yayılışın temposunu 
göstermektedir. 

Bu o demektir İri, her geçen gün işçi kütle
sini artıracak ve Devlet, onların hayat ve re
fahı ile ciddî olarak alâkalanmıya mecbur ka
lacaktır. Fakat ne görüyoruz. Bu sürat tem
posuna rağmen Çalışma Bakanlığı bütçesi ek-
siltilmektedir. Muhterem raportör gibi bunun 
bir tasarruf endişesinden ileri geldiğini iddia 
etmek çok zordur. 

Hakikat şudur arkadaşlar : 
Çalışma Bakanlığı bugünkü teşkilâtı ile 

memleketimizde milyonları aşan havasız, rutu
betli ve gayrisıhhi iş yerlerini, buralarda ha
yatını ve sağlığını harcıyan işçilerimizin du
rumlarını kontrol edemez, edememektedir. Mem
leketin bütün büyük şehirlerinin dar sokakla
rında bodrumlarla gömülmüş, dağ başlarına 
doğru uzanmış, geniş ovalara yayılmış, dere 
boylarında tutunmuş öyle iş yerleri vardır ki, 
kanunun, sağlık kaidelerinin, çalışma müddeti 
ve ücret miktarlarının buralarda adı bile yok
tur. Buralarda bu memleketin kaderini nasır
lı elleriyle işliyen, icap ettiği zaman silâhının 
kabzasına yapışarak vatanını müdafaa edecek 
olan Türk işçisi çalışmaktadır. 

I 

Türk işçisi memleketini, istiklâlini, hürri
yeti sever, milliyetçi ve kahramandır. Kore'
de destanlar yazan kahramanların içinde pek 
çok Türk işçisi vardır. Yabancı ideolojilere 
karşı bu memleketin müdafaası için kanını son 
damlasına kadar harcıyacağmdan hiç birimi-

J zin şüphe etmediğimiz Türk işçisini bu izbe\ 
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yerlerde himayesiz, tek başına bırakamayız, I 
bırakmamak mecburiyetindeyiz. 

Aziz arkadaşlarım; bıı memleketin refahı 
ve yükselmesi 'uğruna alın teri döken, göz nu
ru harcıyan Türk işlisi arasından bu kürsüye 
gelmiş bir milletvekili1 sıfatiyle, Çalışma Ba
kanlığı Bütçesi hakkında söyliyecek söz bula
mıyorum. Sadece bu Bakanlığın bu kadar ha
fif senmesinin doğru olmadığını, millet kürsü
sünden tarih huzurunda ifade etmek mecburi- I 
yetindeyimu Vaziyet odur ki, bu Bakanlık git
tikçe arka plâna doğru ters bir seyir takip et- I 
ımektedir. • I 

BAŞKAN — Müddetiniz tamamdır. I 
Hüseyin Balık. (Yok sesleri). I 

' YUSUF AYSAL (Kütahya) —-Muhterem 
arkadaşlarım; işçi ve iş veren mevzuatının biz- | 
de mazisi çok kısa olmasına rağmen bugünkü | 
durumu ilerisi için ümit verici mahiyettedir. I 
Mevzuatın tatbikat ve fiiliyatta bâzı aksaklık- I 
lar ve noksanlıklar göstermesi zaman zaman I 
huzurunuza tadil tasarıları gelmıeısini icabettir- I 
ımektedir. Her ıgün iş sahasının ve hacminin | 
artmakta bulunması İş Kanununun ve diğer I 
mevzuatın zirai işçileri de içine alması zamanı- I 
nın geldiğini göstermektedir. Sayısı yüz bin- .1 
ileri aşan ziraat işçilerinin başıboş bırakılması V 
doğru değildir. Bugün bu mevzuun da ele I 
alınması imkânın müsaadesi nispetinde, orga- I 
nize etmek faydalı ve uygun olacaktır. 1 

İş ihtilâflarının, bilhassa son yıllarda art- I 
imiş olması iş hacminin genişlediğine bir delil- I 
dir. Ücretli Hafta Tatili Kanununun tatbik I 
•edilmiş olmasi bizim iktidarımıza nasip olan i 
hayırlı, uğurlu ve semereli 'bir hamlenin baş- I 
langıcıdır. İş kazaları ile meslekî hastalıklar 1 
ve analık sigortaları ve ihtiyarlık sigortalarına I 
ait 4772, 5019 ve 54İ7 sayılı kanunların tatbi- I 
kat ta ve fiiliyatta gösterdikleri aksaklıklar za- I 
man zaman şikâyet ve sızıltıları mucip olmakta- I 
dır. Bu itibarla Bakanlığın tatbikat ve fiiliyat- | 
tan doğan aksaklık ve noksanlıkları bir reviz- I 
yona tâbi tutmak suretiyle iş verenle İşçi ara- 1 
•sında karşılıklı menfaatler sağlar bir hale ge- 1 
tirmek lâzım, ve zaruridir. 3 

Muhterem arkadaşlar, işçi ve iş veren sen- I 
dika ve birlikleri hakkındaki kanunun yeter I 
hüküm taşımadığı geine tatbikattan, alınan tec- I 
rütfelerden anlaşılmıştır; Çünkü sendikalar, I 
muhit ve bölgelerinde bulunan işçilerin hemen J 
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hemen yarısından azının kaydedilmiş olması bu 
birliğe rağbet gösterilmediğini ortaya koymak
tadır. Bu itibarla kanunun yeniden gözden ge
çirilmesini ve lüzumlu tadillerin yapılmasını ri
ca ediyorum. Maruzatım bu kadardır. 

İHSAN ALTINEL (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlar; demin Sezai Erkut arkadaşımızın 
bu kürsüden işçi davasında birçok sözleri haki
katen haklı ve yerindedir. Fakat şu elimizdeki 
İş Kanununa arkadaşımız, demokrat bir kanun 
dedi. Ben antidemokrat olarak kabul etmekle 
beraber arkadaşımın burada bu kanundan De
mokrat Parti neden faydalanmadı sözüne iştirak 
etmiyorum. Ben de diyorum ki bu kanunu doğ
rudan doğruya sobaya atalım da yeniden bir 
demokrat kanun çıkaralım. 

BAŞKAN —• Kanunlar hakkında iyi dil kul
lanınız. 

İHSAN ALTINEL (Devamla) — Benim ka
nunlara bir dediğim yok. Demek istediğim bir 
kanun okuyan tarafından anlaşılacak- tarzda 
kaleme alınır. İş Kanunu işçinin cebinde bulu
nur, icabında açar okur, hakkını müdafaa eder. 
İş Kanunu 1936 da çıktı, 1950 yılma kadar 16 
seneden beri tatbikatı ortada Türk işçisini 
bu kadar yıl hiç yerine koyan eski iktidar şimdi 
diyor ki, bugüne kadar biz tatbik ettik; şunları 
yaptık, şimdi tatbik etmiyorlar, bizim yaptık
larımızı yapmıyorlar. Halbuki Türk işçisine 1950 
ye kadar işçi gözüyle bakmamışlardır. 1950 den 
sonra iktidara gelen Demokrat Parti ve onun ça
lışma Bakanı Hasan Polâtkan bu İş Kanunun 
mükemmel bir revizyondan geçirilmesi lüzumunu 
his ve işaret etmiş, bu kanunda ne gibi eksikler 
varsa bunları teferruatiylo bütün sendikalar ve 
birlikleri çalışmış ve bu kanundaki aksak taraf
ları! bildirmiş. Elbetteki bu noksanların birden 
halledilmesi imkânsızdır. 

Arkadaşlar; Nuri Özsan'dan yalnız şunu rica 
edeceğim, sendikalar ve birliklerin göndermiş ol
duğu mütalâaları Çalışma Bakanlığımız masa
da bırakmasın, tetkik ettirerek bir revizyondan 
geçirsin. 

Arkadaşlar; bugün Ücretli Hafta Tatili Ka
nununu çıkarmış ve,tatbik etmekteyiz. Yüksek 
Meclise bu. hususta teşekkür ederim. Bütün Türle 
işçisini memnun etmiştir. Ama İşçi Kanununa 
tâbi olmıyan zümre bundan faydalanmamıştır. 
Bu hususta bir teklif yapmış bulunuyorum, yük-
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sek huzurunuza geldiği zaman müzaharetinizi rica 
ederim, Demokrat Partinin icraatı olarak işçi 
arkadaşlarımızı fazlasiyle memnun edecektir. Ça
lışma Bakanlığının Bütçesinin Türk işçisine ha
yırlı olmasını diler gelecek sene daha verimli, 
daha mükemmel, Türk işçisini daha çok memnun 
edecek bir bütçe ile gelmesini rica ederim. Hepi
nizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Ahmet Topçu. (Yok sesleri). 
Şevki Hasırcı arkadaşımız sırasını Ethcm Vassaf 
Beye vermişlerdir. Buyurun Ethem Bey. (Bra
vo sesleri ve" sürekli alkışlar). 

ETHEM VASSAF AKAN (Kocaeli) — Çok 
değerli ve kıymetli arkadaşlarım, şimdiye kadar 
arkadaşlarımız işçilerden bahsettiler. Ben de size 
fikir işçilerinden bahsedeceğim. Bunların da bâ
zı dertleri vardır, bunlar hakkında sizlerden ri
cada bulunacağım. (Alkışlar ve bravo sesleri). 
Demokrasinin ışığı ve gıdası ancak hür bir mat
buata sahip olmasiyle kaimdir. Hür matbuata 
kavuşan memleketler en geniş hava ışığı içinde 
yaşamış, günden güne tekâmüle mazhar olmuş
lardır. (Alkışlar). Beden işçileri için Hükümet 
bir tasarısı hazırlamış bulunuyor. Basın mensup-. 
larının gazetede çalışanların bizzat, Türk top
raklarında demokrasi için eansiparane çalışan ve 
büyük inkılâplar yaratmaya müsait, kafaları, kol
ları, gözlerinin nuru ile çalışan kıymetli gazeteci 
arkadaşlarımızın bu tasarı hakkındaki temenni
lerinin huzurunuzda mazharı kabul olacağından 
ümitvarım. Bunu sizden rica ediyorum. (Soldan 
şiddetli alkışlar). 

BAŞKAN — Atıf Topaloğlu (Yok sesleri). 
Cemal Kıpçak. 

CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Muhte
rem arkadaşlar; çalışma mevzuları kademe ka
deme dünyada ele alınmış ve tedrici bir inkişaf 

s göstererek bugün memleketlerde bir bakanlıkla 
idare edilir mahiyetini aldığı için gittikçe daha 
ehemmiyetli bir unsur haline gelmiştir. Memle
ketimizde de teşekkül ettiği andan beri mevzu
atı alarak sistemli ve esasli çalışmalar gösteren 
Bakanlık, bugüne kadar bu inkişafı devam et
tirdiğini, devam ettirmek hevesiyle tesis plân
ları üzerinde durduğunu görmekle iftihar duyu
yoruz. Yaptığımız tetkiklerde Bakanlığın türlü 
şubelerinin tam mânasiyle, dünya ölçüsündeki 
mevzuatı eline alarak çalışmalar gösterdiğini 
ve nazari safhada kademe kademe tekâmüle git
tiğini memnuniyetle müşahede etmekteyiz. 
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Bu suretle kendi çerçevesi içinde mevzuatı 

tekâmül ettirmekte olan Bakanlık bunu yavaş 
yavaş amelî sahaya nüfuz ettirmeye başlamış 
vo bunun tesirleri sosyal bünyemiz içinde işçi
lerimiz tarafından artık hissedilir safhaya gir
miştir. 

Uzun vadeli işlerden olan bu mevzuun bir
denbire tam bir tekâmül safhası göstermesine 
imkân olmadığı tabiîdir. Binaenaleyh Bakanlık 
bugünkü faaliyet sahasını, faaliyet sistemini 
aynı tempo ile devam ettirdiği takdirde önü
müzdeki senelerde işçilerimizin tam mânasiyle 
teknik ve nazari usullere uygun bir şekilde yü
rüyen bu işleri hissedeceklerini ve sosyal bün
ye içerisinde vadedilen refaha kademe kademe 
ulaşacaklarını ümit etmeye hakkımız vardır. 
Bu cümleden olarak Bakanlığın çalışmaları ara
sında tabiatiyle müstaceliyet ifade eden safha
lar vardır. Her faaliyetin bir masraf getirmesi 
tabiîdir. Bu meyanda işçiler için de yapılmakta 
olan müspet ve sosyal hareketlerin getirdiği 
masrafların randıman üzerine tesiri Bakanlığın 
göz önünde bulundurması ve tediye şartlarının 
da teknik icaplara uygun bir tekâmüle kavuş
turmasını temenni etmek yerinde olur. Bakan
lığın faaliyeti sahasında bulunduğunu ümit et
tiğim bilhassa tediye randımanı üzerine yap
mak gibi bugün dünyaca kabul edilmiş olan 
şekliyle iş yerindeki masraflarımızı ona göre, 
maliyete tesir etmiyecek ve maliyet üzerindeki 
tesirleri sabit tutacak bir safhaya intikal etti
rilmesini temenniye şayan bulurum. 

Ayrıca iş yeri emniyeti meselesi, geçen sene 
bahis mevzuu edilerek vadedilmişti. Bunda da 
acele edilmesi, bilhassa yeraltı mevzularında iş 
yeri emniyeti dâvasının üzerinde hassasiyetle 
durularak, süratle bu mevzuun kontrola tâbi 
tutularak bu husustaki talimatnamelerin acele 
getirilmesini tekrar temenni etmekteyim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümetin bir 
dileği varsa lütfen buyursun, zira kifayeti mü
zakere takriri vardır. 

Çalışma Bakanı buyurunuz. 
ÇALIŞMA BAKANI NURÎ ÖZSAN (Muğla) 

—• Muhterem arkadaşlar, değerli arkadaşlarımın, 
kıymetli mütalâalarını dikkatle dinledim. Mu
halefet namına tenkidlerini yapmış olan Sayın 
Halil Sezai Erkut arkadaşımın tenkit noktaları 
üzerinde durmak ve mümkün olduğu kadar ken
disine arzı cevap etmek isterim. 
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Arkadaşımın tenkidlerini hulâsa etmek icabe-

derse, huzurunuza getirilmiş bulunan Çalışma 
Bakanlığı Bütçesi kifayetsizdir, çünkü az meb
lâğı ihtiva etmektedir, gelecek yıl içerisinde bir 
faaliyet gösterilmesi ümidini vermemektedir; ve 
iki sene içinde de bir faaliyet gösterilmemiştir, 
duraklamıştır ve hattâ gerilenmiştir, denilebilir. 

Arkadaşlar, önce Bakanlik; Bütçesinin mikta
rı üzerinde mâruzâtta bulunmak isterim. Filha
kika Umumi Muvazeneden Çalışma Bakanlığının 
muayyen bir kısım hizmetleri karşilığı ayrılan 
bu miktar para mücerret olarak ve hepsi bundan' 
ibaretmiş gibi mütalâa edilirse ilk bakışta insana 
bu his gelebilir. Fakat bu bakanlığa mevdu hizmet
ler manzumesi ve bütçeleri kül olarak ele alınırsa 

* bu yoldaki görüşün hatalı olduğu açıkça anla
şılır. 

Yüksek Meclisin malûmu olduğu üzere Çalış
ma Bakanlığı memleketteki iş nizamını sosyal 
adalet esasına göre düzenliyen mevzuat hükümle
rinin tatbikini temin eden bir teşkilât olarak iş 
hayatını murakabe etmektedir. 

Diğer taraftan bilindiği üzere iş hayatında 
çalışanların mâruz bulundukları çeşitli risklere 
karşı işçilerin geleceklerini teminat altına alan 
ve onlara çeşitli hak ve menfaatler sağlıyan, ba
kanlığa bağlı bir îşçi Sigortaları Kurumu vardır. 

Ve yine Bakanlığa bağlı İş ve îşçi Bulma 
Kurumu mevcuttur ki; sosyal dâvanın tahakkuku 
emrinde ve hizmetinde bulunmaktadır. 

Binaenaleyh, huzurunuza sunulmuş olan büt
çe, kısaca arzettiğim gibi üç umumi hizmet ko
lundan yalnız birincisine, yani iş hayatında işçi 
ve iş veren arasındaki iş hukuku nizamını hâkim 
kılan düzenleyici ve murakabe edici hizmetlerin 
gerektirdiği masraflara inhisar etmektedir. 
Çalışma Bakanlığına bağlı muhtar birer idare 
olarak hizmet gören arzettiğim diğer iki müesse
senin kendilerine has ayrı bütçeleri bulunmak
tadır. 

îş ve îşçi Bulma Kurumunun bu seneki büt
çesi 2 220 000 lira, İşçi Sigortaları Kurumun 
son bütçesi ise 47 407 430 liradır. Bunlarla bir
likte memleketin sosyal mahiyetteki hizmetlerine 
51 milyon liradan fazla bir ödenek tahsis edilmiş 
bulunmaktadır. Bu suretle bu Bakanlığın bütçesi 
hakikatta 1,5 milyon lira raddesinde değil 51 
milyon liranın üstündedir. İmkânlarımıza rağ
men dâvanın azameti ile gayrimütenasiptir, de
nemez. ' 
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Bütçe rakamlarının ilk nazarda verebileceği 

intibaı böylece hakikate irca ettikten sonra şunu 
ehemmiyetle belirtmek isterim,ki, biz millî istihr 
şalin temel direği-ve iktisadi kalkınmamızın de
ğerli yardımcısı olan aziz Türk işçisinin daha şü
mullü ve daha müessir sosyal hizmetlere lâyık ol
duğunu gözden uzak tutmuş değiliz. İş hayatımı
zın tanzim ve murakabesi için daha geniş gayret
ler sarf etmek üzere Çalışma Bakanlığı teşkilâ
tını takviye etmeyi de ele almış bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, sayın muhalefet sözcü
sünün; Demokrat Partinin hiç çalışmadığı veya
hut muvaffak olamadığı iddiasının ne dereceye 
kadar hakikate muvafık olup olmadığını iyice 
anlıyabilmek için müsaadenizle Bakanlık mevzu
una giren işler hakkında kısaca malûmat arzet-
mek isterim. İşçilerimizi ilgilendiren mevzuat ba
kımından mühim bir adım olmak üzere geçen yıl 
kabul buyurduğunuz hafta tatili ve genel tatiller
de ücret ödenmesi hakkındaki 5837 sayılı Kanu
nun 1 Mart 1952 tarihinden itibaren tatbikma 
geçilecektir. İşçilerimizin hafta tatilinden ve ge
nel tatillerden hakkiyle faydalanmasını sağlıyan 
.bu kanunun iş hayatında huzur teessüsüne ve 
randımanların artmasına faydalı tesirleri ola
cağına inanmaktayız. 1951 yılında asgari ücret 
tatbikatına geçmiş bulunuyoruz. İlk defa geçen 
Mart ayında, Seyhan, İçel ve Hatay'da tarım iş
çilerinin asgari ücretlerinin tesbiti ile işe başlan
mış ve bu bölgedeki mensucat iş bölümlerine de 
teşmil edilmiştir. Bugünlerde İzmir ve Bursa'da 
tütün işçilerinin mevsim başı dolayısiyle düşük 
ücretlerle işe alınmalarını önlemek için asgari 
ücret komisyonları faaliyete geçirilmiş bulunmak
tadır. 

Sayın muhalefet sözcüsü bir anda Türkiye'
nin her tarafında tatbik edilmesini istediler. As
gari ücret mekanizması; işçi emeğinin istismarına 
meydan verilmemesi demektir. 

Bu itibarla şunu kaydetmek isterim ki, asgari 
ücretlerin tesbiti yoliyle işçilerin istismardan 
korunması ancak iktisadi ve içtimai zaruretlerin 
hududu ile mukayyet ve ölçülü olarak tatbik edil
mesi lâzımgelen bir tedbir olarak mütalâa etmek
teyiz. Bu mevzuda ve sosyal politikanın diğer 
mevzularında millî ve içtimai zaruretler göz önün
de tutularak mutedil adımlarla ilerlenmesin! 
memleket bünyesine daha uygun telâkki ettik. 
5417 sayılı Kanunun 40 ncı maddesi 5752 sayılı 
Kanunla kaldırılmış" ve İş • Kanununun 13' ncü; 
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maddesinin (6) ncı fıkrası 5868 sayılı. Kanunla j 
tadil edilmiş ve bu suretle İhtiyarlık Sigortasın
dan faydalanan işçilerin kıdem zamları kanunla 
nizam altına alınmıştır. 

(Basın mensuplarının çalışma şartlarını dü-
zenliyen ve sosyal sigortalardan faydalanma şe
killerini tesbit eden kanun tasarısı hazırlana
rak Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. 

ihtiyarlık sigortasının ilk tatbikatından alı
nan neticelere göre bu sigortanın alâkalılar için 
daha faydalı olmasını sağlıyan esaslar dairesin
de tadili için hazırlanan tasarı Yüksek (Meclise 
arzedilmiştir. Halen komisyonlarda incelen
mekte olan bu tasarının kanuniyet kesbetmesiy-
le bu sigortanın tatbikatı: işçiler lehine ıslah 
edilmiş olacaktır. 

Öteden beri lokanta, otel ve eğlence yerle
rinde çalışan işçilerin iş verenlerle müzminles
iniz bir ihtilâf mevzuu olan % 10 1ar meselesi 
de bâzı ileri memeleketlerde olduğu gibi kanu
ni bir esasa bağlanmak üzere hazırlanmış olan 
tasarı Bakanlar Kuruluna arzedilmiştir. Bu
günlerde Yüksek Meclise sunulacaktır. 

Memleketimizde çalışma şartları henüz bir 
nizama bağlanmamış olan tarım işçileri ile de
niz işçilerinin çalışma şartlarının düzenliyecek 
olan mühim kanun tasarısı üzerinde çalışılmak
tadır. Her iki tasarının da önümüzdeki içtima 
devresine yetiştirilmesine gayret edilecektir. îş 
kanununun tadili hazırlıkları ilerlemektedir. 

Memleketimizde sendikaların iş hayatımız 
için daha faydalı müesseseler halinde birleşme
sini sağlamak üzere 5018 sayılı Kanunun de-
mokratik esaslar dâhilinde tadilini ele almış bu
lunuyoruz. Tasarının kanunlaşması tatbikat ile 
meydana çıkan aksaklıkları bertaraf etmiş ola
caktır. 

(Bir taraftan iş hukuku sistemimizi tamam-
hyan ve ıslaha matuf hazırlıkları üzerinde ça
lışmalar ilerlerken diğer taraftan, mevcut ka
nunların tatbikini alâkadar eden tüzükler üze
rinde de hazırlıklar tamamlanmaktadır. 

'Geçen yıl iş ihtilâf larınm uzlaştırma ve tah
kimi hakkındaki tüzük yeni baştan tadil edile
rek î ş Kanununda yapılan değişikliklere inti
bak ettirilmiştir. 

Ağır ve tehlikeli işler tüzüğü, iş hayatının 
icaplarına daha uygun bir şekle .getirilmek üze
re tadil edilmiştir. 

" îş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı j 
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işçilerimizin hayat ve sağlığını koruma yolunda 
çok mühim bir adım olarak, parlayıcı, patlayım 
d ve zararlı maddelerin işlendiği iş yerlerinde 
alınması icabeden sağlık ve emniyet tedbirleri
ni tanzim eyİiyen hususi tüzük Danıştaym da 
tekilandan geçirilerek: son şeklini almıştır.. 

(Bunlardan başka işçilerin hayat ve sıhhat-
lerin'i koruyacak çok ehemmiyetli tedbirleri. is
tilzam eden madenlerin yeraltı işçileri için de 
ayrı bir tüzük hazırlanmıştır. Milletlerarası uz
manların hazırladığı teknik esaslara göre mem
leketimizin bu sahada yetkili fen adamlarına 
tetkik ettirilmiş olan bu tüzüklerin tatbikata 
intikal etmesiyle Türk işçisi hakiki bir emni
yet ve ferahlığa kavuşmuş olacaktır. 

(Bunlardan başka resmî ve hususi iş yerleri
nin teftişine ait tüzüklerle kreşler ve emzirme 
odaları, iş ve işçi bulma mahallî danışma kurul
ları gibi mevzuları tanzim eden tüzüklerin de 
'hazırlıkları ilerlemiş bulunmaktadır. İş Kanu
nunun on işçiden daha az işçi çalıştıran yerle
re teşmili hazırlıkları bitmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bir nebze de iş ve işçi bulma kurumumuzdan 

bahsedeyim. 
Memleketimizde iş ve işçi bulma teşkilâtı, 

gelişmesinin ilk safhasındadır. Beş yıl önce ku
rulmuş olan bu müessese henüz işlenmemiş bir 
saha üzerinde birtakım güçlüklerle karşı kar
şıyadır. Bu gibi zorlukların çabuk yenilebilece
ğine inanmakta faide yoktur. Filhakika yıllar
dan beri iş ve işçi bulma teşkilâtına malik olan 
memleketlerde bile bu zorluklardan bâzıları 
mevcuttur. . ' • . , . 

Son yıl içinde faaliyeti yeni baştan tanzim 
olunan bu kurum, muayyen bir program altın
da ihtiyari olan hizmetini merhalelerle tekem
mül ettirmek yolundadır ve durumu günden 
güne gelişmektedir. 

Kurumun yeni baştan ıslahı için Amerika'
dan getirttiğimiz kıymetli bir mütehassısın hiz
metinden de faydalanmaktadır. 

Kurum 1951 yılında yeniden bir şube, sekiz 
ajanlık ve 6 mutemetlik açmıştır. Aynı yıl için
de plasman rakamları evvelki yıla nazaran % 
37, 55 fazlasiyle 28074 e baliğ olmuştur. 

Kurumun ehemmiyetle üzerinde durduğu 
bir nokta da işsiz vatandaşların barınmalarını 
sağlıyaeak tesisler vücuda getirilmesidir. Halen 
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İstanbul'da, Adana'da, Samsun ve Denizli'de 
birer barındırma yurdu mevcuttur. Bu yurtlar
da 1951 yılı içinde 5518 işçi 29473 geçe barm-
dırılmıştır. 1951 yılında bunlara ilâveten Eski
şehir *cle 100, Diyarbakır'da 80 yataklı birer 
yurclün inşaasmâ başlanmıştır, önümüzdeki yıl 
içinde İstanbul'da 150, İzmir'de 150, Manisa'da 
80 yataklı birer yurt ile Denizli'de 1000 tarım 
işçisini istiap edecek bir barınağın inşasına baş
lanacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Sözlerimi bitirmeden evvel birkaç cümle ile 

îşçi Sigortaları Kurumumuzdan da bahsetmek 
istiyorum. 

Çalışanların sosyal ehemmiyetini temin et
me bakımından sosyal sigortaların ehemmiyeti
ni tekrarlamaya lüzum görmüyorum. Bu cihet 
hepinizce malûmdur. 

Bilindiği üzere halen; 
1. İş kazalariyle meslek hastalıkları, 
2. Analık, 
3. İhtiyarlık, 
4. Hastalık olmak üzere dört kolda faali

yette bulunan sigorta kurumunun büyük inki
şaf safhasına girmiş bulunduğunu ifade edebi
lirim. 

Kurumun 1951 yılı faaliyetinin siklet mer
kezinin İstanbul bölgesinde hastalık sigortası
nın tatbikatına başlanması teşkil etmiştir. Bu 
cümleden olarak İstanbul'da 250 yataklı ve tam 
teşekküllü bir hastane vücuda getirilmiştir. İz
mit'te 100 vat aklı bir, hastane kurulmuş ve fa
aliyete geçirilmiştir. İstanbul'un Paşabahçe, Üs
küdar, Eyüp, Bakırköy ve Eminönü gibi büyük 
işçi kesafeti bulunan semtlerinde ceman yekûn 
162 yatağı ihtiva eden beş dispanser kurulmuş
tur. Süreyya Paşa tarafından hibe olunan Mal
tepe'deki Narlı Çiftliğinde 150 yataklı bir sa
natoryum inşa ettirilmiş ve geçen ayın sonunda 
faaliyete geçirilmiştir. Ayrıca 300 yataklı bir 
sanatoryumun inşâatı işine de başlanmış bulun
maktadır. Yine İstanbul'da işçi kesafetinin faz
la olduğu mahallerde poliklinik vazifesini gör
mek üzere muhtelif semtlerde ayrıca 11 sağlik 
istasyonu kurulmuştur. İstanbul'da Eyüp ye 
Bakırköy'de ellişer yataklı iki dispanser bi
nasının, inşaasmâ başlanmıştır. Bunların birkaç 
ay zarfında hizmete girmesi mukarrerdir. İs
tanbul'da 500: yataklı bir hastanenin inşası te
şebbüsüne geçilmiştir. Bu cümleden olarak ar-
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I sası satmalmmış ve projesi müsabakaya kon

muştur. ,, 
5502 sayılı Hastalık Sigortası Kanununun 

6 ili içine alan İstanbul bölgesinde tatbiki, mü
nasebetiyle 1. III .1951 den 3 . .2ÖL İ^Şl^tari
hine kaçlar (315840) poliklinik muayenesi ya
pılmış ve tedavi günü sayısı (50853) çe baliğ 
olan hasta işçi sağlık tesislerimize yatırılmak 
suretiyle tedavi edilmiştir. 

1952 yılında 4 ili içine almak suretiyle İz
mir bölgesinde de hastalık sigortasının tatbiki 
hazırlıkları ilerlemiş bulunmaktadır. Vaktin dar
lığına binaen tafsilâta girişmeksizin sigorta hiz
metlerimizin inkişafını gösteren birkaç rakamı 
arzetmekle iktifa edeceğim. 1949 yılında topla
nan sigorta primleri yekûnu 11 125 810,63 lira 
iken 1951 de bu miktar 35 900 000,00 liraya ba
liğ olmuştur. 1952 tahminleri de 41 200 000,00 
liradan ibaret. 

Umumi giderler, toplamı da 1949 yılında 
9 762 645,14 lira iken 1951 yılında bu miktar 
34 986 240,00 liraya yükselmiş bulunmaktadır. 

, Şimdiye kadar iş kazalariyle meslek hastalık
ları sigortasından muhtelif naralar altında sigor
talılara ödenen yardım miktarı 11 813 555,41 li
rayı bulmuştur. Analık sigortasında ise yapılan 
yardımlar yekûnu 12 .810 934,84 liradır. Hasta
lık sigortasına gelince; dokuz ay zarfında yapı
lan yardım miktarı 3, 992 000,00 liradır. Bu ra
kamların içerisinde yönetim giderleri dahil de
ğildir. 

Muhterem arkadaşlar; muhalefet adına ko
nuşan Halil Sezai. Bey arkadaşımızın, çalışma
dığını ve muvaffak olmadığını iddia ettiği Ba
kanlığın faaliyetlerinin küçük bir bilançosunu 
yapmış bulunuyorum. Rakaımlara dayanan bu 
maruzatım göstermiş olacaktır ki, Demokrat 
Parti Hükümeti! olarak iktidarı deıvraldığımrz 
tarihten beri millî hayatımızın her safhasında 
olduğu gibi sosyal hizmetler sahasında da ne 

I bir gerileme, ne de bir duraklama asla. balık 
mevzuu değildir. 14 Mayısın ortaya koyduğu 
hamle ruhu, iş ve işçi meseleleırimizi'n halli yo
lunda, da büyük ilerlemeleri 'gerçekleştirmiş 
bulunmaktadır.' 

Türkiye'de çalışan bir zümrenin huzur ve re
fahı bakımından olçluğu kadar istihsalin veri
mi bakımından da ehemmiyet larzeden ve aynı 
zamanda millî bünyemizin mânlevi tehlikelei'e 

I karşı hakiki sigortası demek olan mâkul bir 
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sosyali politikayı iktisadi imkânlarımızın mü-, j 
saît olduğu 'en geniş şekliyle tatbik etmeyi Bü
yük Millet Meclisinin kıymetli direktifleri ad-
detniekte ve mesaimizi bu'yolda teksif etmiş 
bulunmaktayız. (Sağdan .alkışlar, bravo sesleri.) 

İABÖtoERAHMÂN. BOYACIGİLLER '(Zon
guldak)"~- Bir iki sualim var. Grev Kamımı 
hakkında bir şey söylemediniz. Aradan iki se
ne gqçtL Daha bu çalışmalar ne kadar devam 
edecektir? (Yetersesleri)'. 

Milletvekili olarak sonmak hakkım vardır. 
ÇALIŞMA BAKANI NURİ ÖZSAN (De-

vaımla) — Mütalâaların toplanmasına mütevak
kıftır. Müddetini kestireımem. 
. ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) — Bir sualim daha var. Asgari ücre
tin tâyin ve tesbitiııe d ak olan talimatnamenin 
ziraî ye sınai iş yerindeki tatbikına dair bir 
malûmat vermediniz, sebebi inedir? 

ıÇALİŞMA BAKANI NURİ ÖZSAN (De
vamla) — Arkadaşım her halde1 maruzatımı 
•dinlememişler.. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak)— Dinledim. Samimiyetle... 

ıÇALİŞMA BAKANI NURİ ÖZSAN (De
vamla) — Asgari ücretin mekanizmasını izah 
(ettim. İşçi emeğinin istismar edildiği yerde tat
bik edilir. Bunun tatbiki yetkisi Bakanlığa ve
rilmiştir. Zirai yerlere tatbik ediliyor, sınai yer
lere tatbik edilmiyor şeklindeki iddia varit dê -
ığildir. İktisadi ve içtimai zaruretlerin lüzum 
gösterdiği her yerde Bakanlık, takdirini kul
lanmak suretiyle tatbiıka geçer. Buradaki kıs
tas işçi 'emeğinim istismar edilmesi keyfiyeti-
*dhv Nitekim böyle bir durum görüldüğü tak
dirde tatbiki hususunda gereken tedbirler 'alı
nıyor. ' -

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) — Üçüncü sualim, şudur : Elde mev- \ 
eut müfettişlerle iş, yerlerinin teftişi imkânı 
.mevcut mudur? Yani beynelmilel iş mukavele
leri ve talimatnameleri (muvacehesinde eldeki 
müfettiklerle bıı geniş sahayı teftiş imkânını 
buluyor musunuz? 

" ÇALIŞMA BAKANI NURİ ÖZSAN (De
vamla) — Bütün femgatlcri dle müfettişleri- • 
-miz bu vazifeyi yapmaya çalışmaktadırlar. Ba
kanlık bu teşkilâtı takviye etmek huşunu ele. 
almıştır. Bunları söylemiştim. Dikkatle din- I 
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lediğinizi ifade etmiş olduğunuz halde kulağı
nızdan kaçmış olacak. -} 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) •— Bir sualim daha var. 

BAŞKAN — Abdürrahıhıan Bey, biliyorsu
nuz kifayeti müzakere takriri var. Bu, sualle
re de racidîr. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (De
vamla) — Biliyorsunuz vaktin darlığı yüzünden 
birçok vekâlet, bütçelerinde konuşmak imkânı 
hâsıl olmadı. (Sualini sorsun sesleri). 

BAŞKAN — Buyurun, sorunuz efendim. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (De

vamla) — Efendim, Zonguldak 'ta verem nis
peti çok fazladır. (Kaç sesleri). Onu merak 
eden arkadaşlar öğrenir. Halk Partisi zamanın
da devam etmiştir. Sağlık Bakanlığı ile tema
sımızda burada bir verem taraması yapılaçağı-
nı duymuştuk. Bakanlığınızla, Sağlık Bakan
lığı arasında bu hususta bir temas var mıdır? 
ve işçi verem hastanesinin bir an evvel tesi
si düşümülmekte imidir? 

Suallerim bunlardan ibarettir. 
ÇALIŞMA BAKANI NURİ ÖZSAN (Devam

la) — Efendim, Bakanlığın, Çalışma Bakanlığı
nın bu mevzu ile alâkadar olabilmesi için mu
hitte hastalık sigortasının tatbik edilmiş olması 
lâzımdır. Zonguldak'da hastalık sigortası tatbik 
edilmemiş olduğuna göre bu vazife Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına terettüp etmekte
dir. Orada faaliyete geçince bu vazife sigortalar 
mevzuuna geçecektir. 

AHMET TOPÇU (İstanbul) — Askerî Fab
rikalar İş Kanununun şümul ve murakabesine 
tâbi tutulacak mıdır? 

ÇALIŞMA BAKANI NURİ ÖZSAN (De
vamla) — Askerî Fabrikalar evvelce hususi bir 
teftiş rejimine tâbi idi. Fakat anlaşma hâsıl ol
muştur. Tedbir de alınmıştır. Bundan dolayı 
bütün askerî, fabrikalar Çalışma Bakanlığının 
murakabesine tâbi olacaktır. Esasen İş Kanunu
nun hükümlerine tâbidir. 

Yüksek Başkanlığa 
Çalışma Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerinde

ki müzakereler kâfidir. 
Maddelere geçilmesini arz ve teklifJ ederim. 

Bolu Milletvekili 
Mahmut Gıiçbilmez 
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Yüksek Başkanlığa 

, Çalışma Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerin-
trjeki, jmüzakereler kâfidir. ;; 

Maddelere geçilmesini arz ve teklif ederim. 
, Tekirdağ Milletvekili 

Zeki Erataman 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakereler kâfidir. Kifayetin oya konulma

sını arzederiz. 
Niğde Milletvekili Çanakkale Milletvekili 
Fahri Köşkeroğlu Nusret Kirişcioğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Çalışma Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerin

deki müzakerenin kifayetinin oya arzım teklif 
ederim. 

Manisa Milletvekili 
Muzaffer Kurbanpğlu 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takrirlerini 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

B. 
101 

201 

202 

206 

209 

210 

SOI 

Bakan ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş,tir. 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN — -Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
Maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince .T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.;. 

Lira 
5 400 

891 902 

129 120 

34 560 

56 157 

2 100 

15 350 

B. 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

403 

408 

42'0 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
iller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

- Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN -
Etmiyenler... 
Kira bedeli 
BAŞKAN -
Etmiyenler... 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyonlar huzur ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5521 sayılı Kanunun. 14 ncü 
maddesi gereğince iş mahkeme
lerine katılacak iş veren ve işçi 
temsilcilerine verilecek ödenek
ler 

Lira 

24 500 

9 500 

26 500 

24 100 

2 000 

145 501 

3 000 

3 000 

2 000 

21 500 

12 000 

BAŞKAN — Efendim. Açık oya arzedilen 
tasarılar hakkındaki oylama muamelesi bitmiştir. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Arka
daşlar, iş ihtilâflarım halledecek mahkemelere 
iştirak edecek işçi mümessillerinin masrafına mü
tedair olan bu fasıl zikredilirken daimî bir ihti
lâf mevzuu olan fikir işçileri meselesine bilmü-
nasebe temas etmek istiyorum. Benden evvel 
konuşan bir arkadaşımız bütçenin tümü üzerin-
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de bu meseleye kısaca dokundu. Fakat bir mes- I 
lek adamı olmak sıfatiyle ve yahut gazetecilik- \ 
ten gelmiş ve meslekin iç ıstıraplarını çok iyi 
yaşamış, incelikle • yaşamış ve nefsinde de his
setmiş bir arkadaş olarak bu Fikir İşçileri Ka
nununun ehemmiyetini bu münasebetle bir kere 
daha tebarüz ettirmek istiyorum. Girdiğimiz de
mokrasi sistemi içinde büyük murakabe, muha
lefet partileriyle beraber serbest bir matbuat sis
temine dayanıyor. 

Arkadaşlar, matbuat hürriyeti ise yalnız 
Matbuat Kanununa koyulan liberal hükümlerle 
temin edilen bir gaye değildir. Bizzat meslek 
içinde çalışmakta olanların hürriyet ve teminat
ları yoksa hürriyetin ve teminatın ehemmiyeti, 
yoktur ve gazetecilerin bir murakabe vazifesi al
maları ihtimali asla yoktur. Bugün gazetecilerin 
durumları böyledir. Umumi hayatımızı muraka
be edecek olan gazeteciler diğer iş sahalarından 
daha feci vaziyette bulunuyorlar. î ş mukavele
leri yoktur. Girip çıkmak hususunda bütün is
tikballeri patronun arzusuna, kanaatine ve bir 
anda tebeddül edebilecek hislerine tâbidir. Böy
le bir şart içinde bulunanı bir gazeteci hakiki fi
kirlerinden bâzan patronunun düşünce ve kana
atlerine göre, fedakârlık etmek mecburiyetinde 
kalır. Hattâ dışarıdan aksettirmesi lâzımgelen 
havadisleri dahi patronunun mizacına göre ayar
lamak durumundadır. Gazetenin iç görünüşü ile 
dış görünüşü arasında böyle fevkalâde büyük bir 
fark vardır. Bizim takibetmekte olduğumuz fi- I 
kirleri selâmete çıkarmak' için ve. demokrasi ida
resinin hakkiyle bir murakabe ; sistemini ve ef
kârı umumiye murakabesini takviye edebilmek 
için herşeyden evvel bir Anayasa müeyyidesi ka

dar gazetecilerin istikbalini temin edecek ve onlara 
emniyet verecek, dolayısiyle murakabe emniye
tini sağlıyacak fikir işçileri kanununun süratle 
getirilmesi lâzımdır. Bu kanunun bir bahtsızlığı 
olmuştur. Geldi, yapıldı, " iade edildi ve tekrar 
geldi. 

Eğer Çalışma Bakanlığı, diğer kanunlarda 
olduğu gibi biraz daha sıkı bir fikri takip ile bu 
kanunun üzerine düşecek olursa, esasen bütün bir 
rejimin istikbalini teminat altında bulunduran 
yüksek bir meslek tabakasını memnun etmekle 
kalmaz,: hakikaten rejimin en büyük teminatım 
sağlamış olur. • ; ' • • • 

Çalışma Bakanının dikkatin den,; bunu bekle- j 

1952 O : i 
diğimizi ve ümit ettiğimizi, böyle bir kanunun ha
kikaten rejimin • ve sistemimizin, zihniyetimizin 
temel kanunu olacağını ifade etmek istiyorum. 

ÇALIŞMA BAKANI NUEİ ÖZSAN (Muğla) 
—• Arzettim. Bu kanun Meclise sunulmuştur. Ha
len komisyondadır. 

BAŞKAN — Bu bölümü reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

B. Lira 
451 Yayın giderleri 14 000 

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

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle baş
ka her çeşit gidereleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Miletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 221 500 
BAŞKAN — Kabul edenler.;. 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

5,01 G ecen yıl borçları 630 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

502 1947 - 1950 yılları borçları 730 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma Bakanlığı Bütçesi bitmiştir. 

Efendim, Bütçe Kanununun müzakeresi de-
vamınea muhtelif bölümler üzerinde arkadaşların 
vermiş olduğu takrirlerden dikkate • alınmış 
olanlar Bütçe Komisyonuna havale edilmişti.' 
Bu hususta Bütçe Komisyonunun hazırlamış ol
duğu rapor gelmiştir, okuyoruz : 

28. I I . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

1952 yılı Bütçe kanunu tasarısının Kamu
tayda görüşülmesi sırasında yüksek Meclis ta
rafından dikkate alınıp komisyonumuza lıavale 
buyurulan Önergeler üzerinde Hükümetin hu-
zuriyle gerekli incelemeler yapılmıştır. < 

Verilen önergelerin ihtiva ettikleri r husus
lar : ' ••' •; 
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1. Diyanet İşleri Başkanlığı 
bütçesine (İmam, hatip ve Kuran 
hocası maaş karşılığı olarak) 

2!" Toprak ve İskân Genel Mü
dürlüğü bütçesine (Şarktan Garba 
naklolunanların iskânı ve ziraat 
alctleriylo teçhizi için) 

3. Adalet Bakanlığı bütçesinin 
(L) cetvelinden çıkarılması isleni
len kadrolar karşılığı olarak 

4. Emniyet G enel Müdürlü ğü 
için motorlu nakil vasıtası mubaya
ası olarak 

5. Ankara Belediyesine yar
dım 

6. Bursa'daki Süleyman Çele
bi'nin türbesinin ikmali inşaası 
için 

7. Antalya ve Alanya'daki ta
rihî iki eserin tamiri için 

8. Millî Eğitim Bakanlığı büt
çe.-,tasarısının 455 nci (Prevantor
yum ve sanatoryum giderleri) bölü
müne 

9. Köy okulları yapımı için 
10. Köylerde halkın yapacağı 

su işlerine yardım olarak 
11.' İl ve köy yolları yapımı bö

lümündeki ödeneğe ilâveten 
12. Büyük Millet Meclisi büt

çesi (D) cetveline mütercim ve dak
tilo kadrosunun ilâvesi 

•13. Millî;. Saraylarda kurulan 
dokuma tezgâhının faaliyete geçme
si için 

14. Halk tarafından yaptırı
lan okul binaları için müteşebbis 
derneklere yardım olarak 

15. Horasan - Sarıkamış de
miryolu inşasına başlamak üzere 

Lira 

380 000 

2 500 000 

13 200 

300 000 

500 000 

25 000 

140 000 

50 000 

2 000 000 

2 500 000 

5 000 000 

13 440 

57 900 

500 000 

5 000 000 

'118 979 540 
Yukarda arzedildiği üzere 18 979 540 lira

nın bütçe açığına ilâvesini gerektirmektedir. 
Bir taraftan bütçe durumumuzu ve malî 

imkânlarımızı diğer taraftan hizmetlerin müsmir 
bir surette ifasını ayın ehemıniyetlcşöz önün
de tutatil komisyonumuz aşağıda mahalli tah 

sisi ve miktarı yazılı Ödeneklerin tertiplerine 
ilâvesini kabul etmiştir. 

B. M. Ödeneğin çeşidi 
Eklenen 

Lira 

i i Diyanet İşleri Başkanlığına 
202 13 Hayrat hademesi ücreti 

(500 aded imam, hatip ve 
Kuran hocası maaşı için) 

Toprak ve İskân İçleri G. M. 
425 50 Başka her çeşit giderler 

(Şark'tan nakledilenlerin 
iskân ve ziraat aletleriyle 
teçhizi için) 

380 000 

201 12 

637 

638 

415 

455 

742 

Adalet Bakanlığı 
İller memurları aylığı (İki 
aded 50 ve bir aded 60 li
ralık > başkâtip kadrosunun 
(L) cetvelinden çıkarılması 
dolay isiyle) 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Motorlu nakil vasıtaları 
satmalmması için (Maliye 
Bakanlığı Bütçesinin 752 
nei bölümünün 13 ricü mad
desine aktarılacak 

Maliye Bakanlığı 
Süleyman Çelebi türbesinin 
ikmali inşaatı için Bursa 
Belediyesine yârdım-
Ankara Belediyesine yar
dım 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Müzeler ve anıtlar giderleri 
(Antalya'da Aspehdos şeh
rinin tarihi kıymeti haiz ti
yatrosunun ve Alanya '-
daki Kızılkule'nin tamirle
ri için) 
Pravantoryum ve sanator
yum giderleri 
5210 sayılı Kanuna göre 
yapılacak köy okulla riylo 
öğretmen ve köy sağlık me
murları evleri yapımı için 
para ve ayın yardımları 

1500000 

13 200 

300 000 

25 000 

500 000 

140 000 

50 000 

2 000 000 
'"Ö', 

1204 — 



B : 50 28. 
...... Eklenen 

B. M. Ödeneğin çeşidi Lira 

Bayındırlık Bakanlığı 
791 Köylerde halkın yapacağı 

su işlerine yardim 2 000 000 

Karayolları G en el Müdürlüğü 
783 İl ve köy yolları yapımına 

yardım 2 000 000 

Büyük Millet Meclisi 
202 13 Meclis hizmetlileri ücreti 

(İngilizce ve Fransızca bi
lir bir aded mütercim ile 
İngilizce ve Fransızca ya
zan bir aded daktilo) 13 440 

8 921640 
Komisyonumuzca kabul olunan yukarı ki ilâ

velerde, tekliflere nazaran görülen indirmelerin 
mucip sebepleri aşağıda arzedilmiştir: 

1. 5826 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gere
ğince iskân edileceklerin adedleri halen kati
yetle tesbit edilmiş olmadığı ve vilâyetlerden 
alınmakta olan malûmata nazaran bir buçuk 
milyon liranın 1952 yılı içerisinde müracaat ede
ceklerin ihtiyaçlarını karşılıyabileceği anlaşıl
mıştır. 

2. Köylerde halkın yapacağı su işlerine 
yardım olmak üzere bütçede geçen yıla nazaran 
2,5 milyon lira fazlasiyle 7,5 milyon lira mev
cut olup buna bugünkü bütçe imkânlarımızla 
ayarlı olarak iki milyon lira ilâvesinin maksadı 
temin edeceği; 

3. İl ve köy yolları yapımı, için 1950 yılın
da ayrılan 7 milyon lira 1951 yılında alman ek 
ödenekle birlikte 13 milyon liraya ve 1952 tasa
rısında da yüzde yüzden fazla bir zamla 25 mil
yon liraya çıkarılmıştı. Hükümetten alman iza
hata, dayanılarak teknik kontrol • elemanlarının 
kifayet derecesi ve ödeneğin müsmir bir surette 
sarfedilmeSî göz önünde tutularak iki milyon lira
lık bir ilâvenin yapılmasının uygun olacağı ne
ticesine varılmıştır. 

Mahiyet-itibariyle.Millî Sarayların idaresinin 
Büyük Millet Meclisi • fonksiyonları meyanında 
mütalâasına imkân bulanmaması yolunda komis
yonumuzun ve Yüksek--Heyetinizin temayülü ve 
temennileri muvacehesinde Millî Sarayların 
Maliye'ye devri hususunda Yüksek Meclise bir. 

2.1952 O : 4 
[ kanun tasarısı sevkedilmek üzere bulunduğu veri

len izahattan anlaşılmış ve dokuma tezgâhlarının 
yeni idare tarafından bir karara bağlanması dü
şüncesiyle teklifin mezkûr kanun tasarısının 
tetkiki sırasında göz önünde tutulması muvafık 
görülmüştür. f 

5830 sayılı Kanını gereğince Hazjııeye inti
kal eden binalardan mühim bir kısmının Hükü
metçe okullara tahsisi derpiş edilmiş olduğu ve
rilen izahattan anlaşılmış, diğer taraftan. 1952 
Bütçe tasarısına geçen yıl ödeneğine nazaran 
esasen 200, 000 - lira fazlasiyle 500 000 - lira ko
nulmuş bulunduğu da göz önünde tutularak Hü-

I kümetçe teklif olunan ödeneğin aynen kabulü 
muvafık olacağı neticesine varılmıştır. 

Horasan - Sarıkamış yolunun inşası için ilo 
I tiza eden meblâğın asgari hesaba göre 40 milyon 
I liraya baliğ olacağı ve verilecek 5 milyon lira 

ile yapılacak kısmın hiçbir fayda sağlamıyacağı 
I Bayındırlık Bakanının izahatından anlaşılmış 

bulunmaktadır. 
I Bil itibarla bu hususlara taallûk eden öner

gelerin nazara alınmasının uygun ölamiyacağı 
neticesine yarılmıştır. 

I Bu meyanda İçtüzüğün 116 ncı maddesinin 
ikinci fıkrasında; Heyeti Umumiyede verilen 
değiştirgelerde bunların hangi madde veyahut 
bütçenin hangi bölümü ile ilişkin olduklarının 

I açıkça gösterilmesi tasrih edilmiş olmasına bi
naen bâzı önergelerde bu husus noksan bırakıl-

I dığmdan önergelerde yazılı hizmetlerin ifası 
için kabul olunan ödenekler komisyonumuzca 
bakanlık bütçelerinin ilgili bölümlerine vaz'edil
mek suretiyle tanzim edilmiş bulunuyor. 

I Hükümet tarafından vâki olan teklif üzerine 
Arazi Vergisi Kanunu tasarısının Hükümetçe 
geri alınması üzerine gelirler tahmininde hâsıl 
olan 25 milyon lira.açığın karşılanması imkânı 

I komisyonumuzca araştırılmış ve Hükümet ile 
I mutabık olarak Gelirler Bütçesinin, 25 nci bö

lümüne 8 milyon, 31 nci bölümüne 10 milyon ve 
37 nci bölümüne 7 milyon liranın aşağıdaki mu
cip sebepler muvacehesinde ilâvesi uygun görül
müştür. 

25 nci bölüme ilâve olunan 8 milyon lira : 
Tekelin en son muvakkat mizanına, nazaran 

1949 - 1950 yıllarında Tekelin fazla hasılası 20 
milyon liradır. 1951 yılı içinde bu meblâğın yal-

I im 12 milyon lirası Hazineye ödenmiş olup 
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mütebalîi, 8 milyonun, Tekelin destekleme mu- | 
bayaatmda bulunması gibi sebepler dolayısiyle 
tahsiline imkân bulunamamış ve bu paranın 
1D52 tahminlerine ilâvesi uygun gftriHmüştür. 

31 nei bölüme ilâve olunan 10- milyon : 
1951 yılında; Millî Piyango geliri 1950 ve 

1951 yıllarının hasılatından terekküp etmekte 
olup 211 milyon lira olarak tesbit edilmiş bulu
nuyordu. Şu tarihe kadar mezkûr idare 1950 
yılı hasılatını üdemiş olup bilançonun henüz 
tasdik edilmemiş olması dolayısiyle 19'51 hası
lası Hazineye tediye edilmemiş bulunmaktadır. 

1952 yılında mezkûr idareden alınacağı tah
min olunan 13 milyon liralık 1952 hasılatına ilâ
veten 10 milyon liralık 1951 hasılatı ela tahmin
lere ilâvesi uygun ıgörülmüştür. 

37 nei ilâve olunan 7 milyon lira : 
195l2 yılma devrolunan Kazanç ve buna mü-

teferr'i vergiler tahakkukatı 40 milyon lira ci
varındadır. 1951 yılında bu ıgelirin sabıka tah
silat nispeti % 44 olup 1952 de ele aynı nispette | 
tafsilât yapılması imkânı derpiş olunmak sure
tiyle evvelce bu bölümden alınacağı tahmin 
olunan. 11,5 milyon lira yerine ,1.18,5 milyon lira 
gelir sağlanacağı neticesine varılmıştır. 

Komisyonumuz, 1952 yılı Bütçesinin, umumi 
durumu muvacehesinde mümkün olan İlâve 
ödenek tahsislerini Hükümetle mutalbık kalmak 
sure tiyle *kabul ve tesbit etmiş bulunuyor. Tak
dir Yüksek 'Meclisindir. j 

Raporumuz Kamutayın tasvibine arzolunmak 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

E. Acl'âkan 
Kâtip 
Sivas 

H. İmre 
Bursa 

K. Yılmaz 
Elâzığ 

Ö. F. Sanaç 
" .Giresun 

M. 'Şener 
İstanbul 

H. Hüsman 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelikbaş 

Bilecik 
Y. Üresin 

Diyarbakır 
•Y. Azizoğlu 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 
Gümüşane 

K. Yörükoğlu 
İstanbul 
S. Oran 

Sözcü' 
Çanakkale 
E. Kalafat 

Bolu 
t. Gülez 

Diyarbakır 
M. Ekinci 

Giresun 
TL Erkmen 

İstanbul 
A. H. Başaı 

tzmir 
B. Bilgin 

, İzmir Kastamonu 
C:\ T: Gürerk H. Türe 
]•'*". İConya Konya 
'' '••"• R.' Birand M; i . . Ülgen 

.1952 0 : 4 
V Malatya •-. Ordu Sinob ;': 

.M. S. Eti R. Aksoy S. Somuncuoğht 
Sivas Trabzon Urfa 

R, Ş. Sirer S. F. Kalayiciöğlu Dr. F. Eriğin 
• V a n [ 
F. Melen 

(Rapor okundu.) ' 

BAŞKAN — Rapor hakkında müzakereyi 
açıyorum. Söz Başbakanındır. 

BAŞBAKAN A0ÖNAN MENDERES (llstan-
bul)—Sevlgili arkadaşlarım; 

Bütçe masraflarının muhtelif fasıllarına zam
lar yapılması hususunda 15 takrir verilmiş tve 
bu 15 takrir nazarı itibara alınmak kaydiyle 
Bütçe Komisyonuna havale edilmiş bulunuyor
du. 

Hükümet Bütçe Komisyoniylc müştereken 
bu takrirler üzerinde çalışmıştır. 

'Takrirlerden 9 u aynen kabul edilmiş1, 3 ü-
nün kabulü imkânsız görülmüş veya faydalı gö
rülmemiş, 3 ü de tadilen kabul edilmiştir, v 

Muhterem arkadaşlarım, kabulü faydasız veya, 
imkânsız görülen takrirlerin en mühimminii, Kars 
Vilâyetinde yapılacak demiryollarına tahsisat ko
nulmasını muhtevi olan takrir teşkil etmektedir. 
Bunun kabul edilmemesinin ne sebeple teklif edil
mekte olduğunu, Bütçe Komisyonu raporundan 
öğrenmiş bulunuyorsunuz. Hakikaten böyle bir 
tahsisatın kabul edilmesinin, bugün takip etmek
te bulunduğumuz yol ve prensiple kabili telif ola
mayacağını Yüksek Heyetinize arzetmeyi bir va
zife addetmekteyim. 

Üzerinde tadilât yapılan takrirlerin en mü
himlerinden birisi de, vaktiyle Doğu bölgesinden 
bâzı yerlere nakledilen ve bilâhara yerlerine iade 
edilmiş olan vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık 
olarak konulmuş olan 2,5 milyon liranın 1,5 mil
yon liraya indirilmesi hususudur. Yapılan tetkik
ler neticesi 1,5 milyon liranın kâfi geleceği anla
şılmış bulunuyor. Yüksek Heyetçe nazarı itibara 
alınarak Bütçe Komisyonuna havale edilen tak
rirlerin esasında bizim de mutabık olduğumuzdan 
emin olmanızı rica ederim. 

Bütçe Komisyonu ile Hükümet müşterek mesai 
sarf etmiş ve şu rakamlar o mesainin neticesinde 
yüksek huzurunuza gelmiştir. Komisyonun hazır
ladığı bugünkü bütçe rakamlarının gelir ve gider
leri arasındaki f arlan, bir âmme, hizmeti telâkkisi
nin neticesi olarak, ortaya çıkmış olan tertiplerin 
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göstermiş olduğu manzara bakımından, en müsait 
bir tarzı hal olduğunu arzetmeyi bir vazife addet
mekteyim. 

Bütçe Komisyonu, raporunda da söylediği gi
bi takdir Yüksek Heyetindir. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Mehmet Bahadır Bey. 

AHMET KEMAL VARINCA' (Gümüşane) 
— Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Han'gi esas üzerinde usul hak
kında .konuşacaksınız? İçtüzük evvelden Ri
yasete bildirmenizi âmirdir. Ne hakkında söz 
istiyorsunuz? îzah buyurun, ondan sonra söz 
verilip verilmemesi lâzım geldiğini teemmül 
edeceğim. Yoksa- söz vermem, izah buyurun. 

AMHET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 
— Nizaımnameyi iyi okursanız, çok iyi anılarsı
nız. Nizamnameden haberiniz yok. 

BAŞKAN — Sizr zaten, .her zaman böyle ya
pıyorsunuz. Niza m nameyi okumanız] ben size 
tavsiye ediyorum. 

Buyurun Mehmet Bahadır Bey. 
MEHMET BAHADIR (Kars) — Sayın ar

kadaşlar, dün Yüksek Meclisiniz bizi sevindir
di ve yetmiş imzalı olarak verdiğimiz önerge 
ite beş-milyon liramın . verilmesini 'kabul buyur
dunuz.- (Nazara, alınmasını sesleri) • Biz de bu 
sebeple vilâyetimize telgraf çektik. (Soldan gü
rültüler). 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyin efen
dini. " ' ' • ' • 

MKHMET BAHADIR (Devamla) — Komis
yonda, verilen karar üzerine maalesef, birçok 
önergeler vardı, bir ikisi hariç olmak üzere 
hepsi kabul edildi Fakat her nedense Kars'ın 
talihsizliği' midir, nedir, Kars'ın hayati bir me
selesi olan demiryolu işi kabul edilmedi. 

Arkadaşlar, içinizde bu yolu görenler var
dır, dün de buna dair uzun .uzun izahat ver
miştim, diğer bir arkadaşımız da bunu burada 
belirtti. Bu kabul edilmemekle beraber sayın 
Başbakanım burada, söylediğine göre bunun ne 
vakit yapılacağına dair de ufak bir ibrada bile 
bulunulmadı. . * • • 

Arkadaşlar, biz' yeniden hattın uzatılması
nı istemiyoruz, orada bir yama, bir gedik olan 
ve hakikaten bu arada: bulunan 74 kilometre-
lik dar hattın uzatılmasını istirham ettik. 

Kars hayvaneılik yapan bir memlekettir. 
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I Bu vilâyeti ancak demiryolu kalkındıracaktır, 

şose ise, bunu yapmaya imkân yoktur. Bu se
ne kışın az olması dolayısiyle yollar açık bu
lundurulmuştur. Fakat Kars öyle bir memle-
•kettir ki ü-ç metre yükseklikte kar 'yağar. Mo-
törle şosenin açılmasına imkân yoktur'. Bugün 
radyoda dinlemişsinizdir. Sııhunet Ankara'da 
.1, Erzurum'da 6 derecede iken Kars ' ta 20 dir. 
Buranın, kışı altı yedi ay devam etmektedir. Bu 
yol yapılmadıkça Kars'ın kalkınmasına imkân 
yoktur. Yine bir arkadaş Hopa yolundan bah
setti. Ekimde yoldan kuş bile uçmaz. Sayın ' 
Bakan yine komisyonda şose yapılırsa otomobil
lerle, kamyonlarla- hayvan hakli 'mümkün olur, 
dediler. Buna imkân var mı? Nerede görül
müştür otomobille hayvan nakli? Kars- bütün 
Türkiye'yi besliyecek bir hayvan merkezidir, 
aynı zamanda harice do hayvan ihracatı 'yap
maktadır. Böyle müstahsil bir vilâyetin bu şe
kilde ihmal edilmesi doğru değildir. Bu lûtfu 
Yüksek Heyetinizden tekrar esirgememenizi 
bilhassa rica ediyorum. • • • • . -

BAŞKAN — Hükümet namına söz Bayın
dırlık Baka nımnldır. ' . 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEYTİN-
OĞLU (Eskişehir); — Muhterem arkadaşlarını, 
Kars Milletvekili Muhterem Mehmet Bahadır 
arkadaşını sözlerini "Kars'ın ihmal edilmiş'bir 
vilâyet olduğu cümlesi ile bitirdiler. Bendeniz 
Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin müzakeresin
de bir hudut vilâyetimiz rolaiı Kars'ın nafıa iş
lerinin ele alınacağını ve fakat bunların sıraya 
konulması mecburiyetinin bulunduğunu zanne
diyorum ki, bu kürsüden arzettim. 

Horasan - Sarıkamış demiryolu'bizim kana
atimizce Kars'ın imarı ve kalkınması hususun
da birinci derecede rol oyıiıyan bir mevzu de
ğildir. Bir kere 74 kilometre tulûnda bulunan 
bu dar hattın, dekovil ' hattının geniş hata, 
normal hatâ çevrilmesi 40 küsur milyon liraya 
ihtiyaç göstermektedir. 5 milyon lira ile ancak 
sekizde bir, dokuzda bir nispetinde, yani 8 - 10 
kilometrelik bir yol yapmakla burada normal 
demiryolu işletmesi tesis etmeye imkân olmadı
ğını takdir buyurursunuz. Sonra 40 - 45 milyon 
lira ile Devlet yolları standardında ne kadar 
ve nasıl bir kara yolu şebekesi kurmak imkâ- • 

h nında bulunulduğunu sizlere kısaca arzedeyim. 
Hakikaten bugün bütün dünyanın, motorlu vâ-

I; sıtalarm gelişmesi karşısında, kara yollarım 



B"••: 50 2 8 . 2 
demiryollarına niçin tercih ettiklerini ; takdir 
buyuracaksnız, Çünkü bir kilometre demiryolu
nun 500 000 liraya mal olmasına mukabil bir 
kilometrelik Devlet "yolu standardında, yani ge
niş, meyilleri az, virajları rahat bir yolun bir 
kilometresi 3 0 - 4 0 bin liraya mal olmaktadır. 
Yani bir kilometre demir yolu bedeli: ile 15 ki
lometre kara yolu yapmak ve. Horasan - Sarı-r 
kamış yoluna sarf edilecek 45 milyon lira ile aşa
ğı yukarı 1500 kilometre Devlet yolu standar
dında kara yolu yapmak.imkânı mevcuttur. Hal
buki, bunun yanında Kars Vilâyetinin kanaati
mizce çok1 daha evvel yapılması lâzımgelen ve 
ıslah edilmesi icabeden yolları vardır. Erzu
rum - Kars yolu Kışın kar .tuttuğundan ve bu
rada motorlu vasıtaların rahat seyir edemedi
ğinden bahsettiler. Bu yollara biraz para sarfetmek 
suretyile rahat ye emniyetli bir hale getirilebilir. 
Bugün birçok memleketlerde olduğu gibi kamyon
larla da hayvan nakliyatım temin etmek kabil
dir! Ve hele bunun yanında Kars Vilâyetinin İğ
dır Ovası ve havalisinin tamamen yolsuz, mahsur 
halini' belki 1 - 1,5 nihayet 2 milyon lira ile kur
tarmak ve Kars 'm en mühim mümbit bölgesini 
hayata kavuşturmak mümkündür. Nitekim Kars 
Milletvekili arkadaşlarım bana demiryolundan 
ziyade İğdır 'm Tuzluca - Kağızman - Horasan 
tarikiyle Erzurum pazarına kavuşturulmasını ve 
yine İğdır - Tuzluca - Digor yolu ile Kars'a ulaş
tırılmasını her zaman söylerler. Bendeniz bir söz
lü soru münasebetiyle maruzatta bulunduğum 
gibi bu yolların etüdünü yaptırarak 1952 de bun
lardan en ehemmiyetlisini ihale etmek suretiyle 
işe başlamaya karar vermiş bulunuyoruz. Bundan 
başka eski iktidar zamanında Kars'ın ne yoluna, 
ne suyuna en ufak bir himmet yapılmamıştır. 
Ama 1951 de biz ilk bütçemizin ilk tatbik mevsi
minde Posof yolunu ele aldık geçen sene başla
dığımız bu yolun tamamlanması 1952 inşaat mev
siminde devam edecektir. Hükümetiniz eski ikti
dar tarafından uzun yıllar ihmal edilmiş Kars 
Vilâyetinin bayındırlık işlerini teker teker ele 
almak kararındadır. Ve fakat Horasan - Sarıka
mış ' demiryolu priyorite ve bütçe imkânları iti
bariyle :' daha ' sonra' mütalâa edilmek icabetmek-
tedir: Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
• •; BAŞKAN :±- M t Oktay. . 

° ESAT OKTAY1 (Kars) — Efendim, ortada 
bir kanama var, kanama arkadaşlar. Geçen; sefer 
de daha etraflı arzetmiştim, 300 kilometrelik yol 
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ortadan bir yerde ıkesilmiştir, muattal vaziyette
dir. Kanıyan bir::damarı, bağlamak lâzım değil 
mi? Bu damar kanasın mı? 

Buhu;;böylece ârzettikten sonra., vaktim çok 
mahdut olduğu içm kburanın hususiyetleri hak
kında uzun uzadıyâ izahat verecek imkândan 
mahrumum. Kars'ta bugün iktisâdi bakımdan, 
hayvancılık ve saire sanayii bakımından bir te
sis kurulamıyor. Halk buradan çekiliyor; tüccar, 
esnaf çekiliyor, nüfusu günden güne azalıyor. 
Yakın zamanlarda Kars Şehrinin nüfusu 40-50 
bin iken zamanımızda bu miktar 10 - 15 bine in
miştir. Oradan göç eden sermayedar, paralı ze
vattır arkadaşlar. Burası inkişaf edemiyor. Gö
rülüyor ki, burada bir emniyetsizlik, bir huzur
suzluk vardır. Bu vaziyette oraya memur da gide
miyor. Çünkü oradan başka yere nakletmek de 
bir belâyı azimdir. 

Sonra, yakacak dâvası da çok mühimdir. Kars'
ta, Erzurum'da ve o havalide ya toprağın hakkı 
olan tezeği yakarlar, yahut da güzel ormanları 
yakarlar. Profesör Heske'nin dediği gibi bütün 
Türkiye'de 20 sene sonra orman yoktur, tek di
kili ağaç kalmıyacaktır. Kars'ta bu iş belki 20 
sene bile sürmiyecektir. Beş, on sene sonra Sa
rıkamış'm, Göle'nin, Oltu'nun, Ardahan'ın, Pos-
hof'uh o güzel ormanları mahvolacaktır. Oraya 
Zonguldak'tan yakacak gelemez. Bu bölgenin ya-
nıbaşmda Balkaya linyit kömürleri vardır. Re
zervi 25 milyon ton tahmin edilmektedir. Yaka
cak ihtiyacı temin edeceği gibi orada işliyecek 
tiren bu linyitle işliyecektir. Inşaallah bundan 
sonra, Tortum şelâlesinin istihsal edeceği elek
trikle de işletilir.' 

Sayın Bakan çok sevdiğim ve eski arkadaşım 
Kemal Zeytinoğlu karayollarında benzinle kam
yon işletilir buyurdular. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kalmıştır. 
ESAT OKTAY (Devamla) — Efendim nasıl 

olur, bu, zamanla mukayyet değildir". 
BAŞKAN — Başkanlık kararlarınızla mukay

yettir. Bütçe konuşmaları 5 dakika ile tahdid 
edilmiştir. Bir dakikanız var,buyurun konuşun. 

ESAT OKTAY (Devamla) — Müsaade bu
yurun, Başkanım, siz de oraların' evlâdısınız. 

'BAŞKAN — Ben umumi heyetin karariyle 
mukayyedim. 

ESAT OKTAY (Devamla) —' Bunun üzerin
de-görüşmenin tahditli olduğunu sanmıyordum, 
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ona göre sözlerimi ayarlamıştım. Bari bir iki da
kika daha müsaade ediniz de toparlıyayım. (Yok, 
yok sesleri).' „ ; :,i : 

., Sayın Baltan Poshof yolundan bahsettiler. 
Poshof yolunu kendileri, görürlerse, ;ben söyle
meden, halk istemeden: kendileri bunu yaptırır
lar. Orası bir İsviçre gibidir. Orada yetişen ne
fis elma yolsuzluk yüzünden kilosu 25 kuruşa
dır, buraya gelirse 150 - 200 kuruş eder. Oradaki 
kavunlar memleketimizin hiçbir yerinde yoktur. 
Herşey buna ; göredir. İğdır'ın sulama dâvası, 
yolu Kğızman - Horasan yolu gibi ihtiyaçların 
hepsinin tahsisatları vardır. Bakan arzu ederler
se yaparlar, yapacaklarını ümit etmekteyiz. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur. 
Mehmet Bahadır.. 
ESAT OKTAY (Devamla) —- Tekrar söz 

alırım... 
NAMIK , GEDİK (Aydın) — Tekrar söz 

almmaa. 
MEHMET BAHADIR (Kars) — Arkadaş

lar, bir iki kelime ile sözlerimi bitireceğim. Sayın 
Bakan 74 kilometrelik yol için 40 milyon liraya 
ihtiyaç olduğunu buyurdular. 40 milyon lira za
ten evvelce verilmiştir bir kanunu mahsus ile. 
Bunun 25 milyonu sarf edilmiş 15 milyon lirası 
mevcuttur. Şimdi 5 milyon lira ilâve edilmek 
suretiyle bu miktar 20 milyon liraya baliğ ola
caktır. Bu yol esasen bir senede yapılması müm
kün değildir. Birkaç senede yapılacaktır, ileride 
bir kanunu mahsus ile 20 milyon liralık bir tah
sisat ilâvesi mümkündür. 

Sonra Kars için buyurdular; Poshof yolun
dan bahsettiler. Karsa bir şey yapıldığını bilmi
yorum. Poshof yoluna daha yeni başlandı. Fa
kat şose Kars'ı kurtaramaz. Kars'ın haricinde 
şose yapılamaz. Sayın arkadaşlardan Kars'ı gö
renler vardır, kışın şiddetli zamanlarında imkâ
nı yok Kars'ın dışında değil; içinde bile gitmek 
zordur. Kamyonlarla bunun imkânı yoktur. Bu
nun için heyeti umumiyenizden bilhassa rica 
ediyorum; Kars'ın demiryolu ödeneğinin kabu
lünü rica ederim. Sonra şose İğdır'a götürülür. 
İğdır'a şose yapmak lâzımdır. Kars'a bu şose
nin hiçbir faydası olamaz. İğdır için lâzımdır. 
Çünkü oranm pamuğu vardır. O başka mesele
dir. Komisyon demiryolu için 781 nci bölümde 
Van ve Diyarbakır yolu için 8 milyon lira koy
muştur, rıYine Sarıkamış, Maraş demiryolu için 
7,5 milyon lira konulmuştur. Bunlar demiryolu 
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1 değil midir?. Buralara tahsisat veriliyor tta Di-

çin Kars'a verilmiyor! 
Yüksek heyetinizden Kars için de tahsisatın 

verilmesini rica ediyorum. (Kasıt yok sesleri) 
BAŞKAN — Ferid Melen. 
FERİD MELEN (Van) -^ Efendim, bende

niz bu takrirden istifade, ederek Hükümetin de
miryolu politikasını sarahaten Yüksek Meclise 
arzetmesini istiyorum; 

Bu mevzu ile bendeniz gerek geçen sene 
bütçesinden ve gerekse bu yıl ilgilenmiştim. 
Her iki bütçede de komisyonda Bayındırlık Ba
kanına, sarahaten, İran ve İrak hudutlarına gi
den bir taraftan da Kars'a gitmekte olan de
miryollarına devam edip etmiyeceklerini : 
muştum. Geçen sene bilhassa bakan buna müs
pet cevap vermiş bir taraf tan, Van Gölü istika
metine devam eden demiryoluna. devam edece
ğiz demişlerdi, bu sene de buna yine müspet 
cevap verdiler, yalnız Kars istikametine giden 
yolu ele alamadık, gelecek sene düşünürüz de
mişti, hatırımda yanlış kalmamışsa. Fakat bu 
defa Kars demiryolu mevzuu dolayısiyle Hükü
meti Bütçe Komisyonunda, biraz daha kararlı 
gördüm. Bakanlar bu sefer' demiryollarının ar-
tık demode olduğunu, bunun yerine kara yolu 
yapmayı tercih ettiklerini beyan ettiler. Bu ha
kikaten üzerinde durulacak bir meseledir, ihti
sasım dışındadır, demode midir değil midir?. 
Bu epey zamandan beri münakaşa edilen bir 
mevzudur. Fakat görüşüme ' göre katî olarak 
halledilmiş bir mesele de. değildir. Avrupa'da, 
Garp memleketlerinde ana şebekeler ikmal edil
miştir. Buralarda demiryolu yapılmıyor. Fakat 
hiç birisi de ana yollarını sökmüş değildir. De
miryolları bizde o kadar azdır ki, bunu düşü
necek hale henüz gelmedik. Biz daha ana şebe
kemizin dörtte, birini, beşte birini ikmal etme
miş durumdayız/Onları bir tarafa bırakalım. 
PIiç olmazsa hudutlarımız istikametine gide a 
yollarımızı,' hudutlarımıza kadar, ulaştırmak 
zaruretindeyiz. Biz otomobil sanayiine malik 
bir memleket değiliz. Kâfi miktarda petrol kay
naklarına da sahip değiliz. Bu itibarla daha zi
yade yerli maddeler yakan vasıtalara ihtiyacı
mız vardır. Kömür yakan vasıtayı tercih zorun
dayız. Bu dâva aceleye gelen bir dâva da değil
dir. Hükümetin sarih ..ve katî kanaatinin bilin-

l. meşini, lüzumlu görüyor ve noktai nazarım bil-
I ,dinnesini istiyorum. 
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ÜEMAL KIPÇAK (Zonguldak) —Muhterem 

arkadaşlar; dün bu mevzuda söz almış ve tak
riri müdafaa etmiştim. Bugüiı de söz almak za
ruretini duydum. 'Evvelâ arzedeyim^ki, komis
yonun ve bakanın mütalâasını tasvip ediyorum. 
Buna da çok mâkul ve arkadaşlarımı da tatmin 
edecek bir sebep göstermek yolundayım, Ö da şu
dur : Bugün 40 milyon lira sarfı ile demiryol
ları tesis etmiş olsak bile, bendeniz muhiti bi
len bir adam sıfatiyle arzediyorum, tesis etmiş; 
olsak bile bahis buyurdukları hayvanları Kars'
tan bu tarafa nakletmek için lüzumlu olan 74-
kil ometrenin yanında mutlaka asgari 100 kilo
metrelik karayolları yapılmasına da zaruret 
vardır. Hakikaten, gerek İğdır'a, gerek Halka
ya'ya gitmek, için karayolu, mevcut değil dene
cek kadar yollar kötüdür. Bizim zaten gayemiz; 
iktisadi bir çerçeve içinde* ve iktisadi bir ruhla 
gerek Kairs'm, gerek memleketin, sair yerlerinin 
inkişafına hizmet etmektir. Arzumuz ve dâva
mız demiryolu değil, memleket inkişafıdır. Mem
leket inkişafı aynı para ile karayolu yapmak 
şeklinde temin edileceğine göre bu şekildeld 
ceryam da teşekkürle karşılamamak mümkün 
değildir. Yeter ki ; dâva yapım dâvası olsun. 
Demiryolu üzerinde ısrar edildiği takdirde ka
rayolları yapılmayınca; asıl demiryollarını bes-
liyecek olan karayolları yapılmamış vaziyette 
kaldıkça, demiryolu ancak orada yolculuk eden 
ihsanların yolculuklarını hafifletecek ve iktisadi 
bir hareket tevlit etmiyecektir. Karayolu ile 
İğdır'ı, Balkaya'yı Kars'a bağlamak suretiyle 
bir iktisadi hareket sağlanmış olacaktır. Bina
enaleyh bu yolda gösterilecek olan mesaiyi tas
viple karşılamamak mümkün değildir. Bakanın 
beyanatını teşekkürle karşılıyorum efendim. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Demin açık oya konulan kanun 
tasarılarının neticelerini arzediyorum. 

Devlet Demiryolalrı. ve Limanları 1,952 yılı 
Bütçe Kanununa (330) milletvekili iştirak etmiş, 

; (293) kabul, (37) ret vardır. Tasarı kanunlaş
mıştır. 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1952 
yılı Bütçe Kanununa (835) milletvekili iştirak et
miş, (301) kabul,1 (34) ret vardır. Tasarı kanun- j 
taşmıştır. ' 

'Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü- '! 
dürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanununa (301) millet- j 
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vekili iştirak etmiş, (268) kabul, (33) ret vardır. 

, Tasarı kanunlaşmıştır. 
•1 Bütçe Komisyonunun raporu hakkında 6 arka
daş konuşmuştur ve kifayeti müzakere takriri 
vardır bu takriri okutuyorum. 

B. M. M. Başkanlığına 
Bütçe Komisyonu raporu üzerindeki konuş

malar kâfidir. Kifayeti müzakerenin oya kon
masını arz ve teklif ederiz. 

Bilecik Milletvekili Tokad Milletvekili 
İsmail Aşkın Ahmet Gürkan 

ESAT OKTAY (Kars) — Aleyhte konuşa
cağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ESAT OKTAY (Kars) — Arkadaşlar; me

sele aydın! anmamıştır. Evvelâ benim olduğu 
kadar sizin de olan o bölgenin evvelce vermiş 
olduğunuz müspet karardan, teşekkürlerini Yük
sek Heyetinize arzederim. Büyük Meclis bu hu
susta cidden hassasiyet gösterdi. Şimdi esasen 
ortada, halledilecek bir mesele vardır. Raporla 
Sayın Bakanın komisyonda verdiği izahat ara
sında, bir mübayenet vardır bunun halledilmesi 
lâzımdır. ^ , 

Şöyle ki, rapordaki, beş milyon lira ile bu 
iş yapılamaz. Onun için Bütçe Komisyonu ço
ğunlukla reddetmiştir. Sayın Bakan komisyon
da buyurdular ki, bu iş 40 milyon liralık iştir. 
Elimde ancak 15 milyon liralık yetki vardır. 
40 milyon liralık yetki olmadıkça ben bu işe 
girişmem demiştir. Sayın Bakanın elinde 40 
milyon liralık yetki olsa,\ dahi bir sene zarfın
da 40 milyon lira sarfına imkân yoktur. Bütçe 
Kanunumuzla her sene beş on milyon lira ko
nacaktır. Üç dört senede yapılacaktır. 

BAŞKAN — Müzakerenin, kifayeti hakkın
da konuşun. 

ESAT OKTAY, (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. Şimdi hulasaten bir cihetin aydınlan
ması lâzımdır. Elde yetki vardır, 15 milyon 
liralık yetki vardır. İşe başlamak için Bakan 
40 milyonluk yetki istemektedir. Bu hususta 
Sayın Bakan izahat versin, mesele aydınlansın. 

Btı itibarla yeterliğin aleyhindeyim. ; 
I BAŞKAN — Müzakerenin kifayetini kabul 

edenler... Etmiy eni er... Kabul edilmiştir. 
' Şimdi raporu tasvibinize/arzedecçğim.. Son

ra bölümlere geçeceğim. MaUlmü âlileri rapor, 
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bir kısmın reddi, bir kısmın kabulü mahiyetin- : 
dedir. Binaenaleyh; evvelâ raporu tasvibinize 
arzediyorum; kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Rapor kabul edilmiştir. 

Tadil. edilen. ve 'aynen ipka edilen bölümle
ri oya arzediyoruz : ••-•': 

B. Lira 
Diyanet İşleri Başkanlığı 

202 Ücretler 5 386 740 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin D i'ıkrasiyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti "Emeldi 
Sandığına yapılacak ödeme
ler • • : . . . - 444 850 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
425 İskân; işleri giderleri 3 057 101 

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

Adalet Bakanlığı 
201 Aylıklar 28 187 035 

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

Maliye Bakanlığı 
637 Süleyman Çelebi türbesinin 

ikmali inşaatı için Bursa Bele
diyesine yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

25 000 

Söz istivo-NECDET YILMAZ (Bursa) 
rum. (Bölüm kabul edildi, sesleri) 

BAŞKAN — Filhal söz istemeniz oylamaya 
tesadüf: etti. Göremedim. Arkadaşımıza söz ve
riyorum. 

NECDET" YILMAZ (Bursa) — Süleyman 
Çelebi türbesini yaptıran Bursa Belediyesi 
değil, Bursa Eski Eserleri Sevenler Derneğidir. 
Bölümde'yanlış yazılmıştır. Bunun tashihini 
rica ediyorum. İleride her hangi formalite 
müşkülâtını mucip olacaktır. Tahsisatın doğru
dan doğruya Eski Eserleri Sevenler Derneği
ne verilmesi muvafık olacaktır. 
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BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ENVEIİ 

AD AK AN (İstanbul) — Efendim, bu bölümün 
(Süleyman Çelebi Türbesinin ikmali inşaatı için, 
Bursa Eski Eserleri Koruma Derneğine yardım) 
şeklinde düzeltilmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Bölümü bu tashihle kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 
638 

752 

772 

415 

455 

742 

743 

78.1. 

791 

Ankara Belediyesine yardım 
BAŞKAN _ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
3827 sayılı Kanun gereğince sa-
tmalınacak taşıtlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilin iştir. 
3202 sayılı Kanunun 5 nci mad
desinin C fıkrası gereğince ser
maye olarak Ziraat Bankasına 
BAŞKAN —• Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Müzeler ve anıtlar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlor... Kabul edilmiştir. 
Prevantoryum ve sanatoryum 
genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5210 sayılı Kanuna göre yapı
lan köy oküllariyle öğretmen 
ve köy sağlık memurları eyle
ri yapımı için para ve ayın 
yardımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İl ve ilce merkezlerinde halk 
tarafından yaptırılan okul bi
naları için müteşebbis dernek
lere 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
500 000 

1 715 205 

8 711 071 

640 000 

390 000 

10 000 000 

500 000 

Bayındırlık Bakanlığı 
Demiryolları yapım giderleri 19 845 000 
-BAŞKAN — K a b u l edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Köylerde halkın yapacağı su 
işlerine yardım 9-500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira 

571 440 

ıi3 500 

B. 
Büyük Millet Meclisi 

202 Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Millî Saraylar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

— Bu suretle talik edilmiş olan bölümler de 
kabul ve neticelenmiştir. - < 

E __. İşletmeler Bakanlığı Bütçesi : 

BAŞKAN — işletmeler Bakanlığı Bütçesine 
geçiyoruz. Söz alanları okutuyorum. 

C. H. P. Adına Server Somuncuoğlu. . 
Ali Rıza Sağlar, 
Hüseyin Balık, 
Baki Erden, 
Yusuf Aysal, 
Sırrı Atalay, 
Himmet ölçmen, 
İbrahim Kirazoğlu, 
Sabri Erduman, 
Ahmet Kavuncu, 
Fuad Seyhun, , 
Kâzım Arar, 
Cemal Kıpçak, 
i b r ah im . . . . . 
Abdürrahman Boyacıgiller, 
ismail Aşkın. 
ilk söz C . H . P . Meclis Grupu adına Server 

Somuncuoğlu-nundur. 
ISERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Muh

terem arkadaşlar ; 
İşletmeler Bakanlığının Bütçesi üzerinde C. 

H. P. Meclis Grupunun görüşünü açıklamaya 
Çalışacağım. 

Mazisi çok uzağa gitmiyen ve ömrünün ço
ğunu Demokrat iktidarında geçiren işletmeler 
Bakanlığı, diğer bakanlıklardan farklı bir bün
ye taşımaktadır. Vazifesi, daha çok idaresi al
tındaki muhtar müesseselerin çalışmalarını tan
zim ve murakabe etmekten ibarettir. Yüksek 
malûmları olduğu gibi, diğer taraftan bu mü
esseseler ayrı bir murakabe sistemine de bağ
lanmıştır. Bu şartlar altında, Yüksek Meclisin 
huzurunda; teferruata inerek ve bu müessesele
rin" faaliyetine temas ederek bu görüşlerimizi 

1 ârzetmekte fiilî bir fayda mülâhaza etmiyoruz; 
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Bu noktadan hareket ederek, İşletmeler bakan
lığının kendi sahasına giren müesseselerdeki po
litika ve koordinasyonu yaratmak hususundaki 
çalışmalar üzerinde durmayı uygun mütalâa 
ediyoruz. 

İlk bakışta, basit fakat dikkatli bir tetkika 
tâbi tutulduğu takdirde ! memleketimiz için iş
letmeler Bakanlığının çok mühim vazifeleri ve 
işleri olduğu görülür. Mameleki 2,5 milyarı 
aşan, memleket sanayiinin en önemli kollarını 
içine alan, maden araması ve maden çıkarıl
ması ve ihracı hususundaki çalışmaların mihra
kını teşkil eden müesseselerin Türkiye'nin bu
günkü iktisadi hayatında, ve yarınki iktisadi 
gelişmesinde gayrikabili inkâr rolü vardır. Geç
mişte, iktisadi, içtimai maksatlarla ve bazen as
kerî fabrikalarda olduğu gibi, Millî Savunma, 
ıgücümüzü hedef tutarak kurulmuş bu kadar 
müessesenin şartları içinde istihsal kudretlerini 
artırmak, rantabl hale getirmek, memleket ola
rak muhtaç olduğumuz bir çalışmadır. Diğer 
taraftan, bu müesseselerin Sümerbanka ait olan
larını, muayyen maddelerde iç istihlâki % 40 
derecesinde karşıladığından ve hızla makinele-
şen memleketimizde şiddetİe duyulmaya başla
nan yedek parça ihtiyacını sağlıyabıiecek bu 
müesseselerin, umumi iktisat politikası için
deki mevkii elbetteki çok önemlidir. 

Bugün zirai sahaya verilen ehemmiyet, ikti
sadi hayatımız için elbetteki lüzumlu ve hayırlı
dır. Ancak, yalnız bir tarafa yüklenerek diğer 
kısımları kendi haline terkedercesine ağır yü
rüyüşüne bırakmak doğru olmaz. 

İtiraf etmeliyiz ki, bu noktada Hükümet an
layışı bize cesaret verecek durumda değildir. 
Zira, bu derece önem taşıyan Bakanlık aylar
dan beri boş tutulmakta ve Çalışma Bakanı ar
kadaşımızın vekâletin tedvirine terkedilmiş bu
lunmaktadır. 

İşin icabına uygun olmıyan bu düşünce ve 
tatbik tarzı, Anayasamız zaviyesinden de tetki
ka muhtaçtır. 

Sayın arkadaşlar; 
Anayasamızın 46 ncı maddesi Bakanlar Ku

rulunun, Hükümetin umumi politikasından bir
likte mesuliyet prensibini koyduktan sonra ikin
ci fıkrasiyle, bakanların her birinin kendi 
yetkisi içindeki işlerden dolayı şahsi mesuliyet
lerini tasrih etmiştir. -n:;;/ 
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Şu dakikada, bütçesini konuştuğumuz İşlet

meler Bakanlığının, tahsisen bu işlerden dolayı, 
mesuliyetini şahsan taşıyan bir Bakanı karşı
mızda göremiyoruz. 

Buna mukabil, bütçeyi müdafaa eden ve me
suliyeti almış görünen, bir Bakan vekili vardır. 
Ancak bu vekâlet Anayasamızın 49 ncu mad
desinin sarahati karşısında muteber sayılamaz. 
Filhakika, Anayasanın 49 ncu maddesini aynen 
okuyorum : 

«İzinli veya her hangi bir sebeple özürlü 
olan bir 'Bakana, Bakanlar Kurulu üyelerinden 
bir" başkası geçici olarak vekillik eder. Ancak, 
bir Bakan birden fazlasına vekillik edemez.» 

Ayrıca bir tefsire yer bırakmıyacak olan 
bu sarahate göre : Ortada bir izinli veya özür
lü Bakanın mevcut olması ve ona bir başka 
Bakanın vekâlet etmesi lâzımdır. 

Halbuki İşletmeler Bakanlığı ımünbaldir. O 
halde, mevcut olmıyan Bakana vekil tâyini de 
Anayasaya göre tecviz edilemez. 

Hümetin bu bakımdan aldığı kararın yanlış 
^olduğunu ve Anayasaya aykırı bulunduğunu 
belirttikten sonra, şimdi diğer noktalara geçi
yorum. 

Siyasi cepheden ikinci plâna atılmış görü
nen İşletmeler Bakanlığı, fiilî sahada da aynı 
atalet içindedir. 

Memleket ekonomisi ve ticaretini tanzim 
vazifesiyle mükellef olan Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığı ile tesis edilmiş bir koordinasyon ol
madığı gibi bizzat kendi emri altındaki [mües
seseleri daha rasyonel hale getirecek bir ça
lışmaya da henüz? şahit olmadık. Hemen insaf
la söylemek lâzımdır ki, bu işler kolay başarı-
lır neviden değildir. Bugün hedefe varmış bir 
faaliyeti istemek ideal olur fakat realist bir 
görüş mahsulü olmaz. 

Ancak bu yola girilmiş olmasını istemek he
pimizin hakkıdır. 

İşletmeler Bakanlığı aktif bir istihsal Ba
kanlığı olacağı yerde, bugünkü haliyle pasif 
ve.âdeta hâdiselere ve iktisadi münasebetlerin 
gidişine seyirci bir durumdadır. Hükümetin bu 
Bakanlık üstünde tereddütte olduğunu, ona 
bir şekil vermek hususunda beklemekte bulun
duğunu gösteren bugünkü hale son vermesini 
ve süratle fiiliyata geçmesini isteriz. 

Sayjni arkadaşlarım, şimdi de İşletmeler Ba
kanlığının emrinde çalışan M. T. A. için büt-
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çede ayrılmış tahsisatın azlığına işaret etmek 
istiyorum. Bu yıl M. T. A. ya 7 500 000 Türk 
lirası-tahsisat konmuş ve geçen seneden 862 000 
liralık bir indinme yapılmıştır. ! 

Bütçe Komisyonunun Raportörü sayın Ta
rık Gürerk'in büyük bir vukufİa raporunda be^ 
lîrttiği gibi, bu müesseseye verilen tahsisatta in
dirmeler yapmak katiyen tecviz edilemez: Ku
rulduğu 1935 yılından bugüne kadar 82 ımilyon 
lira tahsisat alan bu müessese milyarlarla, öl
çülen millî servetleri meydana çıkarmış ve va
zifesini muvaffakiyetle başarmıştır. Diğer ma
den aramalarına ilâveten! petrol araması da bu 
•enstitüye verilmiş olduğuna göre tahsisatını 
kesmek değil, «artıımnakta zaruret- vardır. 

Burada hizmeti küçük tutmak suretiyle 
masrafı kısmak ve samimiyetten ayrılmak isti-, 
yen düşünceyi tasvip etmediğinizi; belirtmek -
isterim. 

Sayın arkadaşlar, şimdi de petrol mevzuuna 
geleceğim; 15 yılı aşan bir zaman içinde petrol 
aramalarının geçirdiği safhalar hepinizce ma- . 
lûmdur. Geçen yıl, Hükümet Şaman petrolleri
ni işletebilmek, kendi tabirleriyle 7.390.000 ton. , 
ispat edilmiş petrol rezervinden faydalanabil
mek için, Batman'da bir rafineri kurmak ka-
rariyle Meclisin huzuruna gelmişti. 

Hepimizi memnun eden bu projenin tahak
kuku sayesinde Şark'taki illerimizin ihtiyacı 
karşılanacak idi. O zaman 30 milyon lira olarak 
keşfi yapılan rafinerinin iki yılda tamamlanma
sı düşünülen 1951 yılı Bütçesinde 10 milyon 
lira teklif edilmiştir. 

Burada müsaadeleriyle sayın arkadaşlarınım 
hâtıralarını geçen yıl müzakereleri üzerinde ta-
zeliyeceğim. 

Milletvekili arkadaşlarım, petrol hususunda 
yerinde bir heyecan ve anlayış göstererek, mev
zuu millî bir dâva şeklinde ele alarak, Hükü
met projesini daha çabuk fiiliyata koymak için 
•tahsisatın (30) milyona çıkarılması teklifini 
yaptılar. Realiteden ilham alan memlekete bu 
yönden yepyeni bir görüşe kavuşturacak olan 
petrol meselesi üzerinde akşam görüşmeler ol
du, tahsisat artırılması birçok hatipler tarafın
dan desteklendi. Bu güzel anlayış karşısında, 
o zaman İşletmeler Bakanlığının mesuliyetini 
taşıyan arkadaş: ;, ,,.':,' 

Raman'da günde 600-700 ton petrol verebile
cek havzamızın sondajı ikmal olunduğundan, 
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sipariş etmek üzere olduğumuz .tasfiyehaneler 
gelir kurulursa pek yakında millî petrole kavu
şacağız. Biz .mütevazı bütçemizden on milyon 
lira artırabildik. Bu;bir sene içindir. Tasfiyeha
ne iki senede ikmal : olunacağına göre gelecek 
sene de ödenek isteğinde bulunacağız, şeklinde; 
cevap vermiş bu izahatı yerinde gören Yüksek 
Meclis tahsisatı teklif edildiği şekilde kabul et
miştir. .•';._ 

Sayın arkadaşlarım; ne hazindir ki Büyük 
Millet Meclisince bu kadar büyük bir heyecan
la desteklenen bu iş olduğu yerdedir. Ve sipa
riş edilmek üzere bulunduğu da resmen beyan 
edilen tasfiyehane, aradan bir yıl geçtiği halde 
ihale bile edilmemiştir. 

Ziraatin makineleşmeye başladığı memleketi
mizde petrol ve müştekatının önemi bu madde
lere olan ihtiyaç her gün biraz daha artmakta
dır. 

Petrol tedariki için ödemeye mecbur olduğu
muz dolar yüzünden sıkıntı çekmekteyiz. Büyük 
Millet Meclisi, imkânları bir hamlede kullana
rak Türk petrolünden süratle memleketin fay
dalanması için her. şeyi yapmaya, hazır bir an
layış içindedir. 

Fakat öbür yanda işletme Bakanlığı, anlaşıl
maz bir ağırlık içinde tasfiyehanenin ihalesini 
bile yapmamaktadır. İki yılda bitecek bu iş, ih
mal yüzünden üç yıla fiilen çıkmış durumdadır. 
Bu hal böyle giderse ne zaman tahakkuk edece
ğini de kestirmek mümkün değildir. 

Memleketin en mühim ihtiyaçlarından birini 
karşılıyan ve en yakın bir istikbalde ihraç sanayii 
haline getirilmesi de mümkün olan petrolün ha
yati ehemmiyeti karşısında, gördüğümüz kayıt
sızlığı bütün iyi niyetlerimize rağmen gayrika-
bili izah'buluyoruz. Bu yol hükümet programın
da nazari hatları çizilen yol değildir. Bu çuhşım\ 
temposiyle istihsal • kaynaklarını harekete geçir
mek kabil olamaz. 

. Memleket menfaatinin daha süratli ve daha 
enerjik' bir çalışma ile sağlanacağını 'Hükümete 
hatırlatmayı vazife addederiz. (Sağdan alkışlar) 
Bur'içalışma temposiyle istihsal kaynaklarımızı 
harekete geçirmek kabil olmaz. Memleket men
faatini''daha süratli ve daha eıierjik bir hal ile 
sağlanacağını Ilükümete hatırlatmayı vazife ad
dederim. 

ALİ RİZA SAĞLAR (Çoruh) — Muhterem 
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I arkadaşlarım, Sayın Bakanımızdan, bundan 10 

ay evvel Sümerbankm işlettiği. Nazilli Basma 
fabrikasının kömürü üzerinde verdiğim bir sözlü..., 
soru münasebetiyle aynı mevzu hakkında temenni 
olarak huzurunuzda bâzı hususları arzedeceğim.M 

Nazilli Basma fabrikası için Nazilli'nin Gereniz 
ve Hasköy linyitlerinin işletilmesi 1937 yılında 
Sümerbanka veriliyor. Fakat bir sene geçmeden 
Sümerbank bunu kendi ihtisası dâhilinde telâkki 
etmiyerek işletmeyi terkediyor. O günden bugüne 
kadar Nazilli fabrikasının kömürü Nazilli'ye 345 
kilometre mesafede olan Soma'dan "getirtiliyor: 
Halbuki Nazilli'ye 8 kilometre mesafede olan 
kendi Gereniz '- Hasköy kömüründe kalori itiba
riyle Soma'dan gelen kömüre nazaran bir misline 
yakın fazlalık farkı vardır. On ay önce; Nazilli1 

Bez fabrikasına sekiz kilometre mesafedeki bu 
kömür ocaklarından kömürün basma fabrikasına 
teslim edilmesi lüzum ve zaruretini, Sayın İşlet
meler Bakanı Hakkı Gedik aynen şu suretle ifa
de buyurmuşlardı. «Sümerbank bir müddet işlet
tikten sonra 1938 senesinde kendi ihtisası dışın
da bulduğunu mütalâa, ederek istihsali terketmiş. 
Btibanka veya bir" mütaahhide devretmek iste
mişti fakat; o tarihten bu tarihe kadar bu hususu 
maalesef tahakkuk ettirmemiştir. Bir hayli mu
ameleler, muhabereler ve nihayet müspet bir ka
rara varamamaktan mütevellit tereddütler. Ba
kanlıklarla Btibank ve Sümerbank arasında kar
şılıklı yazışmalar, mevzuun arzettiği ihtiyaç ve 
zarureti giderememiştir. Hulâsa olarak: Nazilli 
Basma fabrikasının kömür ihtiyacı; sekiz kilo
metrede gibi yakın bir mesafede olan ve evsaf, 
itibariyle de müsait bulunan Gereniz vo Hasköy 
linyit madenlerinden mevcut imkânlar dâhilinde 
kısmen veya tamamen temin etmek lüzumuna,. 
her bakımdan kaani olmuş bulunuyorum. Mev
cut ihtilâfın bir an evvel halledilmesi ve işletme
ye geçilmesi imkânları üzerinde ehemmiyetli dur
maktayım.» , 

Muhterem arkadaşlar; bu cevabı alalı tam. on 
ay olmuş bulunuyor. Sümerbanktaki yaptığım 
teşebbüslere aldığım cevapta Sümerbankm artık 
kendisi yerüstü çalışmalariyle meşgul olduğu ve 
bu mevzu ise daha ziyade yeraltı işletmesi oldu-

. ğundan kendisinin iştigal edemiyeceğini ve bunu 
yakında bakanlığa bildireceklerini söylediler, 
Şimdi; bunun bir an evvel tahakkukunu Sayın 

;| Bakandan istirham etmekteyim. Bunun lüzumu 
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sununla'-da'"-aşikârdır ki; Soma kömürünün Na
zilli'ye olan mesafesi 345 kilometre olmasına mu
kabil: Gereniz - Hasköy kömürü ancak 8 kilomet
re kadar yakın bir mesafededir. Bu iki kömürün 
ortalama kalorileri de şöyledir: Soma kömürünün 
kalorisi 3167, Gereniz - Hasköy kömürünün ka
lorisi ise 5260 tır. Nazilli Basma fabrikasında -Na
zilli'nin yakinindeki Gereniz kömürü yakıldığı 
takdirde kalori farkından dolayı senede 22 717 
tonluk bir tasarrufla aynı kalori temin edilmiş 
olacaktır. 

Bu tasarrufu, küçültülmiyecek bir rakam 
tutmaktadır. Bir senedeki tasarruf 450 000 lira 
olacaktır, ilâveten arzetmeliyim ki: Basma fab
rikasının bir senelik kömür ihtiyacı Soma'dan 
getirilmekle bir sene içinde 5600 küsur vagon 
bu 345 kilometrelik hat üzerinde faydasız 
yıpratılmış olacaktır. Bütün bu objektif sebep
lerle aarzediyorum ki; basma fabrikası, büyük 
tasarruflar sağlıyacak olan yanıbaşmdaki Gere
niz - Hasköy linyitlerinden beslenmelidir. An
cak ; İşletmeler Bakanlığımızın bir organı olan 
Sümerbankm bunu kendi bünyesinden silkip 
atması, beklediğimiz gayeyi tahakkuk ettiremez. 
Bu kömürlerin işletilmesini yine aynı Bakan
lığın daha yakın alâkalı müessesesi olan Eti-
bank üzerine almalıdır.Çünkü bugün için serbest 
teşebbüs, mühim memleket dâvası olan kömür 
işini büyük çapta elinde tutan Etibank karşısın
da, henüz Marşal yardımı veya başkaca vatan
daşlardan aynı derecede faydalanamıyacaktır. 
Bu itibarla teknik malzeme ve işletme gücü ba
kımından Zonguldak Kömür Havzası, istihsali
ni , halen daha çok deniz seviyesinden aşağıda 
yapılmaktadır. Halbuki deniz seviyesi üstünde 
çalışacak olan Nazilli ocağının malzeme ihti
yacı, Zonguldak artıklarından bile peklâ temin 
edilebilir. Çünkü bu ocak, Zonguldak'm ancak 
ufacık bir kartiyesi sayılacaktır. Son defa Mar
şa! yardımından getirtilmiş ve halâ gelmekte 
devam edip de yer bulmakta müşkülât çekilen 
bol miktardaki modern malzeme ve direkler 

. havzanın yeni tesisleri olarak kullanılacağına 
göre, serbest kalacak eski malzeme ve bilhassa 
Zonguldak'ta havzada tahminen 20 bin kadar, 

. çürümeleri mukadder olduğunu öğrendiğim es
ki direklerin Nazilli'ye nakli, bu işi mümkün 
kılarJ Böylece burada da beklediğimiz ekonomik 

,.bir işletme kurulmuş olur. Ayrıca Zonguldak'-
; tan eski, tecrübeli birkaç teknik elemanla 25-30 
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suretiyle Nazilli'de derhal istihsale kavuşmak 
çok kolaylaşmış olacaktır. Bunların tahakkuku
nu-sayın Bakandan hürmetle beklerim. (Al
kışlar) 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Muhte-
I rem arkadaşlar, İşletmeler Bakanlığı Bütçesi 
j vesilesiyle mühim bir noktaya işaret etmek lâ-
J zımgeldiğine kaani bulunmaktayım. Bu nokta da, 

şüphesiz anlaşılacağı veçhile 3460 sayılı Kanuna 
j tâbi Devlet teşekkül ve müesseselerinin durumu-
İ dur. Bu teşekkül ve müesseseler halen Devletin 

dört buçuk milyar liralık bir sermayesini kullan-' 
maktadırlar. Yeni tesislerle günden güne art
makta olan bu miktar, memleketteki umumi 
sermayenin yarısından çok fazladır. Gelir vo 

I giderleri de karşılıklı 3,5 milyar liradır. Yani 
bugün Büyük Mecliste uzun tartışmalara vesile 

j olan umumi Devlet bütçesinin iki mislinden faz
ladır. 

Filhakika Devlet bütçesi iktisadi para mef
humu ve umumi malî politikamızla sıkıdan sıkı
ya alâkalı olması dolayısiyle hususi bir ehem
miyet taşımaktadır. Ancak, iktisadi • devlet te
şekkül ve müesseselerinin gerek kullandığı ser
maye miktarı ve gerekse istihsal masraflariyle 
satış hasılatı da memleketin iktisadi varlığı ve 
halkın refah seviyesi üzerinde son derecede mü
essir ve hattâ bu bakımdan belki Devlet bütçe
sinden daha da mühimdir. Fakat vaktin.darlığı 
dolayısiyle pek kısa bir şekilde tebarüz ettirmek 
isterim ki, bu teşekkül ve müesseselerin kullan
dığı dört buçuk milyar liralık sermaye ile 3,5 
milyar liralık gelir ve giderleri ciddî ve-sağlam 
bir kontrol ve murakabeye maatteessüf tâbi de
ğildi?. 

Bilindiği gibi evvelce Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığına bağlı olan bu teşekküllerin idaresi yo
lunda gitmediği için sonradan ihdas olunan İş
letmeler Bakanlığına devrolunmuştur. Bu iş eski 

I iktidar zamanında olduğu gibi bugünde bu ba
kanlık tarafından yürütülememektedir. Kanaa
timce bu aksaklığın sebebi 3460 sayılı Kanunun 
kifayetsizliğinden değil, haddi zatında bir ano-

! nim şirket mahiyetinde olan bu - müesseselerin 
I bir bakanlık tarafından idare edilmesi • hususun-
ı daki ısrarın devam edegelmesinden yani politi-
j kaya bağlanmış olmasındandır. 
j öte yandan bu teşekkül ve-müesseseleri mu

rakabe etmekle mükellef olan umumi murakabe 
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heyeti de, bakanların gayriresmi tesirleri altın
da kalarak vazife yapamamaktadır. 

Görüşüme göre, bütün bu teşekkül ve müesse
seleri Başbakanlıkta yeniden ihdas olunacak bir 
müsteşarlık veya başkanlığa bağlamak ve bugün 
maalesef dünden daha çok şaşkın bir durum alan 
Umumi Murakabe Heyetini yeni iktidarın görü
şünü kavramış ahlâk ve bilgilerine inanılır yeni 
elemanlarla8 takviye etmek suretiyle Meclise bağ
lamak yolunda atılacak bir adımın, büyük ve 
çok mühim birçok dâvaları ortadan kaldıracağı
na ve Devlete ait milyarları politik hareketler
den kurtararak ciddî bir kontrol ve ahenkli bir 
nizâma kavuşturacağına kani bulunmaktayım. 
(Alkışlar). 
' BAKÎ ERDEN (Siird) — Muhterem arka-
daşlarum, işletmeler Bakanlığı ve buna : bağlı 
İktisadi Devlet Teşekküllerine dair bâzı görüş
lerimi arzedeceğim. , 

Sevgili arkadaşlarımı, iki seneden beri İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin gittikçe daha ras
yonel bir şekilde çalışmakta olduğunu hepimiz 
müşahede etmekteyiz. Buna bağlı müessesele
rin zararları azalmakta ve hattâ kâra doğru 
yol almaktadır. Yalnız devletçiliğin bu işte za
rarlı olduğunu maalesef bugün dahi müşahede 
etmekteyiz. Bu teşekküllerde çalışan memur, 
mühendis ve sair teknisiyenlerin, iş yapma ka
biliyetlerine, liyakatlerine göre değil, âmirle
rine hoş görünmek, sempatik olmak esasına gö-
TO terfi ettiklerini müşahede ediyoruz. İşletme
ler Bakanından istirhamım, bundan sonra bun
ların bu esasa göre, memurların mukadderatı
nı âmirlerine bırakmasınlar, diğer devlet me
murlarında olduğu, gibi her kesin kendi kabi
liyet, tahsil ve liyakat derecelerine göre terfi 

' letmek imkânını bulsunlar. Cümleniz takdir bu-
" yurur ki rasyonel çalışmaların esas şıklarından 
birisi de budur. 

Arkadaşlar, bir iki kelime ile de Şeker Şir
ketine temas edeceğim. Yüksek malûmunuz ol
duğu üzere şeker fabrikalarımız bu sene dünya 
çapında denecek kadar kendi kapasitelerine 
(göre bir rekor elde ederek 186 bin küsur ton 
şeker istihsal etmişlerdir. Türkiye'deki şeker 
istihlâki insan basma vasati 6 kilodur. Bütün 
memleketin istihlâki senede 120 - 130 bin ton 
arasında olduğuna göre bu stolran arttığını 
müşahede; etmekteyiz. 

JLZİZ'arkadaşlarım, bizim için şeker ihracı-
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da mevzuubahis olamıyacağına göre Hüküme
tin bu husuta ne düşündüğünü öğrenmek isti-' 
yorum. Acaba bu stoku azaltmak için, yani 
eldeki şekeri sarf edebilmek için şeker fiyatın
da bir tenezzül, dolayısiyle İstihlâk Vergisini 
indirmeyi düşünüyor mu? Yoksa stokların 
artması dolayısiyle şeker ihracı mevzuubahis 
olabilir mil Bu hususta sayın Hükümetin iza
hat vermesini istirhab ediyorum. 

Temas etmek istediğim üçüncü nokta da, aziz 
arkadaşlarımın, • benden evvel söz alan kıymetli 
hatip arkadaşlarımın temas ettikleri petrol mev
zuudur. 

Bendeniz o bölgeyi bilirim, "seçim bölgem ol
duğu için birer birer gezdim, tetkik ettim, etüdler 
yaptım. Esefle söyliyebilirim ki, petrol dâvamız 
tatmin edici değildir. Vakaa Siird'de üç yerde 
sondaj yapılmıştır. Fakat bu iş orada o kadar 
cılız, o kadar silik cereyan etmektedir ki, ancak 
atom enerjisi tatbik edildikten sonra petrol elde 
edilebilecektir. O zaman da bunun lüzumu kal-
mıyacaktır. 

Binaenaleyh zinde ve kıymetli Hükümetimiz-
I den istirham ediyorum, tıpkı köy dâvasında; yol, 

su dâvasında gösterdiği büyük hassasiyeti ve ti
tizliği petrol dâvasında da göstersinler. 

Aziz arkadaşlar, rakamdaki sondaj işi bitme 
mistir Orada bir rafineri kurmak için işletme ku
yusu açmak lâzımgelir. Bu kuyuların açılması 
da şüphesiz ki, zamana muhtaçtır. Bir sondaj 
makinesi vasıta olarak bir senede bir kuyu kaz
dığına göre tek bir makina ile işletme için lüzum
lu olan kuyuların açılması çok zamana ihtiyaç 
gösterir. Bir taraftan rafineri için tahsisat kor
kan öbür taraftan da makina temin etmek lâ
zımdır Garzan'da petrol bulunmuştur, kalitesi 
Raman'dakinden daha yüksektir. 

Vaktim dolduğu için Hükümetten son bir tek
lif te bulunacağım. Memleketin kalkınması bah
sinde çok hassas ve titiz olan Hükümetimizden 
bu sahada memleketimizin ekonomisini yükselt
mek için mümkün olan hızla ve ciddiyetle çalış
masını istirham ederim. 

YUSUF AYSAL (Kütahya) — Muhterem ar
kadaşlar; mâruzâtım kısa olacaktır. Partr pro
gramımızda, hususi teşebbüse geniş ölçüde yer 
verilmesi derpiş ve istihdaf edilmiştir. Bugün 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin elinde bulunan 

I bâzı fabrika ve tesislerin hususi teşebbüse devri 
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Hükümet programlarımızda da görülmektedir. 
Bu m oyanda bedeli 2 - 300 bin lira arasında olan 
Kuta hya- Kiremit Fabrikasının hususi teşe bbüse 
satılması yolunda ve bugüne kadar en ufak bir 
hareket yapılmamış bulunmaktadır, Kütahya, da 
hususi teşebbüsler tarafından kurulan üç fabri
ka vardır. Dördüncüsü de kurulmak üzeredir. 
Bu fabrika, bunlarla rekabet edememektedir. 
Vatandaşların bu işi, iştigal mevzuları arasına 
alması lüzumlu ve faydalı ve hem de parti 
programımızıza uygun olur. 

Muhterem arkadaşlarım, İktisadi Devlet Te
şekküllerinin murakabesine ait olan 3460 sayılı 
Kanun bugünkü şekli ile murakabenin tam mâ-
nasiyle yapılmasını mümkün kılmamaktadır ve 
Başbakanlığa bağlı Umumi Murakabe Heyetinin 
faaliyetinde istenilen verimin alınmadığı görül
mektedir. Tetkik buyurdu iseniz, İşletmeler 
Bakanlığı Bütçesinin raportörü bu hususu rapo
runda çok dikkate şayan bir şekilde tebarüz et
tirmiştir, Tetkikler şayanı dikkat ve şayanı 
memnuniyettir. Çünkü vaziyeti bütün açıklığı 
ile ortaya koymuştur. Ben o rapordan kısacık 
bir cümle alıyorum. «Görevlerinden ancak bir 
kısmını karışık yetki ve vazife tedahülleri içinde 
yapabilmektedir» demek suretiyle bütün mese
leyi apaçık önümüze sermiş bulunmaktadır. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri elinde milyon
ları çeviren ve bugün bir varlık olarak karcımız
da bulunan fabrikalar, tesisler ve sair işletme
lerdir. Bunların verimli ve murakabeli bir şe
kilde idare edilebilmeleri için raportör arkada
şımızın raporunda belirttiği, şekilde idare edi
lebilmeleri için vazife, salâhiyet ve murakabe 
cihazının esaslı surette belirtilmesi ve vazife 
tedahüllerine meydan verilmemesi lâzım ve za
ruridir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Sırrı Atalay. 
İbrahim Kirazoğlu (Vazgeçti sesleri). 
Sabri Erduman (Vazgeçti sesleri). 
Ahmet Kavuncu (Vazgeçti sesleri). 
Fuad seyhun (Vazgeçti sesleri). 
Himmet Ölçmen (Vazgeçti sesleri). 
HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar, bu mevzuun tamamı beni meslek ba
kımından uzun boylu alâkadar etmektedir. Fa
kat mahdut iki mevzu için huzurunuzu işgal edi
yorum. Demir : ve çimento meselesi. 

Serbest hayattan gelen ve bir kulağı millette 
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olan bir milletvekili olarak bunlara temas ede
ceğim. Af buyurun, hepinizin kulağı millette
dir, fakat bir inşaat mühendisi olarak inşaat sa
hiplerini her gün dinliyen bir milletvekili ola
rak çimento ve demir meselesinin bu memleket
te halledilemediğini alâkalılara bildirmeyi bir 
vazife bilmikte ve saymaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, biz dün başlıyan bir 
meslek dâvasını bugün yüzde yüz halletmeye 
karar vermiş insanlar olarak' milletin huzuruna 
çıktık, dedik ki, biz bu memlekette mesken dâ
vasını halledeceğiz. Mesken dâvası lâfla halle
dilmez arkadaşlar. Para ister, kredi ister, mal
zeme ister. Bunun başında demir ve çimento gel
mektedir. Bu memlekette demir imâl eden ve 
yıllardanberi teessüs etmiş olan ve ananesi bu
lunan bir müesseemiz vardır. Karabük vardır. 
Karabük Demir ve Çelik Fabrikası. 

Fakat arkadaşlar, maalesef dün de, bugün de 
hâlâ bu müesseeyi idare eden insanlar bu mil
letin haleti ruhiyesine ve ihtiyaçlarına uyar bir 
tarzda kafalarını ve düşüncelerini ayarlayama-
mışlardır. (O, o, o sesleri). Ben her şeyin ha-
kikatına ve realitelere istinaden konuşan bir ar
kadaşınız olarak bunları ifade edebilirim. Bu 
müesseede primler tonaj üzerinedir. Bugün 
memlekette ihtiyaç olan 6 lik, 8 lik, 10 luk, 
12 lik demirlerdir. 

Altılık, sekizlik için fabrikada tesisin neden 
kurulmadığını öğrenmek hakkımızdır. Daha ev
vel 10 - 12 milim üzerinden kurulan bu mües
sese bugünkü ihtiyaçları karşılamamaktadır. 
Neden altılık, sekizliğe göre ayarlanmamıştır ?. 
10 - 12 milim gibi demir imal edileceği yerde 
lüzumsuz ve memlekette sürüm vaziyeti olmı-
yan demirleri imal etmek suretiyle tonaj vazi
yetini artırmak istemektedirler. 

Keza bu müesseseden demir almak bir inhi
sara tâbidir. Muayyen bir tonajdan aşağı ica
bında mubayaa edilemez. Şu evsafı haiz olmı-
yan insanlar mubayaa yapamazlar. Şu veya bu 
şahıstan,- müesseseden mektup almıyanlar, ora
dan demir alamazlar. . 

Bütün bunları, af buyurun realitelere isti
naden konuşuyorum. Milletin bu müesseseden 
şikâyetini dinleye dinleye bir hal oldum. 

Çimento mevzuuna gelince; Sivas Çimento 
Fabrikası 100 ÖÖÖ ton çimento istihsal edecek 
kapasiteye gelmiş olduğu halde, iki fabrika ku- ' 
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rulduğu halde, fabrikanın deposu, çimentoyu 
istiap edemez bir hale gelmiş olduğu, 60 000 ton 
çimento şu anda depolarında mevcut olduğu 
halde Türkiye'de ve Ankara'da hâlâ çimento 
karaborsası devam etmektedir. Arkadaşlar, bü
tün bunlar Demokrat Parti iktidarının, değil, 
umum müdürlerin değil, çok cüzi miktarda 
ikinci plândaki elemanların vazifelerini hüsnü 
istimal etmemelerinden ileri gelmektedir. İstir
ham ediyorum, iktidarımızı tenkid etmiyorum 
fakat muayyen zihniyette hareket eden muay
yen elemanların §u veya bu şahsın, şu veya bu 
zümrenin, şu veya bu firmanın emrine göre ha
reket etmelerini değil milletin emrine gelmele
rini istirham ediyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var 
efendim, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakereler kâfidir. Kifayetin oya konma

sını arzederim. 
Niğde Milletvekili Çanakkale Milletvekili 
Fahri Köşkeroğlu Nusret Kirişcioğlu 

BAŞKAN — (Bakana hitaben) Cevap vere
cek misiniz? 

ÇALIŞMA BAKANI VE İŞLETMELER 
BAKANI VEKİLİ NURİ ÖZSAN (Muğla) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÇALIŞMA BAKANI VE İŞLETMELER 

BAKANI VEKİLİ NURİ ÖZSAN (Muğla) — 
Muhterem arkadaşlar, gecenin bu geç vaktinde 
fazla zamanınızı almamak için maruzatım çok 
kısa olacaktır. , 

Server Somuncuoğlu arkadaşım en çok Ba
kanlığın vekâleten idaresi mevzuu üzerinde dur
dular. Ve bu keyfiyetin Anayasaya muhalif ol
duğunu iddia ettiler. Bir sözlü soru münasebe
tiyle bu mevzu konuşulmuştu. Anayasanın bah
settikleri 46. ncı maddesinin altında bir Meclis 
kararı vardır. Bu karar kendilerinin iktidarda 
olduğu zaman alınmış ve yıllarca .tatbik ye
ri görmüştür.' Bu karar aynen şöyledir : 
Çekilmiş olan Bakana vekâlet için de bu hüküm 
tatbik edilmektedir. Bu bakımdan durum Ana
yasaya muhalif değildir ve bunu Anayasa tat
bikatta göstermiştir..... Bakanlığın vekâletle ida
re edilmesi mevzuunun mahzurlu olduğundan 
bahsederken yekâlötle idare zamanında, ne gi
bi hataların irtikâp edildiğini "veyahut da ne 
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, gibi mahzurların r tevellüt eylediğini arkada

şım izah etmediler. Bakanlığın âtıl kaldığını 
ifade ettiler. Bu Bakanlığa bağlı müteaddit 
umum, müdürlükler mevcuttur. Etibank;1 i' Sü~ 
mörbank, Makina ve Kimya Endüstrisi Kuru
mu, M. T. A. Enstitüsü... Bunların her birinin 
umum müdürlükleri ve idare meclisleri vardır. 
Bunlar idarede tamamen muhtar ve müstakil
dirler.. Ancak murakabeleri Bakanlığa ait bu
lunmaktadır. Bakanlığın birkaç ay vekâletle 
idare edilmesinin neticesi olarak bütün bu 
umum müdürlükler ve bütün idare meclisleri 

1 acaba sırt üstü yatmışlar da vazifelerini ihmal 
mi etmişlerdir? Ve yahut Bakanlık kendisine 
mevdu her hangi bir murakabe vazifesinde ku
sur mu yapmıştır? Bu cihetleri arkadaşım izah 
etmemişlerdir. Bakanlığın vekâleten idare edil
mesinden mütevellit mahzur • olarak ortaya 
konmuş müspet delile istinat eder bir vaziye
ti bendeniz müşahede edemedim. 

Bunun dışında konuşmalarının merkezi sık
letini M. T. A. ve petrol mevzuu teşkil etmiş
tir. Enstitü için ayrılmış bulunan tahsisatın 
azalığmdan, tesisine teşebbüs edilen rafineri
nin gecikmiş bulunmasından bahsettiler. , 

Arkadaşlar; Ramandağı'nda 1945 te bulu
nan petrolün iktisadi işletmeye elverişli okluğu 
1948 senesinde tahakkuk etmiş bulunduğu ma
lûmdur. Binaenaleyh 1948 de ve yine orada bu 
yer altı servetimizden istifade etmek için bir 
rafineri tesisi mümkün iken bu şeref bizim ik
tidara nasip olmuştur. 

Raman petrollerini işlemek üzere, 1950 yılı 
sonlarında başlıyan tetkikler neticesinde, pet
rolümüzün vasfıma, bunun işlenmesinden elde 
olunacak mahsullerin cins ve miktarına ve 
bunların satış ve istihlâk imkânlarına göre Bat
man mevkiinde günde beş bin varil yani yılda 
270 bin ton ham petrol, işliyecek kapasitede bir 
rafineri kurulması kararına varılmış ve bu ra
fineri de istihsal 'edilecek maddelerin cins ve 
miktarı tesbit olunmuştur. Bu maksatla Bakan
lıkla Umumi Murakabe Heyeti, Etibank, Pet
rol Ofisi, M. T. A. ve Bakanlık uzmanlarından 
müteşekkil bir. komisyon kurulmuş, Vasin gton 
Büyükelçiliğimiz kanaliyle Amerika'dan getir
tilen mütehassısların mesaisinden istifade 'edil
mek suretiyle, bir şartname taslağı hazırlanmış
tır. Bu arada, petrol rafinerisi mevzuunda ta
nınmış yabancı' firmalarla fikir teatisinde bu-
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Ilınmanın da faydalı olacağına kanaat getiril- j 
diğinden firmalar mümessilleri Ankara'ya da
vet edilmiş ve bunlardan 13 muhtelif firma j 
mümessili ile yapılan temaslar sonunda Eylül 
1951 ayında şartnameye nihai şekli verilmiştir. 
Böylece tekemmül ettirilen şartname rafineri . 
mevzuu ile 'alâkalanmış bulunan bu 13 firmaya 
gönderilerek kendilerinden teklif istenmiştir, j 
Bunlardan 9 firma teklif göndermiştir. Gelen 
teklifler, Amerika'dan Hükümetçe getirtilen' 
iki mütehassısın mesaisinden de faydalanmak 
suretiyle! Başkanlıktaki komisyon tarafından 
incelenmiş ve komisyon tetkik ve mukayesele- I 
irini bir iki gün evvel bitirerek raporunu ha
zırlamıştır. önümüzdeki aylarda bu işin iha
le edilerek temelinin atılacağını umuyoruz. 
Plânlarrmıza nazaran nihayet iki sene sonra bu 
raf merinin işletmeye açılacağı da umulmakta
dır. Bu arada şu cihete de işaret edeyim ki, 
Ranıan, Barzan ve Kentalan bölgelerinin istih
sale hazırlanması ve rafineri kurulduğu tarihte 
bu bölgelerden rafinerinin kapasitesime yete
cek miktarda ham petrol temini işleri de ele ı 
alınmış olup yabancı mütehassıslardan da fay
dalanılarak bu işin de süratle ve rafineri ku
rulması ile muvazi olarak ikmali ve işletme ile 
istihsal arasındaki koordinasyonun temini mu
karrerdir. 

Kurulacak rafineriden şimdilik yılda': 
35 bin ton benzin, 
25 bin ton gaz yağı, 
10. ton motorin, 

130 ton mazot, | • 
25 ton asfalt, I 

istihsal edilebileceği hesaplanmaktadır. 
Bunlardan benzin, gaz yağı, motorin ve ma

zot Gazianteb, Maraş, Sivas, Erzincan, Gümü-
şane ve Erzurum illerimizin Doğusundaki 19 
ilin ve demiryollarının ihtiyacını karşılıyacak 
ve asfalt ise diğer bölgelerde de kullanılmak 
üzere Devlet Karayollarına verilecektir. Bu 
istihsalâtm yıllık değeri 16-20 milyon lira ara
sında tahmin edilmektedir. 

M. T. A. Enstitüsü, yurdun, diğer bölgelerin
de petrol aramalarına devam eylemekte olup, 
Adana civarındaki sondaj 3 bin metreyi geçmiş 
bulunmaktadır. Adana bölgesinde petrolün mev
cudiyetine ümitli bulunduğumuzu kaydeylemek-
le iktifa edeceğim. 

Rafineri için 1952 yılı Bütçesine konan 10 I 
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milyon lira ödenekle, geçen yılki bütçeye kon
muş bulunan ve bu maksatla M. T. A. emrine 
verilmiş olan ödeneğin 1952 yılı içindeki işler 
için kâfi geleceğini düşünüyoruz. 

Bu arada, petrol işletmesini eline alacak ve 
mevzua sahip olacak bir teşekküle de ihtiyaç 
gördüğümüzden bu hususta İşletmeler Bakanlı
ğınca, «Türkiye Petrol İşletmeleri Kurumu K a 
nunu» tasarısı hazırlanarak Bakanlar Kuruluna 
gönderilmiştir ki bu tasarı yakında Yüksek Mec
lisin tetkik ve tasvibine arzolunacaktır. 

Bu kurum şimdilik Raman, Garzan ve Ken-
talan petrol sahalarımızda elde edilecek ham 
petrolün istihsal safhasından itibaren boru hat
tı, rafineri tesislerinin işletilmesi ve elde edile
cek mahsullerin tevzi ve satışı hususlariyle meş
gul olacaktır. Kanun tasarısında, kurumun bu 
safhalardan Hükümetçe lüzum görüleceklerin 
tamamını veya bir kısmını yerli ve yabancı ser
mayenin iştirakiyle Anonim Ortaklıklar halin
de yürütebilmesi de derpiş edilmiş bulunmakta
dır. « 

Böylece, şimdiye kadar uzun seneler ta ma
nı iyi e akademik bir mevzu halinde kalan pet
rol işimizin tamamen müspet ve fiilî bir sahaya 
intikal ettiğini kaydeylemek yerinde olur. 

îşte gecikme olduğunu bildirerek bu gecik
meden bu kadar üzülerek feryat etmesine biraz 
hayret ettim. Bunu mucip olacak şekilde büyük 
bir gecikme de benim kanaatimce hasıl olma
mıştır ve bu hususu maruzatım da göstermekte
dir. Memleketimizde 30 milyon liradan fazlaya 
mal olacak 1)ir rafineri tesisatı yapılırken bu
nun gözü kapalı, hemen sümmettedarik, etütleri 
ve keşfi iyice yapılmadan ve mütehassıslara 
tetkik ettirmeden derhal ihalesine geçivermiş 

.olsaydık bu hususu arkadaşımın mahzurlu gör
müş olması lâzımdı. Binaenaleyh memleketin 
menfaati bakımından mevzuun etraflı bir şe
kilde tetkiki ve Amerika'dan celbettiğimiz mü
tehassısların da mütalâasını alarak salim bir 
neticeye varmak yolunu tuttuk. Bu işde bakan
lığa veyahut da müesseseye muzaf büyük bir 
kusur bulunmadığı kanaatindeyim. 

Ali Riza Sağlar arkadaşımız, Nazilli Fabri
kası civarındaki linyit madeni üzerinde durdu
lar. Daima bu mevzu üzerinde alâka gösterirler. 
Bütçe Komisyonunda da bunu mevzuubahs et
mişlerdi. Biz de cevabını vermiştik. Şu vaziyete 
göre orada tatmin edememiş vaziyette olacağız 
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İri* bunu heyeti umumiyeye de getirmiş bulunu
yorlar. 

Arkadaşlar, Sümer Bank bunu bir işletme 
müteahhidine verebilmek için mütaaddit teşeb
büsler yapmış, ilân etmiş, fakat biçbir talip 
çıkmamıştır. Yalnız sonradan bir kişi gelmiş te
minat vereceği yerde Sümcrbanktan teminat 
istemiş, peşin sermaye talebinde bulunmuştıır. 
Elbetteki böyle bir teklifin ciddiyeti dahi ka : 

bul olunamazdı. Buna rağmen acaba bir müta-
ahhit bir müteşebbis bulunabilir mi diye, müd
det 6 ay daha temdit olunmuş, fakat bu müd
det içinde dahi hususi bir müteşebbis çıkıp da 
bunun işletmesine talip olmadığı için banka 
idare meclisi imtiyaz hakkmm iadesine karar 
vermiş bulunmaktadır. Bu, bundan sonra husu
si işletmecilere serbest bırakılmıştır. Artık her 
hangi bir vatandaş talip olarak bunu işletebilir. 

Hüseyin Balık arkadaşım petrol mevzuu 
üzerinde acı acı şikâyet ettiler, bu kısma arzı 
cevap ettim. Eğer arkadaşım tenkidlerinde ıs-

^rar ediyorlarsa, tenkidlerini lütfen tekrar et
sinler, arzı cevaba çalışırım. 

Baki Erdem arkadaşımız iktisadi teşekkül
lerde memur, mühendis ve sair teknisiy enlerin 
terfilerinde daha çok hassas davranmamızı ifa
de ettiler. Bu mevzu üzerinde duracağım.. Eğer 
bana bir misal verirlerse mesaimi kolaylaştır
mış olurlar. 

Şeker sanayiinde, mevcut stokları azaltmak 
için şeker fiyatında bir tenzilât yapıp yapmıya-
•cağımızı soruyorlar. Elimizde böyle bir endişe
yi mucip şeker stoku mevcut değildir. 

Petrol sondajlarına ehemmiyet verilmesini 
ve sondaj makinesi alınmasını arkadaşımız tav
siye ediyorlar. 

Arkadaşlar, bugün Raman'da ve Garzan'
da petrolün mevcudiyeti tesbit edilmiş ve bura
larda istihsal ve işletmiye müsait petrolün bu
lunduğu anlaşılmıştır. Esasen bu bölgede Ma
den Tetkik ve Arama Enstitüsünün üzerine aldığı 
vazife, arama ve bulma vazifesi bitmiş bulun
maktadır. Artık işletme safhasına giriyoruz. 
İşletme için. Türkiye Petrol İşletme Kurumu di
ye bir teşekkül kurulması düşünülmüş ve bu 
maksatla bir kanun tasarısı hazırlanarak Ba
kanlar Kuruluna takdim edilmiş bulunmakta
dır. 200 milyon lira sermaye ile teşekkül edecek 
'olan bu kurum faaliyete geçtikten' sonra işlet-
•'itte'.'hareketini, işletme vazifesini üstüne alacak-
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tır. Bundan sonra yapılacak olan sondaj ara
ma sondajı değil, bir istihsal sondajı olacaktır. 
Bu itibarla bu müessesenin bu işi yapmasını uy
gun bulduk. Onun içindir ki, Maden. Tetkik 
Arama Enstitüsünün vazifesinden, çıkmış bulu
nan istihsal sondajlarını artık ondan almak ar
zusundayız. Bu şekilde yeni sondaj masrafla
rı düşünülmemiştir. Fakat öbür taraftan M. 
T. A. Enstitüsü elinde mevcut beş sondaj ma
kinesi ile arama sondajlarına devam etmektedir. 

Yusuf Aysal arkadaşımız, Kütahya'daki ki
remit fabrikasının hususi eşhasa devrini istedi. 
Yalnız Kütahya'da kiremit fabrikasının değil, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri elindeki bütün fab
rikaların heyeti umumiyesinin bir arada müta
lâa edilip devir mevzuunun halledilmesi için ya
pılan çalışmalar sonunda devir edilebilecek ma
hiyette görülen işletmeler tesbit edilmiştir. An
cak devir keyfiyetinin 3460 sayılı Kanunun ta
dili ve bu hususa mütaallik hükümlerin. vaz'ı 
suretiyle halledilmesi imkânları aranmış ve ka
nunun tadili için bir tasarı hazırlanmıştır. Bu
rada vaz'edilen hükümlere göre Devlet teşek
küllerinin elinde bulunan işletmelerin anonim 
şirket haline getirilmek suretiyle bunların mün
ferit şahıslara değil, anonim şirketlere devre
dilmesi kabul edilmiş bulunmaktadır. Şirket 
hisse senetleri borsalarda satılacaktır. Bu ka
nun huzurunuza gelecek ve üzerinde daha et
raflı bir şekilde münakaşa etmek mümkün ola-
'caktır. Bu itibarla şimdiden bunun münakaşa
sına girişmekte fayda görmüyorum. 

'Himmet ölçmen arkadaşımız çimento ve de
mir meselesinden şikâyet ettiler. 

Arkadaşlar, çimentonun tevzii bizim Bakan
lığın değil Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının 
vazifesi-.dahilindedir. Ancak bizim çimento ile 
ilgimiz, Sivas Çimento Fabrikasının bize aidiye
ti itibariyledir. 00 bin ton kapasitesi de bulu
nan ve yapacağımız ilâve ile kapasitesi bir mis
li artacak .olan bu fabrikanın istihsalinin tevzii 
doğrudan doğruya Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığına aittir. Bizim yaptığımız iş, ancak onun 
göstereceği yerlere çimentoyu tevdi etmekten 

j ibarettir. Bilmiyorum arkadaşım bu Bakanlı
ğın,bütçesi konuşulurken bunu .mevzuubahis et
tiler, mi? .':. 

Demir meselesine geliyorum: Demir istihsa
limiz istihlâkimizi karşılıyacak mahiyet ve. mik
tarda değildir. İhtiyaç artmış bulunmaktadır. 
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Bugüne kadar bilhassa ince demirleri hariçten 
ithal etmek suretiyle temin etmiş bulunmakta
yız. Bu mevzuda Ekonomi ve Ticaret Bakanlı
ğı ile iş birliği yapmak suretiyle, Karabük'ün 
imal edemediği demirlerin dış piyasadan geti
rilmesi imkânları üzeninde durmaktayız. Bü
yük siparişlerin verildiğini işitmiş bulunmakta
yım, 

Demirin kalın veya ince yapılmış olmasının 
tonaj ve dolayısiylc prim üzerinde büyük tesiri 
olmamak icabeder. Mamafi bu mevzu üzerinde 
ayrıc-ı duracağım. Benim tesbit edebildiğim ar
kadaşların arzuları bundan ibarettir. Noksan 
bıraktığım hususlar varsa cevap vereyim. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) — Bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun. . 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon

guldak) — Efendim, bir gazetede, bakanlığın 
murakabesine tâbi iktisadi Devlet Teşekkülle
rinde hizmet gören mesul zevatın hariçte tica
rethaneleri bulunduğu; hizmet görürken ticaret 
de yaptıkları iddia edilmiş ve isimleri Hükümete 
bildirilmişti. Bugüne kadar Hükümet tarafından 
resmen bir beyanat verilmemiştir. Bakanın da 
bu işten dolayı istifa ettiği söylenmektedir, bu 
hususta tenvir ederlerse memnun kalırım. 

ÇALIŞMA BAKANI VE İŞLETMELER BA-
KANVEKÎLÎ NURİ ÖZSAN (Devamla) — 
Efendim, biliyorsunuz içli, dışlı diye Ulus Ga
zetesinde neşriyat oldu. Bunun üzerine isim is
tendi, Ulus Gazetesi hiçbir mucip sebep ve de
lil ikame etmeksizin birtakım isimler verdi. Bu 
isimler üzerine gerekli tahkikat yapıldı. Hiç
birinin durumunda kanuna aykırı bir vaziyet 
tesbit edilmedi. Bakanın ismi Ulus tarafından 
verilmiş değildir. Ben, böyle bir mevzudan do
layı îsftifa etmiş olduğu kanaatini beslememekte
yim. Bunu daha ziyade kendisi ve Başbakan bi
lir. 

NURİ SERTOĞLU (Kırşehir) — 1. Sön iki 
ay zarfında M. T. A. dan 180 kadar memu-
.run kadro dışı yapıldığını duyduk. Bu haber 
doğru mudur ?.,'(Onu Ulus yazdı sesleri). 

2. Böyle bir tensikat yapıldı ise tensikatın 
miktarı nedir? 

BAŞKAN — Rica ederim. Tevcih buyurunuz 
sualinizi. 

NURÎ'SERTOĞLU (Sinob) - - 2 . Böylebi^ 
te^sikat yapıldı ise miktarı nedir ve; hangi zaru-
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retler£en ileri gelmiştir! 

3. Çıkarmıya tâbi tutulan memurlar tensik 
edilirken nasıl bir ölçü kullanılmıştır? 

4. Bir malî yıldan diğerine geçerken Sü-
merbankın elindeki mensucat stoku ne kadar
dır? Bu stoktan 1950 den 1951 e intikal eden 
miktarı vermek mümkün müdür? Ellerinde bu 
rakamlar mevcutsa rica edeceğim. 

ÇALIŞMA BAKANI VE İŞLETMELER BA
KAN VEKİLİ NURİ ÖZSAN (Devamla) — Ar
zı cevap edeyim. Maden Tetkik Aramada 185 
memur tasfiye edilmiş değildir. 38 memurun çı
karılması hususunda kendilerine tebligat yapıl
mıştır. Bana verilen malûmata göre bunun sebe
bi, Maden Tetkik Aramanın iş hacmına göre 
ihtiyaç hissedilmiyen bir kısım kadroların kal
dırılmış olmasıdır. Bü kadrolar kısmen münhal 
ve kısmen dolu olduğundan, lüzumsuz görülüp 
kaldırılan kadroları işgal edenler açıkta kalmış
tır. Kadrolar kaldırıldığından ve ihtiyaç da ol
madığından bunların yerine yeniden tâyin ya
pılması bahis konusu değildir. 

Ölçüye gelince; mesul ve alâkadar idareci
lerin lüzumsuz görmeleri hasebiyle lağvedilen * 
kadroları işgal edenler açıkta kalmıştır. Men
sucat stoku hakkında arkadaşımıza sonra arzı 
cevap ederim. 

BAŞKAN — Efendim yine Heyeti Aliyenize 
hatırlatmak mecburiyetindeyim ki; kifayet sual
lere de racidir. Abdullah Gedikoğlu. 

ABDULLAH GEDİKOĞLU (Ankara) — 
Bendeniz iki kelimelik bir söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bakandan sonra bir arkadaşa 
söz vereceğim. Sıra kimde ise. Sual sorma sırası 
Cahid Zamangil'de, buyurun. 

CAHlD ZAMANGlL (Trabzon) — İşletme
ler Bakanlığı Bütçesi Bütçe Komisyonunda 18 
Ocak günü konuşulmuştu. O gün bendenize şu 
cevabı vermişlerdi: 250 bin tonluk rafinerinin 
ihale zarfları bu hafta içinde açılacaktır. Ara
dan tam 40 gün geçti, iki gün evvel açılmış ol
duğunu ifade ettiklerine göre bu kırk günlük 
teehhürün sebebi nedir? 

İkinci sualim : Bugünkü tahsisatla istikşaf 
araması olarak Maden Tetkik ve Arama ne kadar 
kuyu açabilir, bir sene zarfında bu istediğiniz 
tahsisatla? 

ÇALIŞMA BAKANI VE İŞLETMELER 
BAKAN VEKİLİ NURİ ÖZSAN ; (Muğla) — 
Efendim,-birincisine cevabımı.arzedeyim. 

m\-
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Bu zarfların İki gûn evvel açıldığım * söyle

diğimi hatırlamıyorum, söylemişsem bunda bir 
sürcü lisan olmuştur. Zarflar çok evvel açılmış
tır. Ve tekliflerin birer birer ve geniş mikyasta 
teknik tahlilleri yapılmıştır. Tafsilâtını biraz 
evvel arzettiğim bu tahlil ve tetkikler iki gün 
evvel bitirilmiş ve rapor hazırlanmıştır. 

ikinciıîsuale gelince; ben bu işin tekniğini bil
mem. İstikşaf sondajının miktarını sordunuz. 
Arkadaşlarımın verdiği nota göre 4000 metre 
istikşaf sondajı yapmak mümkündür. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendim, tek 
parti devresinde Anayasaya aykırı olarak o za
manın hükümetlerinin yaptıkları kötü tatbikatı 
Demokrat hukukçu bir bakan olarak Anayasaya 
aykırı olmasına rağmen bir anane olarak kabul 
ediyor musunuz? 

ÇALIŞMA BAKANI VE İŞLETMELER 
BAKAN VEKİLİ NURİ ÖZSAN (Muğla) ~-
Anayasada, istifa eden bakanlara diğer bir ba
kan vekâlet edemez diye bir sarahati katiye 
olmadığına ve bunun aksine Mecliste bir teamül 
olduğuna göre Anayasaya muhalif bir vaziyet 
bulunduğunu kabul etmiyorum. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Eski teamülü 
kabul ediyorsunuz demek. 

İkinci bir sualim daha var: İşletmeler Bakan
lığının bir ağır sânayi politikası var mıdır? 

ÇALIŞMA BAKANI VE İŞLETMELER 
BAKAN VEKİLİ NURİ ÖZSAN (Devamla) — 
İşletmeler Bakanlığının ağır sanayi politikasiyle 
neyi kasdettiniz efendim? 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Dünyanın kas-
dettiği mânayı kasdettim. (Reye, reye sesleri). 

ÇALIŞMA BAKANI VE İŞLETMELER 
BAKAN VEKİLİ NURİ ÖZSAN (Devamla) — 
Bakanlığa bağlı olan teşekküller umum müdür
lüklerinin 'kendisine göre program ve plânları 
vardır. Bu program ve plânları tahakkuk ettir
me yolunda mesai devam etmektedir. (Reye, re
ye sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Komisyon. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA TARIK GÜ-

RERÎC' (İzmir) ~ Kısa söyliyeceğimv Bir nokta
nın tenvir edilmesi ihtiyacını hissettim. Sayın 
Server Somuncuoğlu arkadaşımız İşletmeler Ba
kanlığına bir şekil verilmesi hususunda yeni ik
tidarın tereddüdünden bahsilc tekidde bulundu
lar. Behdehizee yeni iktidarın 'İşletmeler Ba-
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kanlığı vaziyeti üzerinde bir tereddüdü mevzuu-
bahis olamaz ve yoktur. Yalnız bir takım; tet
kikler ve hazırlıkları mevcut olduğunu bu bakan
lık bütçesini tetkik ederken >. müşahede etmig 
bulunuyoruz. Esasen İşletmeler Bakanlığı, bu 
fikri ortaya atan heyetin tamamen teklif ettiği 
Şekilde kurulmuş bir Bakanlık değildir; Vak
tiyle Halk Partisi iktidarının devletçilik anlayı
şı içinde ve o espri dâhilinde bütün Devlet İk
tisadi Teşekküllerini kendisine bağlı kılacak 
bir İşletmeler • Bakanlığı teklif olunmuş, fakat 
Günaltay Hükümeti zamanında, zannederim, 
mesele alelacele ele alınarak bugün kendisine 
bağlı sadece sınai müesseseleri içine alan bir 
Bakanlık kurulmuştur ve bankalar gibi, ticari 
müesseseler gibi İktisadi Devlet Teşekkülleri 
olarak birtakım iktisadi teşekkülleri bu Bakan
lığa bağlanmamıştır. Demokrat Partinin anlayışı, 
Devlet sanayii ile hususi sanayii eşit haklarla 
mütalâa etmek noktasında toplandığı yüksek 
malûmlarıdır. Bu anlayışla, 1950 veya 1951 de bir 
sanayi kongresi teşkil ve orada sanayi erbabının 
noktai nazarlarını tesbit etmiştir., Bu kongre 
mukarreratmda şu noktalar göze çarpmaktadır: 
Şimdiye kadar Devletin, yalnız Devlet sanayi
ini himaye ettiğini, meselâ yalnız onları fi
nanse ettiğini tebarüz ettirerek hususi sanyiin 
de geniş bir şekilde finanse edilmesini ileri sür
müş ve memlekette sanyiin inkişafı için birçok 
meselelerin hallinin icabettiğini belirtmiştir. 
Bu meseleler halledlmediği takdirde memlekette 
hususi sanayiin inkişaf edemiyeceğini bu kon
gre, raporunda tebarüz ettirmiş bulunmaktadır. 
Şu vaziyete göre İşletmeler Bakanlığı ve buna 
müteferri mevzular üzerinde Hükümetin haki
katen enine boyuna birtakım tetkikleri mev
cuttur sanyorum. Ancak henüz bu incelemelerin 
kati bir safhaya intikal ettirilmemiş olduğunu 
zan ve tahmin etmekteyim. 

Bütün memleketin sanayiini kavrıyan hususi 
sektör içinde aynı ve memleket ölçüsünde bir 
sanayi politikasını yürütecek bir Bakanlığa 
ihtiyaç olduğunu ileri sürenler olduğu gibi, 
yine bir noktai nazara göre de İşletmeler Bakan
lığı, millî bir Ekonomi Bakanlığına bağlanarak 
bu Bakanlıkta meseleleri idare etmek daha 
doğru olur. Arzetmek İstediğim, bu meseleleri 
tetkik ederken Hükümetin bu tetkik hazırlıklanm 
henüz ikmal ve intaç edilmediğidir. Binaenaleyh 
tereddüt meselesi yoktur. Olsa olsa tetkiklere 
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devam meselesi varit olabilir. Benim, anladığım 
budur. (Alkışlar) 

•SERVEK SOMUNC'aoĞfjü. (Sinobı '—•.•Sa
yın arkadaşlarım, çok kısa konuşmıya çalışaca
ğım : 

Sayın Bakanvekili arkadaşımız lütfettiler 
cevap verdiler,: Teşekkür ederim. Yalnız, ;uf ak 
bir noktayı tashih etmek istiyorum :; Konuşma
larının merkezini kendi tabiyelerine uygun ola
rak getirip Anayasa meselesi üzerinde durdu
lar. Halbuki bendeniz Hükümetin ve iktidarın 

, İşletmeler Bakanlığına lâzım olduğu ehemmiyeti 
vermediğine misal olmak üzere Bakanlığı mün
hal bıraktığını zikretmiştim. Bu ııoktai nazar
da müsaadenizle' ısrar etmekte devam edeceğim. 

Anayasanın sarahatine rağmen C. H. Par
tisinin hâkim olduğu Mecliste verilmiş olsa da
hi bu karar Anayasaya muhaliftir. W zihni
yet değişikliğini yalnız iktidarda değil biraz 
da muhalefet şafuldaki arkadaşlarda aramanı
zı rica ederim. 

Anayasa tadilinin muayyen merasime bağ
lı oluşuna göre lâalettayinbir ekseriyetle alın
mış .kararla Anayasanın . tadil edilcmiyeceği a-
şikârdır. Bugünkü durumun. Anayasaya uy
gunluğunu kabul etmek de imkânsızdır. Ba
kanlığın âtıl kaldığına misaller vermediğimi 
söylediler. Ben, yine konuşmalarım silsilesin
de, Bakanlığın vekâleten idare edilmekte oluşu
nu, bu kadar muazzam bir işi küçümscdiklcri-
ne bir misal olarak arzetmiştim. Ama. başka 
misal isterlerse benden sonra söz almış sayın 
Demokrat Parti milletvekillerinin sözlerini tek
rar ederim. 

30 milyon liranın tasfiyehane işine hasrın
da teenni olunmasını iktiza ettiğini kendile
rine has maharetle izah buyurdular. Hakikaten 
hüsnü niyet vo mantık sahibi insanlar bu iza
hat, karşısında evet demesine imkân yoktur. 
Yüksek .Meclis lütfetti, bendenizi dinledi. Ora
da geçen yıl Bakanın sözlerini naklederken ha
zır-ol an tasarının ihale edilmek üzere olduğunu 
resmen beyan etmişlerdi; dedim. Bir seneden 
beri eğer bu zarflar açılmadı ise bunun kaba
hatini bizim sözlerimize atfetmemelerini bilhas
sa rica ederim. ..Lütfetsinler, şuradaki gecikme
yi kabul etsinler. Ve memleket hesabına bura
da arkadaşların feryadını çok görmesinler. 

Sayın Tarık Güre.rk arkadaşımın tereddüt 
hakkındaki ifadesine gelince; burada, daha faz-
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la sîpze lüzum görmüyorum. Bizzat Tarık arka-
daşımızm huzurunuzda bu bahiste hazırlıkla
rın tamamlanmamış ve katî .şekli tesbit edilme
miş;; olduğunu söylemiş olması, tereddüdün ta 
kendisidir. (Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN —Kifayeti müzakere önergesini 
tekrar okutup oyunuza sunacağım. 

(Çanakkale Milletvekili Nusret. Kirişçioğlu '-
nun önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

B. 
101 

201 

202 

206 

'207 

209 

210 

301 

303 

Bakan ödeneği 
BAŞKAN —-Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve, 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5'nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
[BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN,—. Kabul edenler... 

Lira 
5 400 

521 176 

112 200 

21 000 

1 500 

34 835 

2 100 

36 500 

2 000 
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B. 

304 

305 

806 

307 

Etmiyenler... 
Posta, telgraf 
ve giderleri 
BAŞKAN — 
Etmiyenler... 
Kira bedeli 
(BAŞKAN — 
Etmiyenler... 
Giyecekler 
BAŞKAN — 
Etmiyenler... 
Yolluklar 

Kabul edilmiştir. 
\ ve telefon ücret 

Kabul edenler... 
'Kabul edilmiştir. 

Kabul edenler... 
Kabul edilmişiii'. 

Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lira 

•15 500 

1 200 

5 000 

46 502 

ABDULLAH: GEDİKOĞLU (Ankara)' — 
SÖz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. ^ 
ABDULLAH ÖEDİKOÖLU (Ankara) -

Efendim, yolluklar kısmı hakkında maruzatta 
1 bulunacağım : Müfettişler için 35 bin lira tahsi
sat konmuştur. Şahsi kanaatim olarak arzedi-
yorum; İşletmeler Bakanlığı müfettişleri neyi 
teftiş ediyorlar? Nasıl teftiş yaptıklarını bilmi
yorum. İşletmeler Bakanlığı, Tarık Bey arka
daşımızın tebarüz ettirdiği veçhile bugüne ka
dar Bakanlık teşkilâtını düşünmekle meşguldür. 
Bu acı bir şeydir. Tafsilâta girmiyeeeğim. Söz 
aldım konuşamadım. Gerek Bakanlık, gerek 
idare âmirleri İşletmeler Bakanlığına bağlı mü
esseseleri bir çocuk gibi bağrına basması lâzım
dır. 

BAŞKAN — Bölümü oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etıniyeriler... Kabul edilmiştir. 

B. 
308 

309 

403 

451 

501 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
B A Ş K A N — Kabul, edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir'. 
Yayın giderleri ' 
ŞAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen ,^ıl borçları 
BASKİN - r Kabüt edenler... 

Lira 

:2 000 

3 000 

1500 

7 000 

1 000 

B. ( ı •„•: v.,. L i r a 
Etimiyenler... Kabul edilmiştir., • 

601 2804 sayılı İKanun gereğince^ ; j 
.. Maden Tetkik ve Arama Ens-
* titüsüne yardım . ,7 500,000 

BAŞKAN -ix- Bürhanettin OnM 
BÜRHANETTİN ONAT (Antalya) - - M u h 

terem arkadaşlar bu Bakanlığın başlıca vazife
lerinden bir tanesi de yeraltı servetlerimizin 
meydana çıkarılmasıdır. Bu mevzuu alâkadar 
eden bir hususu Heyeti Uhmmiyeye arzetmek 
isterim. Antalya'nın Akseki Kazasında zengin 
bir alüminyum madeni vardır. Malûmu âliniz 
alüminyum madeni bugün en çok revaçta 
olan madenlerden birisidir. Senelerden beri bu
rada aramalar yapılıyor, etüdleıi yapılmış, ta
mamlanmıştır. Şimdiye kadar niçin istihsale 
geçilmemiştir? Gerek; şahsi teşebbüslere tevdi 
edilmek suretiyle, gerek Hükümet eliyle işletil
mesi yoluna niçin gidilmemiştir? Alümünyom 
istihsâlinde en mühim unsurlardan biri olan 
elektirik enerjisi bu anadene çok yakln mesafe
lerden sütten istifade edebilir. Bu hususta 
Balkan bizi tenvir ederlerse memnun olurum. 

BAŞKAN — Bölümü oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler .... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir.' • 

B. 
701 

791 

Yapı onaranı 
BAŞKAN-— Kabul edenler, ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bjatanan'da yeni kurulacak ra-
fineri ve müştemilâtı için, Ma
den Tetkik ve Arama Enstitü
süne 

Lira 
1 000 

10 000 000 

ENVER GÜRELİ (Balıkesir) — Efendim, 
bir noktanın tavzihini rica edeceğim. İşletme
ler Bakanlığı Bütçesinin 791 nei Batman'da ye
ni yapılan rafinerileri için M. T. A. ya on, mil
yon lira tahsisat konmuştur. Rafineri kurulma
sına ve istihsal kuyularında sondajlar yapılma
sına başlanması \ içih r bütçede tahsisat yoktur. 
Burada « müştemilâtı »kelimesinden sonra « ve 
istihsal kuyuları sondajları » kaydının ilâvesi 
için bir önerce itakdim ediyorum, kabulünü: is
tirham ederim. • 

Şifahen de arzettiğün gibi İşletmeler Bakan-
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lığı Bütçesinin 791 nci bölümüne konulan 10 mil
yon lira tahsisatın sarf mahallinin : 

« Batman'da yeni kurulacak rafineri ve 
müştemilâtı ve istihsal kuyuları sondajları için i 
Maden Tetkik ve Arama, Eİnstitüsüne » 

Şeklinde tashihini arz ye teklif ederim ;. 
U; Balıkesir Milletvekili 

Enver Güreli 

B A I ^ N VEKİLİ NURİ ÖZSAN — Kabul 
ediyoruz. 

BAŞKAN:i— Hükümet ve komisyon kabul 
ediyor. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA TARIK Gü-
RERK ( İ z m i r ) — Ben bir şey söyliyemiyecö-
ğitıi. : • 

REPET AKSOY ( O r d u ) — Komisyona mü
racaat edilsin. 

BAŞKAN -~ Ben komisyonun da kabul etti
ğini zannederek öyle tefhim ettim. 

AHMET HAMDİ BAŞAU (İstanbul) — Bi
zim muhalefetimiz yoktur. , 

^ M D I B O Z B A Ğ (Giresun) — Arkadaşlar, 
791, bölümde ayrılan 10 milyon lira munhasıfan 
rafineri içindir. Sondaj için lâzımgelcn ödenek 
6Ö1. bölümdedir, JOğersondaj için daha fazla 
para lazımsa bunu M. T. A. bir aydan fazla bir 
müddet içinde hazırladığı hesaplar içine onu da 
dâhil eder,. 7'5 milyon lira yerine 'meselâ 12,5 
milyon istiyebilirdi. Onun için bence bu 791. bö
lümden 601 e aktarma yapmak mahzurludur. 
Karar, heyeti aliyenizindir. 

CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Efendim, 
rafinerinin ; işlemesi için petrolü çıkarmak lâ̂ -
zinadır. Ismarlanacak kapasitedeki rafinerinin 
işliyebilm esi için lüzumlu olan sondaj kuyula
rını bugünkü mevcut kuyular da karşılamıyor, 
kâfi gelmiyor. Demek ki 24 kuyu lâzımgeliyor, 
arkadaşlardan öğrendiğime göre. Rafineri ihti
yacını karşılamak için kuyu sayısı bu olduğu
na göre bâzı sondajların işletme, sondajı olması 
lâzımdır. Verilen tahsisat rafineri tahsisatı de
ğildir. İşletme tahsisatıdır. İşletmenin bünye
sinde hem, rafineri hem de sondaj vardır. Rafi
neri bedeli ne olacaktır? Belli değildir: On mil
yonun içinde bir para bir senede ödenmiyeceği-
ne göre işletme mevzuunun .geride bırakılma
ması için Enver Güreli arkadaşımın teklifinin 
kabul edilmesini ve sırf bir ifade eksikliği do- | 
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| layısiyle mevzuun .mefluç bırakılmamasını rica 

ediyorum. 
ÇALIŞMA BAKANI VE İŞLETMELER BA; 

KAN VEKİLİ NURİ ÖZSAN (Muğla) — Efen
dim, rafineri inşaatı için geçen seneden kalma 

I 10 milyon lira ile bu bütçe ile verilmiş olan 10 
I milyon liramız mevcuttur. Burada yazılış şek

line göre bunun ınunhasıran rafinerinin tesisine 
sarf edilmesi gerekir. Artık işletme sahasına geçi
leceğine göre, bundan sonraki açılacak kuyular 
istikşaf kuyusu değil, istihsal kuyusudur ve 
bunlar rafinerinin bir mütemmimi itmam edici 
unsurdur. Yukardaki yedi milyon liralık kısım 
doğrudan doğruya istikşaf sondajlarına aittir, 
Rafineri tesisi için yapılacak mukavelede 20 < 
milyon lira sarf edilmez ve bundan bir miktar 
para artacak olursa bu paranın istihsal,sondajı 
için sarfına şimdiki metne göre imkân yoktur. 
Halbuki istihsal sondajının da bir taraftan ya
pılması lâzımdır. Biz bütün bu işlerin kurula
cak olan petrol kurumuna yaptırılmasını der
piş ettik. İstenen ödenekle kurulacak rafineri 
için bu yıl yapılması gerekli tediye karşılanacak 
ve kalan meblâğ ile de istihsal sondajlarına de-

' vam olunacaktır. Onun için rafineri tesislerine 
ne miktar ödeneğin bu yıl kâfi geleceği hesap
lanacaktır. Ancak artan paranın istihsal son
dajlarına hasra tahsis edilebilmesi imkânım ve
rebilmek için bu önergenin kabulünde bir mah
zur görmemekteyiz. Takdir size aittir. 

ENVER GÜRELİ (Balıkesir) — Efendim, 
tavzihen bir noktayı arzedeceğim : önerge bu 
şekilde kabul edilirse . ayni zamanda işletme 
tekniğine de uygun hareket etmiş olacağız. Bir 
taraftan rafineri tesisatı kurıilurken öbür ta
raftan da sondaj ameliyesi devam edebilecektir. 
Aksi takdirde rafineri tesisatım 'kurduktan.-
sonra buraya gelip : Fabrikayı kurduk ama 
sondaj için tahsisat vermediniz diyeceğiz. Biz 
Divanı Muhasebatın bu şekilde anlamasını te
min için böyle bir ilâveye lüzum gördük. Takdir 
sizindir. 

İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Bu 
takdirde Sayın Bakandan şu noktayı tavzih et
mesini rica edeceğim : Biraz evvelki umumi be
yanları sırasında kurulması derpiş edilen rafi
neri tesisatının 30 milyon lira civarında olduğu
nu .beyan buyurdular, geçen .seneki paradan bir 
miktar sarf edilmiş olarak elde 10 milyonun du
nunda bir meblâğ vardır. Bu kere 10 milyon 

— 1225 — 



B : 50 28.5 
da yerecek olursak yirmi milyona yakın bir 
meblâğ elde edilecektir. Rafineriye bu tahsisa
tın yetip yetmiyeceğimeşkûk kalmaktadır. 
Bundan dolayı her hangi bir aksaklık olup öl-
mıyacağmı ifade buyururlarsa biz de aynen iş
tirak ederiz; \.,;;.:: • <}'\ 

0ÂLIŞMA BAKANI VE İŞLETMELER BA-
KANm VEKİLİ NURİ ÖZSAN (Muğla) — 
Efendim rafinerinin 30 milyon liraya çıkacağı 
tahmin edilmektedir. Bunun inşası iki senede 
ikmal edilecek vaziyettedir. Binaenaleyh şimdi
den kabul edilmiş bulunan yirmi milyon lira
nın ödenip ödenmiyeceği meşkûk bulunmakta
dır. Anlaşma şartlarına göre bir miktar artacak 
olursa onun için bir miktar tahsisat verilmiş 
olacaktır. , 

HAMDI BOZBÂĞ (Giresun) —Arkadaşlar ; 
ben burada bakanlığın ve M. T. A Enstitüsünün 
iyi olarak hazırlanmış olmadıklarını görüyo
rum. Bunu daha evvel düşünebilirler ve hesap 
edebilirlerdi. Eğer şimdi dahi bir hesapla kar
şımıza çıkar da ; şu kadar istihsal kuyumuz var
dır, bunlar için şu kadar milyon lira sarf edece
ğiz derlerse önergeye ben de' iştirak ederim. 
Ama hesapsız bir şekilde bu on' milyonu iste
dikleri kadar ..kısmını diğer tarafa tevcih etme
leri ne kadar doğru olur, bilmem. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA TARIK 

GÜRERK (izmir) —Efendim; verilen izahata 
nazaran Hükümet kabul etmektedir. Komisyon 
için de iştiraktan başka yapacak bir şeyi yoktur. 

Yalnız dikkatinize arzetmek lâzımgclen me
sele, rafineri tesisleri için gelecek sene bütçeler 
rfne, icabettiği takdirde, ki icabettireceği anlaşıl
maktadır, Hükümetin fazla tahsisatla geleceği
ni şimdiden kabul etmiş bir duruma geçmesidir, 

REFET AKSOY (Ordu) — Usul hakkında 
söz istiyorum.. ' -. 

BAŞKAN — Efendim; usule mütaallik me
seleler, gündemde takdim ve tehir keyfiyetlerine, 
ruzname dışı meselelere aittir. Bunlardan han
gisi hakkında söz istiyorsunuz? 

, REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka
daşlar, tadil,hakkında vâki olan teklifi Hüküme
tin kabul etmesi yerindedir. Hükümete imtisalen 
Bütçe Komisyonu namına raportör arkadaşın ka
bul etmesinirde memnuniyetle karşıladım. Fakat 
burada cereyan eden müzakerelerin heyeti umu-
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miyesinin içtüzüğe uygun olması da şarttır. Ba-

' kınız bu mevzu hakkında içtüzük ne diyoı\ 
109 nen maddeyi aynen okuyorum i 
Madde 109. — Kesin olarak kabulü oya kon

madan önce bir tasarı veya teklifte cümle, üslûp 
ve sıralanış bakımından eksiklik veya andırışma 
bulunduğu üyeler yahut komisyon tarafından 
ileri sürülürse metin ilgili komisyon», gönderilir. :• 

Yapılan düzeltmelerin yeniden oylanması ge
rektir. Buna göre derhal komisyona verilmesi lâ
zım gelir...» Raportör arkadaş burada komisyo
nun muvafakatini alır ve oya konulur. 

YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) — Efen
dini, ben teklifin aleyhinde bulunacağım. 

Sayın Bakanın ve alâkalı arkadaşların izah 
ettiklerine göre bu rafineri tesisatını yapmak.30 
milyon liraya ihtiyaç göstermektedir. Geçen şene 
ve bu sene konulan tahsisat ihtiyaca yetecek mik
tarda olmamasına rağmen şimdi bir de rafineri 
tesisatı içine sondaj işini de sokarsak çok -zararlı 
ve tehlikeli olur. , .. 

t Bizim için mühim olan sondajı yapılmış, pet
rolü temin edilmiş olan kışımda istihsale geçmek 
ve bu yolda bir an evvel hareket etmektir. Şimdi 
rafineri tesisatının kesilmesi suretiyle işi sondaj 
işine götürmek bir tehlike teşkil edebilir. Bu iti-

. bârla rafineri tesisatının bir an evvel tahakkuk 
etmesi yolunda bu tahsisatın münhasıran bu mad
dede kalması,- sondaj işlerinin istihsale nazaran 
ikinci plânda bırakılması uygun olur. Binaen 
aleyh, bu teklifin reddini rica ediyorum. 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya),,— Muhterem. 
arkadaşlar, çok hayati bir mevzuun üzerinde
yiz. Ben burada salâhiyetle konuşacak mevki
de değilim. Tenevvür etmek için huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. 

Hatırlarsınız, geçen sene bütçe müzakerele
rinde gece yarısında biz 10 milyon lira yeri
ne 30 milyon verelim, petrol mevzuunu kökün
den halledelim diye büyük Meclis feryat; etmiş
ti. Ogünkü işletmeler Bakanı, Meclis :; huzuru- . 
na çıkarak 30 milyonu sarf edemeyiz, bjze 10 

j milyon verin, icap ederse gelecek sene tamamı
nı isteriz dediler. Rahmetli Refik Saydam gü
nünden beri Raman'da bir petrol olduğunu 

I işitmekteyiz. Bu petrolün tek mahsulünü as-
I"faltlarda görmekteyiz. Bu petrol ' ham mıdır, 

miktarı nedir, > hususi teşekküller tarafından mı 
işletilecektir, yoksa başka milletlerden,', A. hariç-

I ten getirilecek bir sermaye ile mi idare: edilö* 
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i&ktirf İBü Inısusta Hükümetiii görüşü nedir* I 
ü̂ v miktar petrol'• istihsâl ediİebiİecektii'? İşlet
meler Buİaiiündan sîtrih bİarüİc ifâde etineleri-
hi rica eaece^ihi. ' 

İ3AŞKAÎSf-- Efendim;''"kifayeti müzakere 
ltâbul edildi, konuşma önerge üzerinde değil,' 
tümü üzerinde oluyor, müsaade İDÜyurursan 1z,ı 
Kei'etAksoy arkadaşımız bir noktai nazar ile
ri fsürdüler. Tüzüğün 109 neu maddesine temas 
ettiler. Madde Divanı ilgilendirdiği için bu 
hususta izahat vermek -zarureti vardır. Arkada
şımızın bahsettiği tarzda, böyle bir şeyle kar
şı karşıya değiliz. Mesele, burada yeni kurula
cak rafineri ve bunların sondajları Maden 
Tetkik ve Arama Enstitüsüne ait bulunduğu 
suretiyle, bölümün başlığını tadil etmektir. Bi
naenaleyh burada komisyon ve Hükümet kabul 
ettiğine göre bu tadil şekliyle bölümün reye ko
nulacağı kanaatindeyiz. (Konulmaz sesleri, konu
lur sesleri) - ' 

Şimdi Hükümetin ve komisyonun kabulü da
iresinde ve Enver Güreli arkadaşımızın takriri 
veçhile 791 nci bölümü tadilen reyinize arzedi-
yörum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

B. Ura 
792 2804 sayılı Kanun gereğince 

Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsüne 215 000 

BAŞKAN — Bölümü oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İşletmeler Bakanlığı bütçesi bitmiştir efen
dim. 

9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1952 
yık Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/278), 

BAŞKAN —̂ Bundan, evvelki birleşimde Ka
rayolları Genel Müdürlüğü Bütçesinde 783 ncü 
bölüm! komisyona verilmişti, bu tamamlanaralc 
komisyondan1 gelmiştir. Okutacağım. 

B . ' ; ' : ' , . ' , • • , . ' , • • • L i r a • 

783 İl ye köy yolları yapımı ve ya
pımına yardım (dağıtım ve har
cama şekli Bakanlar Kurulun-

rt isca belirtilir) ., . ; " 27 000 000 

BAŞKAN—Kabul edenler.., Kabul etmiyen
ler.., Kabul edilmişti*. 1 
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MADDE 1, — Karayolları Genel Müdürlüğü... 
1952 Bıitçe yılı yatırımlar dışında kalan gider
leri içiri, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösteril* 
diği ûzete (6 409 999) lira ve yatirMU giderleri 
için de, bağîi (A/2) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (135 590 001) liraödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyu-
imza surtuyoraiii Kabul edenler;..' Kabul etmi-
yeilİer... Kabul edilmiştir, 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1952 Bütçe yıh'giderlerine karşılık olan gelirler, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(142 000 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

B. Lira 
1 Karayolları Genel Müdürlüğü 

Kuruluş ve Görevleri hakkın
daki 5539 sayılı Kanunun 20 
nci maddesi gereğince Hazine
den alınacak paralar 77 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Hazineden yardım 63 082 780 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Teberrular ve çeşitli gelirler 1 , 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Menkul ve gayrimenkul mallar 
satış bedelleri ' 1 317 217 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

5 Mütaahhitlere verilecek malze
me, alât edevat, depo, arazi 
ve sairenin kira bedelleri 1 , 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6 Mütahhîtlerden alınacak ge
cikme ve saire tazminatı ve 
mütaahhitlerin irat kaydolunan 
teminat akçeleri 1 

' ; ]• . ' BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir; 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyu-

mı -~ 
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nuza, arz%İiyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler.'f. Kabul edilmiştir. •• :i 

MAPDE 3. — Karayolları GeneJ Müdürlü
ğünce 1952 Bütçe yılında elde edilecek gelir çe
şitlerinden her bîrinin dayandığı hükümler, bağlı 
(O) işaretli cetvelde gösteril mistir. Bu cetvelde 
yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 1952 Bütçe yı
lında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyu
nuza sunuyoruin. Kabul edenler... Kabul etmiycıı-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4.—- Karayolları Genel Müdürlüğü
nün 30 . V I . 1939 tarihli ve 3656 «ayılı Kanunun 
19 ncümaddesine giren hizmetlilerine ait kadro
lar; bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. . 

3656,sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
geçici • ..mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Ku
ral u kararı ile kadro alınabilecek tertipler, bağlı 
(E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, 
ertesi yıl bütçe tasarısı ile Türkiye Büyük Millet 
MeclisinS sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek 
olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere. giriş
meye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN —- Maddeyi cetveli!e birlikte oyu
nuza arzediyorıtm. Kabul edenler,.. Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
Kuruluşu hakkındaki 1 1 . I I . 1950 tarihli ve 5/539 
«ayılı Kanuna bağlı (!) sayılı cetvelde yazılı kad
rolardan, ilişik (1J). işaretli cetvelde gösterilenler 
.1952 Bütçe yılında kullanılamaz. , 

BAŞKAN— Maddeyi eetvelile birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen 
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. -^- Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenekler üstünde çıkan ve 1951 yılı Bütçe
sinin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar, ilgili oldukları hizmet tertiplerinden bu bö
lüme MaÜye' Bakanlığınca aktarılacak ödenekler^ 
den ödenir. 

1928 i 1950 Bütçe yıllarına ait olup da Muha-

.1952 O : i 
I söbei • Umumiye Kanununun 93 ncü uiaHdesine 

göre, zaman aşınım a ;uğramamış yo> karşılıkları» yıl-, 
hırı bütçelerinde bulunan borçlar, 1952 Bütçesi
nin ilgili hizmet tertipleri veya 3 ve 4 ncü kısım 
tertipleri ile yatırım tertipleri artıklarından eski 
yıllar borçlan- tertiplerine Maliye Bakanlığınca 
aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

BAŞKAN -- M«ddeyi oyunuza, sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenlcr... Kabul edil
miştir. 

MADDIO 8. —. (Jider bölümlerinden yapılacaıc 
harcamalara ilişkin formül, bağlı (it) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveJile birlikte oyu
nuza arzediy orum. Kabul edenler... Kabul etmi
yen ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Dahilde istihsal olunan petrol-; 
lerin tasfiyesinde elde edilen: asfalttan, bedelleri 
gelecek yıllara sirayet edecek surette ve taksitle. 
ödenmek üzere, satınalmaya Bayındırlık Bakan--. 

I lığı yetkilidir. 
Bedelin sureti tediyesi Maliye, Bayındırlık 

vo İşletmeler Bakanlıklarınca birlikte kararlaş-
'tırılır. 

BAŞKAN—Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenlcr... Kabul edil 
iniştir, 

M A DDE 10. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 
1952 tarihinde yürürlüğe girer. 

I BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
I Kabul edenler... Kabul etmiy eni er... Kabul edil

miştir. 

MADDtö l l . : —, Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediy onun. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarı açık oyunuza ar/edilmiştir. 
Efendim, bundan evvelki birleşimde Kara

yolları Bütçesinin 783 ncü bölümüne M milyon 
lira ilâvesi hakkındaki, önerge nazarı itibara 
alınmak suretiyle Komisyona havale edilıhişti. 
Komisyonca bu önerge mucibince tadil edilen 
işbu bölümü demin, kabul buyurdunuz. Binneti- . 
ee Maliye Bakanlığı. Bütçesinin 792 nci bölü
mündeki .61 082 780 lira tahsisatın, Karayolları 
Bütçesine yapılan bu ilâve dolayışiyle, 
63 082 780 lira olması icabetmektedir. 792 nci 

— 1228 — 
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bölümün yekûnunu bu şekilde reyinize sunıryo- I B. 
rum: Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil- 203 
mistir, j 

Karayolları Bütçesinin; müzakeresi sona er
miştir. 

.10. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1952 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/282) [1] " 

BAŞKAN•-~ Vakıflar • Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Söz istiyenler! 
Ahmet Başıbüyük, Yusuf Aysal, Ömer Bilen, 

Haindi Şarlan, Ali Fahri işeri, Ahmet Gürkan, 
Abidin Tekön, Bürhanettin Onat. 

Ahmet Başibüyük (Vazgeçti sesleri). 
• Yusuf Aysal (Vazgeçti sesleri). 
Ömer Bilen (Vazgeçti sesleri). 
Hamdi Şarlan (Vazgeçti sesleri). 

•'• Ali Fahri İşeri (Vazgeçti sesleri). 
Ahmet Gürkan (Vazgeçti sasleri). 
Abidin Tekön (Vazgeçti sesleri). 
Bürhanettin Onat (Vazgeçti sesleri). 
O halde söz söyliyecek yoktur. 
Bölümlere geçilmesini kabul buyuranlar ... 

Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.-
(Alkışlar). 

Vakıf kır Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1952 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan gider
leri için bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzore (4 669 800) lira ve yatırım giderleri için 
de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (1 443 000) lira ödenek verilmiştir. 

B. 
201 

202 

A / l - CETVELİ 

Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
Ücretler 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Ka/bul edilmiştir. 

Lira 
1 500 950 

499 670 

206 

[1] 51 sayılı basmayazı tutanağın sönunda-
dır . 

Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

'•' BAŞKAN — Kabul edenler".. 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Etmiyenler Kabul edilmiştir., 

221 Emekli, dul ve yetim aylık
ları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro gider
leri 
BAŞKAN ~- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

302 tiler büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler..-. Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ücret ve gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

305 iller kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

308 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul' edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir^ 

307 Yolluklar : i .: :.'.; ;T 
BAŞKAN — Kabul Menler... 

; Etmiyenler;..' Kabul edilmiştir.!. 

bira 
147,000 

•94 900 

269 440 

2 100 

545 000 

7 700 

28 500 

17 500 

19 500 

4 000 

4 850 

M 001 
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308 

309 

405 

407 

408 

417 

418 

421 

422 

423 

424 

425 
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4İ)98 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabuü eden4ör... 
Etmiyenler...* Kabul*"•edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN ~~ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhafaza ve fen memurlarına 
verilecek hayvan yem bedeli 
BAŞKAN ~- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei umumiye Kanunu
nun 48 nçi maddesini ilgilen
diren giderler 
BAŞKAN •--- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Artırma, eksiltme ve ihale ko
misyonları ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyeriler... Kabul edilmiştir. 
Valdf akarlar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Faiz, aciyo ve para taşıma gi
derleri 
BAŞKAN'— Kabuİ edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Araz v incirlik ve zeytinlikler 
genel giderleri 
BAŞKAN —Kabu l edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Gureba Hastanesi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İmaretler giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Mazbut vakıflar arsasına alın
mış olan cami ve mescitlerin 
aydınlatma, ısıtma ve temizlik 
giderleri için 5634 sayılı Ka
nunun 10. ncu maddesi uyarın
ca Hazineye öenecek karşılık
lar 
BAŞKAN - . K a b u l edenler ..'.'• 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayratm ve hayrattaki İriy-

;Lirtt; 

7 Ö00: 

5 002i 

3 600 
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225 000 

5 000 

420 000 

6 000 

67 000 

250 000 

75 000 

147 000 ! 

B; 

426 

450 

451 

452 

454 

456 

458 

476 

501 

502 

505 

601 

metli eşyanın inceleme ve ayıl
ma gidericin 
BAŞKAN — Kabul edenler ..; 
Kimiydiler... Kabul edilmiştir. 
Çifteler • Çiftliği arazisinin 
borçlandırma yoliyle köylüye 
dağıtılması giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere verile
cek burslar , 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 
Yayın ve tanıtma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler.,. Kabul'.edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yollukları ile 
başka her çcşi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sigorta giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler •.,. 
Etmiyenler... Kabul ; edilmiştir. 
Düşünülmiyen giderler 
BAŞKAN —-Kabul edenler ,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
îzmir Fuarındaki Vakıflar pa-
viyonunun her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kapul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
BAŞKAN — Kaimi edenler' ... 
Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 
Kudretsiz hayrata yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üira 

-2 ' 

300 

15 000 

17 500 

2 000 

20 500 

500 

3 000 

5 000 

18 000 

10 780 

15 000 

f5 000 

mo -~ 
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Sonra; işte daha birtakım mütalâalar : Vergi

ler, âdilâne değildir, diyorlar. Millî gelire tâbi 
değildir, diyorlar. Takatin üstündedir, diyor
lar. Çok söylemek istemiyorum ama, yine dö
nüp, dolaşıp oraya geliyor. A dostum, gayriâdil 
sistemi siz mi koydunuz, biz mi koyduk? diye-
sim geliyor. Yani bu tenkidettikleri vergileri 
koymuş olanların sözcüsü, şimdi bunları ten-
kidediyor. Böyle tenkid olmaz. Nasıl söylüyor
lar bilmiyorum. (Soldan gülüşmeler). 

Başka temas olunacak bir nokta yoktur. Mâ
ruzâtım bu kadar olacaktır. (Soldan alkışlar). 

BAŞKAN—Efendim, açık oylamaya arzc-
dilon tasarıların oylama muamelesi bitmiştir. 

Ferid Melen. 
FERÎD MELEN (Van) — Maliye Bakanı, 

bir Bakana yakışacak bir ifade tarzı ile konuş
madılar. Ben hiçbir zaman, beni tahrik etse 
bile onun tarzında konuşmak istemem ve ko-
nuşmıyacağıni. (Sağdan bravo sesleri). (Soldan 
konuşamazsın zâten sesleri). 

Teıikidlerde mühim bir şey yok, dediler. Mü
him bir şey olup olmadığını anliyabilmek için 
biraz bu işlere ühsiyeti olması lâzımgelir. 

Vasıtalı ve vasıtasız vergilerin mukayesesi
ni bir âğız kalabalığı ile yaptı, dediler. Sözleri
min bir ağız kalabalığı olup olmadığını anla
mak için bunları bu işten anlar bir gözle tetkik 
etmek lâzımgelir. (Sağdan bravo sesleri). (Sol
dan yalnız zatı âliniz anlarsınız sesleri). Yük
sek Heyetiniz bunda hakem olacaktır. Konuş
malarımı yakışıksız, sevimsiz, demagojik bir 
eda, diye tavsif ettiler, ancak bunu yakışıksız, 
sevimsiz, demagojik-bir eda ile ifade-ettiler. 

Kaldırılan vergilerle konan vergileri muka
yese ettiler. 

Muhterem arkadaşlar,' ben başında arzettim, 
Hükümetin ortaya koyduğu bâzı esaslari zikret
tim ve eledim ki; Hükümet programında bize 
şunları vadetmişti ve fakat şu yola gitti, vasıtalı 
vergilere, en mahzurlu olanlarına gitti. Bu gi
diş, devam ederse, memleketimizin malî bakım
dan, iktisadi bakımdan aleyhinde olacaktır; dik
katinize arzederinı. (Varlık Vergisi sesleri). 
(Varlık Vergisi sizin eseriniz sesleri). I 

Bu bahsi karıştırmayın. Burada içinizde 
Varlık Vergisi. Kanunun a beyaz rey vermiş olan
lar vardır. 

BAŞKAN —=' Ferid Beyefendi, mevzuumuza 
devam edelim. I 
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I FERİD MELEN (Devamla) — Ben bunİari 

söyledim, bilmiyorum, eğer Hükümet icraatını 
I ortaya attığı prensipleri kabili telif görüyor

sa mesele yok. Ben kabili telif görmüyorum. 
gaza, beze, tuza el atmış olduğu bir hakikat
tir. Bakanın dediği gibi hilafı hakikat değil, bu
nu burada beyan etmek hilafı hakikatin beze,. 
vergi zammı yapılmamış, fakat vergi matrahla
rında artış var. Bu da dolayısiyle ve otomatik 
olarak vergilere intikal eder. Otomobillere, nakli
ye tarifelerine zam yapıyorlar. Bununla beraber 
Nakliyat Vergisi de artıyor, zam çifte oluyor, 
katmerli oluyor. 

Sayın Bakanın vergi işleri ile fazla ünsiyeti 
yoktur, bunları hatırlatayım. 

Mükellefin Hazineye itimadı mevzuuna te
mas ettiler ve bundan da bir istihza mevzuu çı
kardılar. Ben öteden.beri mükellefle Hazine 
arasında uçurum olduğunu bilenlerdenim. (Sol
dan sizin kabahatiniz sesleri) Bizim kabaha-
timizdir. Biz kabahatlerimizi itiraf ederiz ve bunu 
şerefli bir vazife sayarız. (Sağdan bravo sesleri) 
Kişi kusurunu bilmezse., (irfan olmaz sesleri) 

Ve şunu arzettim demin ki, bu uçurumu ya
vaş yavaş azaltmak için bir adım atılmıştı. Fakat 
son gelen kanunlar bu uçurumu tekrar açtı., is
tanbul, izmir ve Ankara'da olup bitenleri tah
kik edersiniz Maliye Vekili mi haklı ben mi 
hakiyim meydana çıkar. 

Murad Âli Bey, biz meslektaşız her. zaman 
anlaşırız. 

Bütçe açığından bahsettiler. 900 milyon lira 
olduğunu söylediğimi beyan ettiler. Bunun he
sabını isterseniz vereyim. 

Yalnız şunu arzedeyim ki, bu açık hesabını 
yaparken o tarihte Hükümetle mutabık idik. 
Çünkü o tarihte Hükümet yardım heyetine 
aşağı yukarı açığımızı bu civarda göstermişti. 
(Politik sesleri) Politikada orada başka burada 
başka türlü konuşamaz. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul
dak) — Muhalefet millî menfaatleri ihlâl eder 
halo gitmemelidir. 

FERlD MELEN (Devamla) — Geçen sene
nin tahminlerinin tahakkuk ettiğini söylüyor
lar. Doğrudur, bunu bütçenin heyeti umumiye-
sinde de arzettik. Bâzı kalemlerde eksiklik ol
masına mukabil, bâzılarında da artış vardır. Bu 
artışa bakarak fazla nikbin olmamak gerekir. 
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Bu yalnız bizim değil, Maliye Bütçesi raportö
rü arkadaşlarımızdan biri de benimle beraber
dir. O da muhalefet şerhinde bu hususu belirt
miştir. Ben belki mübalâğa edebilirim ama, o 
arkadaşıma yakıştıramam; 

Maliye Bakanının yakışıksız ifadelerine kar
şı sadece üzüntümü arzetmekle iktifa ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü Feridun Er
gin buyurun. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA FERÎDUN 
ERGlN (Urfa) — Muhterem arkadaşlar, Ferid 
Melen arkadaşım İthalât, Muamele ve Gümrük 
Resmi tahminlerinde fazla nikbin davranıldığı-
m söyledi. Ve gelir bütçesi hakkındaki raporu 
benim muhalefet şerhi verdiğimi zikretti. Yal
nız bu ifadesine bir nokatı,ilâve etmeyi zanne
dersem unuttu. Belki de gelir bütçesini tetkik 
ederken İthalât vergilerinin tahminini biraz 
yüksek görmekle beraber7 bununla alâkalı olan 
diğer bir varidatın İmalât Muamele Vergisinin 
mühim miktarda eksik tutulduğunu tesbit; et* 
mistik. Vakıa şu idi: 1951 senesinde malûm ol
duğu. veçhile memleketimizde zirai gelir artmış
tı, zirai nüfusun istihlâki genişlemişti. Bu istih
lâk fazlasının tabiatiyle Muamele ve Tedahül 
Vergileri, üzerinde bir aksi olacaktı. Gelir Ver
gisi raporunu hazırlıyan arkadaşlarınız bu ak
sin İmalât Muamele Vergisi üzerinde olacağını 
düşünmüşlerdi. Ve nitekim 1951 senesinde İma
lât Muamele Vergisi 25 milyon liralık bir mat
rah inkişafı kaydetmiştir. 

Bütçe.Komisyonu ise başka noktai nazardan 
hareket etmiş ve istihlâk fazlasının ithalâttaki in
kişafla karşılanacağı neticesine varmıştır. Diğer 
bir ifade ile muhalefet şerhi olarak zikredilen 
vakıanın mesnedi muayyen bir hasılatın ithalât 
vergilerinden mi yoksa imalât vergisinden mi 
karşılanacağı meselesini tesbit etmekten ibaret
tir. Dâvanın ruhu Gelir Bütçesinin tetkikmda 
sene zarfında Devlet Hazinesine girecek para 
miktarını tahmin, ve tesbit etmek olduğuna gö
re yekûn üzerinde mühim bir fark mevzuubahis 
değildir. Muhalefet şerhi ve dolayısiyle komis
yon görüşü ile raportör görüşü arasında ihtilâf 
mevzuu teknik bir cepheye mütaalliktir ve va
ridat tahminlerimizin esası geçen senekinin aynı
dır. Geçen sene iktisadiyatımızın uzvi inkişafı 
ve konjonktürün! vergilerin randımanı üzerin
deki tesirlerini hesaba katan yeni ve mütekâmil 
bir usul ilç varidat tahmin edilmişti. Bir sene-
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lik tatbikat gösteriyor ki, yapılan tahminlerle 
fiilî tahsilat arasındaki fark % 1 nispetinden 
çok daha azdır. Bu senede aynı esasa göre ha
reket ettiğimize nazaran ve yekûn üzerinde 
Hükümet teklifleriyle komisyon raportörleri ve 
Bütç e Komisyonu kararları - • •. arasında bir fark 
bulunmadığına göre Ferid Melen arkadaşımı* 
zın temas ettikleri noktayı îzam etmeye mahal 
yoktur. Mâruzâtım bundan ibarettir. (Soldan: 
alkışlar). 

BAŞKAN.— Daim Süalp 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muh

terem arkadaşlar; ufacık bir noktayı tavzih 
maksadiyle bir iki dakikanızı alacağım. 

İktidarımız zamanında kaldırılan vergilerle 
yapılan zamları mukayese ederken bir noktada 
zühul edilmektedir. Harçlar Vergisine 38 mil
yon zam yapılmıştır, denmektedir. 

Halbuki bendeniz bu kanunun sözcüsü oldu
ğum için, bu vaziyeti izah etmem icabeder Ha-
kikatta yapılan zam 38 milyon değil, 17 milyon
dur. Çünkü 21 milyon sadece kaçakçılığı önle
me maksadiyle konulan müeyyideler yüzünden 
kaçakçılık yapılamıyacağı için gelirde bir faz
lalık tahmininden ibarettir. Yani öyle;bir ver
gi tasavvur buyurun ki, kaçakçılık yapılmakta- > 
dır. Bir müeyyide konuyor, kaçakçılık önleni
yor. Bu suretle 20 - 22 milyon bir fazla gelir 
temin edilecektir dendiği zaman bu vergi zam
mı demek değildir Bu itibarla bu mukayese ya* 
pıldığı zaman harçlara 38 milyon zam yapılmış 
demek doğru değildir. Zam ancak 17 milyon 
liradır. Bunu tavzih etmeyi lüzumlu gördüm. 
(Soldan : Alkışlar) 

EMİN KALAFAT (Çanakkale) — Muhte
rem arkadaşlar, çok kıymetli arkadaşım Feri
dun Ergin, sayni Ferid Melen'in konuşmaların
dan yalnız bir noktayı cevaplandırdılar. O da 
Gümrük, İthalât Muamele ve İmalât Muamele 
Vergisine ait olan konuşmaları idi. Fakat Me
len-in konuşması sırasında aldığım notlara îgöre 
bendenizde, zamanın hususiyetini nazarı itibara 
alarak çok kısa da olsa birkaç söz söylemek lü
zumunu hissettim. 

Osmanlı Devletiyle Garp medeniyeti arasın
daki farklardan başlıyarak nihayet Thiers'in 
sözlerine kadar gittiler; bütçenin umumi ;konıış-
kırarında söze başlarlarken mümkün olanlarla; , 
. gayınmümkünı olanları birbirind en tefrik ederek 
hâdiseleri ona göre mütalâa ettiğimin takdirde 
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vereceğimiz neticelerin daha isabetli ve tenkid- I 
lerimizin de daha bitaraf olacağını söylemiştim. 
Fakat gerek kendilerinin, gerekse gurupları söz
cülüğünü yapan kıymetli, arkadaşım' Cemal 
Eyüboğlu'nun tenkidlerinin mesnetlerinden bi
risi de vasıtalı vergilerle vasıtasız vergiler ara
sındaki nispetsizliktir.;: 

Çok sayın arkadaşlar; hepinizin okuduğuna 
şüphem olmıyan bütçemizin gerekçesinde bütün 
bu hususlar biraz da ilmî mahiyete kaçacak ka
dar cevaplandırılmış bulunmaktadır. Hükümet, 
vasıtalı vergiler ile vasıtasız vergiler arasındaki, 
vergiler aleyhine olan farkı müdafaa etmek lü
zumunu hissetmemiş ve bu duruma düşmemiştir. 
Bilâkis nazariyatta yer bulan bu lüzumu, kendi
si de kabul ederek bu seneden itibaren yapacağı 
çalışmalarla bu haksızlığı tamir etmek istika
metinde yol aldığını ifade ve vadetmektedir. 

Bu itibarla Hükümetin dahi kendiliğinden 
gördüğü ve tashih etmek lüzumunu hissederek 
buna tevessül edeceğini bizzat ifade etmiş oldu
ğu ve bütün dünyaca müşterek olan bir hakikati 
sanki bizler tarafından görülmemiş gibi durma
dan işaret etmek ve tenkidleri bunun üzerinde 
temerküz ettirmek, müsaade ederseniz, kiymeti 
biraz hafif olan bir tenkid olur. Halbuki Halk 
Partisi Grup sözcülüğünü yapan iki arkadaşımın 
siyasi hayata intikal etmeden evvel işgal ettik 
leri mevkiler ve bizzat tatbikatçıları olmaları 
itibariyle yakînen bildikleri hakikatlar kendile
rinin bu mevzularda olsun daha bitaraf konuş
maları suretiyle, müşterek bilgilerinin tatbikat
çısı o] an Hükümete biraz da yardımcı olmalarını 
icabettirirdi. 

Hârıralarınızı yokladığınız takdirde teslim 
buyurursunuz ki, ben daima bu gibi bahislerde 
rakamları konuşmalara tercih ederim. Huzuru
nuza hazırlanmış olarak gelmedim, şimdi def
terlerimin arasından elime geçti, rakamları tek
rar okudum, tenkid edilen bu husus; yani va
sıtalı vergilerle, vasıtasız vergiler arasındaki 
adaletsizlik bizlere has olan bir husus değildir. 
Bugünün dünya şartlarının kaçınılması güç müş
terek bir zarureti neticesidir. Bunu evvelce ber
taraf sil izah ettiğim için tekrar etmiyeceğim. 
Yalnız rakamları bir kere daha okuyayım: Biz
de Vasıtasız Vergilerin nispeti, bütün vergi 
yükümüz arasında % 27,49, Vasıtalı Vergilerin 
% 72,51 dir. Iran, Mısır, Suriye gibi rnemle- | 
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ketleri nazarı itibara almıyacağım. Bize naza
ran daha müterakki durumda olan İtalya'da 
Vasıtasız Vergiler % 24,8, Vasıtalı Vergiler %75, 
72, İngiltere'de % 60 ve 40, Fransa'da ise 30 
ve 70 dir. Yalnız Amerika'dadır ki, bu nispet
ler % 18 ile 82 dir. Bence malûm olan bu ha
kikat bu hususta tenkidde bulunan Sayın Me
len arkadaşım tarafından da malûmdur. 

(Bütün duya, bu fiilî vaziyetin, tamamen uza
ğında kabul ederek bizleri bu hususta kötü bir 
istisna olarak göstererek tenkid etmek hakika
ten... (Soldan bir ses, politika) benim politika
ya dahi sığdıramıyacağım bir insafsızlıktır. 
(Soldan, bravo sesleri). 

Vergi yükümüzün az olup olmadığı keyfiye
t i : Çok sayın arkadaşlarım, 1951 senesi Bütçe
sinin komisyonumuza ve huzurunuza sunulma
sından itibaren rakamlarla ifade (ettiğimiz gibi, 
bizde vergi yükü adilâne bir şekilde serpiştiril-
diği takdirde ağır değil, hafiftir. Her zaman 
üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir nokta 
var. Kanaatimizce bu memleketin'sayısız olan 
ihtiyaçları ve intizarları karşısında elimizde bu
lunan varidat imkânlarımız mahduttur. Mas
raflar bir hadde kadar sıkılırlar, ondan fazla 
sıkılamazlar. Binaenaleyh beklenen ihtiyaçla
rı, hizmetleri görebilmek için onlara yetişmiyen 
varidat noksanlarını telâfi etmek. ye bunları 
temin etmek zarureti vardır. Bütçe Komisyo
nu raporumuzda dahi belirttiğimiz gibi bu mem
leketin verebileceği vergi miktarı adilâne bir 
nispette olmak kaydı ve şartiyle henüz tesbit edil
memiştir. Bugün Zeyitle Âmir, birisi on verir, di
ğeri 40 - 50 verir. Mevzubahis olan ikisi, ara
sındaki adaleti temin etmek Ve aynı durumda 
olduğu halde tamamen vergi haricinde kalan 
bir başka şahsı da mükellefiyet çerçevesi içine 
almak keyfiyetidir. Bu tamamen ayrıdır ve 
hen hakikaten heyacanlı bir şekilde ve sami
miyetle şunu arzu ederim ki ; bu memlekette 
haricî siyasette, millî savunmada; partiler ara
sında nasıl günlük politikalar üzerinde bir bir
lik ve beraberlik matlûp ise ve şayanı şükran 
olarak mevcut ise, bu memleketin saadet ve re
fahını ve hiç şüphesiz bunların muhassalası olan 
üstün savunmasını ve dış ve iç emniyetini sağ
lamakta birinci derecede rolü olan malî gücü
müz ve bunun mesnedi olacak olaU vergi ka
nun ve politikaları üzerinde de karşılıklı ve ali-
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lâki bir anlaşma ve görüş birliği olsun. Ahlâki 
demekte hiçbir kasdı mahsusum yoktur. Bita
raf olsun, muhalif olsun, vicdanı temiz ve bita
raf olan insanları kastediyorum. Hiçbir parti 
farkı gözetmeksizin memleket kaygusu ile vic
danıma hâkim olan bir düşüncenin ifadesini ya
pıyorum. Bu itibarla şahsa matuf bir tarizim 
yoktur. Bunun için (Hatip kürsüye tık tık vu
rarak) vurup, böyle bir şey söyleyip söyleme
diği hususunda konuşmaya mahal yoktur zan
nediyorum. 

Sayın Ferid Melen'in bilhassa cevaplandır
mak istediğim konuşmalarından birisi de Arazi 
Vergisinin kalkması neticesi olarak Bütçe Ko
misyonunun Hükümetle müşterek bir şekilde, 
Arazi Vergisi yerine ikame ettikleri varidat faz
lalıkları içerisinde 10 milyonluk piyango hâsıla
tının 1951 senesinde de yeri olan bir hasıla ol
duğu keyfiyet ve iddiasıdır. 1952 senesine in
tikâl edecek olan 1951 piyangosu varidatı bu
gün hâsıldır. Bankada fiilen mecvuttur. Bugün 
Sayın Maliye Vekilinin komisyonumuzda dahi 
izah etmiş olduğu şekilde bilançosu henüz ik
mal edilmediği için (1951) e varidat kayıt edi
lememiştir. Bunun içindir ki, bu suretle bütçe 
açığını kapatmak maksadiyle 60 milyonluk bir 
iç istikraza tevessül etmiş ve bunu muvaffaki
yetle temin etmiş bulunmaktadır. Helen'in 
ifade ettiği şekilde almış olsaydı iç istikraz 
olarak, yapacağımız miktar 50 milyon lira idi. 
Bu itibarla Sayın Ferid Melen'in aklına teba-
dür eden aynı rakamm her iki senede de yer 
almış olması keyfiyeti varit olmadığını çok 
ehemmiyetli bir nokta olarak belirtiyorum. 
(Kâfi kâfi sesleri, alkışlar). 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim açık oyunuza arzedi-
len tasarılardan Karayolları Genel Müdürlüğü 
1952 yılı Bütçe kanunu tasarısına (318) millet
vekili iştirak etmiştir. (288) kabul, (30) ret, 
vardır tasarı (288)) reyle kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı açık oylamasına (299) millet
vekili iştirak etmiştir. (268) kabul,. (31) ret, 
vardır tasarı (268) reyle kabul edilmiştir. 

; Gelir Bütçesi , Kanununun tümü : üzerinde 
başka söz istiyeri yok. Bölümlere geçilmesini 
kabul buyuranlar.,. Etmeyenler... Kabul edilmiş
t ir ; • ' •": ' ' ' ' '"',.. . 

B. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Gelir Vergisi h 270 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... i Kabul edilmiştir. 
Kurumlar Vergisi • 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Esnaf Vergisi 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Binalardan alman Savunma 
Vergisi 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayvanlar Vergisi 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Veraset ve İntikal Vergisi 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edimıiştir. 
Gümrük vergileri 170 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Muamele vergileri 322 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Dahilî İstihlâk vergileri' 163 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Akar yakıtlardan alınacak Yol 
Vergisi 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Maden resimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Gümrüklerde kullanılan kâğıt
lara yapıştırılan Savunma Pulu 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Nakliyat Vergisi 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sefinerler Vergisi 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon müra-
seleleriyle telefon abonelerin
den alman Savunma Vergisi 
BAŞKAN — Kabul edenler,. 

Lira 
000 000 

32> 000 000 

27 000 000 

250 000 

28 000 000 

3 200 000 

060 000 

000 000 

280 000 

58 O00 000 

3 000 000 

490 000 

17 000 000 

130 000 

41000 000 

r- İ242 



B : 50 28.2 
& Lira 

Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
16 Damga Resmi 42 000 000 

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

17 Tayyare Resmi 2 240 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

•"; ;Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
18 Tapu harçları ve kaydiyeler ve 

tapulama harçları 38 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 

19 Mahkeme harçları 18 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

20 Pasaport ve Kançılarya harç
ları 10 300 000 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

21 Noter harçları 4 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22 Diğer harçlar nüfus harçları, 
eczane ve ecza depoları ve uz
manlık vesikaları harçları, ih
tira beratları harçları ve su ve 
kara avı ruhsat tezekeresi harcı 400 000 
BAŞKAN —Kabu l edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23 Hayvan sağlık zabıta resmi 120 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

24 Tekel idaresi 217 000 000 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

25 Oyun kâğıdı 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

26 Gayrimenkullerden alınan 16 250 000 
BAŞKAN —Kabu l edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

27 Menkul mallar satış bedeli 8 000 000 
BAŞKAN —Kabu l edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

28 Sabit ve mütedavil sermaye ile 
işletilenler veya Genel Bütçe. 
içinde bulunanlar - 2 600 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 
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20 Radyo geliri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.;. Kabul edilmiştir. 

30 Millî Piyango geliri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir/ 

31 Mükerrer sigorta şirketlerin
den alman 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32 Sözleşmesi gereğince Musul pet
rollerinden alman 
BAŞKAN —Kabu l edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

33 Hazine muameleleri gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34 Muayyen giderler karşılığı ge
lirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35 Kıymetli kâğıtlar 
BAŞKAN —Kabu l edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36 Eski alacaklar 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

37 Cezalar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

38 Müteferrik gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet bütçesine giren daire
lerin 1952 Bütçe yılı yatırım giderlerinin 2 nci 
madde ile karşılanan kısmından bakiye kalan 
(199 470 401) liralık açığı : 

a) Avrupa Kalkınma Programı gereğince 
memleketimize muhassas yardımlardan elde edi
lecek malların satış ve tahsisinden hâsıl olacak 
Türk liralariyle; 

'b) Akdolunacak iç istikraz hâsılı ile; 
kapatılır, 

Lira 
5 500 000 

13 000 000 

680 000 

6 000 000 

4 ..950 000 

205 000 

600 000 

11 850 000 

3 550 000 

25 000 000 

1243 — 



B : 50 23. ! 
BAŞKAN —- Kabul edenler...' Kabul etrai-

yenler... Kabul edilmiştir. 

'MADDE 4. — a) İ952 Bütçe yılı içerisin
de Millî Şavumiıa ihtiyaçları için Birleşik Ame
rika'dan askerî yardım yoliyle veya sair suret
lerle fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedel
lerini bir taraftan bağlı (B) işaretli cetvelde 
bu adla açılacak bir bölüme gelir ve mukabilini 
Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinde açılacak 
özel bir bolüme ödenek ve gider kaydetmeye ve 
!s'özü geçen Bakanlık bütçesinin (A/ l ) ve (A/2) 
eetvelleriyle bu cetvellerdeki bölüm ve madde
ler arasında, yüz milyon lirayı geçmemek üze
re, kaydolunan : mıktaıiada aktarmalar y apım ı-
y a ; . : • • • • . -

ib) : Türkiye Cumhuriyet Merkez B ankasm-
daki % 95 ler hesabında toplanan Türk lirala
rından Millî Savunma hizmetleri için Birleşik 
Amerika Hükümeti ile mutabık kalınarak yapı
lacak leberasyonlar mukabilinde özel kanunu 
ıgereğince kaydolunan ödenek miktarınca sözü 
»geçen Bakanlık bütçesinin (A/ l ) ve (A/2) cet-
velleriyle bu cetvellerdeki bölüm ve maddeler 
arasında aktarmalar yapmıya; 

c) !(b) fıkrasında yazılı fo 95 "1er hesabın
da toplanan Türk liralarından , genel bütçeye 
dâhil daireler hizmetleri için ayin suretle yapı
lacak liberasyonlar miktarınca özel kanununa 
tevfikan ilgili daireler'bütçelerinin mevcut ve
ya yeniden açılacak bölüm, ve maddelerine kay
dolunan ödenekleri, Milli Savunma Bakanlığı 
Bütçesinin (A/İ ) ve A/2) 'cetvellerinde mevcut 
veya yeniden açılacak tertiplerine aktarmaya; 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN"-- Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5.r— 195(2 Bütçe yılı içinde yapı
lacak bağıtlarla kısa süreli avanslar almıya ve 
hesaplar açtırmaya ve en çok bir yıl sureli ITa-
ziiıebonölari çıkarmaya ve banka ve ortaklık
ların Hazineye yatırmak istiyeceklcri paraları 
alâralt karşılığında Hazine bonoları vermeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

Şu kadar ki, özel kanunların verdiği yetki
ler dışında çıkarılacak Hazine bonoları (100) 
milyon lirayı geçemez, 

i Hazinede bulunan millî esham ve tahviller 
karşılık gösterilmek suretiyle elde edilecek kre
diler veya bunların satış bedelleriyle uzun sü-
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ı reli Devlet tahvilleri satmalmaya veya bu kar

şılıklarla Hazinenin ortaklığı bulunan ortaklık
lardaki katılma paylarını ödemeye ve Bakan
lar Kurulu karariyle bu türlü ortaklıklara iliş
kin katılma senetlerini satınalmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

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

€EMAL EYÜBOĞLU (Trabzon) — Bu mad
de üzerinde söz istemiştim. 

BAŞKAN — Gförmedim, evvelce de arzet-
miştim, maddeler üzerinde konuşacak arkadaş
lar lütfen evvelden söz istesinler. 

MADDE 0. — Dairelerin 30 . V I . 1939 ta
rihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine 
giren hizmetlileri ile aynı kanunun geçici 4 ncü 
maddesinde sözü geqan aylıklı memurları, bağ
lı (D) işaretli cetvelde, hayrat hademesine ait 
kadrolarda bağlı (S) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

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. 

MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) -r- Efendim, Cemal Eyüboğlu arka--
daşımız galiba söz. istemişti. Maddesi geçmiş 
olmasına rağmen -konuşamadık dememeleri için 
cevap arzedeyim. 

i Beşinci .-madde, Maliye Bakanlığına avans 
. alma ve kısa vadeli bono ihraç etmek yetkisini 
vermektedir. 

Arkadaşımız konuşa bilseydi zannediyorum 
şunu söyliyeceklerdi. Zira, Bütçe komisyonunda 
da aynen dermeyan etmişlerdi. Diyecekleri; bu 
madde Hükümete hudutsuz bir yetki vermekte
dir, bunu tahdit edelim. Müsterih olsunlar; biz 

I bu yetkiyi asgarinin asgarisi derecesinde kul
landık, bundan sonra da fazlasını kullanmıya 
niyet ve ihtiyacımız yoktur. Ancak bunlar ka
nunlarla verilmiş yetkilerdir. Bir kanunla. Mec
lisi Aliye gelip, kendi iktidarları zamanında 

i Hükümete verilmiş olan bu yetkilerin mühim bir 
j • kısmını kaldıracağız. ' • 

• BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
|. yenler... Kabul edilmiştir, 

— 1244 — 
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MADDE 7. — 2 6 . V . 1927 tarihli ve 1050 

sayılı Mulıasebei Umumiye Kanumıımn 29 nen 
maddesi gereğince : 

a) Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı 
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) cet
veli; 

e) Maliye Bakanlığı Bütçesinin 460 ncı ih
tiyat ödeneği bölümünden aktarma yapılabile
cek bölümleri gösteren (F) cetveli; 
bu kanuna bağlıdır. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADİNA HADİ 1IÜS-
ıVjAN (İstanbul) — 1952 yılında tahsiline salâ
hiyet verilecek kanunların numaraları ve tarih
lerini gösteren (C) cetvelinde yeni kabul buyur
duğunuz, kanunlar dolayısiyle bâzı tadilât yapıl
mıştır. (O) cetvelinin bu yeni .tadil şekliyle oya 
sunulmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, tashihleri verilmiştir. 
Tashihle beraber maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul .buyuranlar... Kabul etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. . 

MADDE 8. — Devlet gelirlerinin özel hü
kümlerine göre tarh ve tahsiline 1952 bütçe yı
lında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. . . 

MADDE 9. — Millî Eğitim Bakanlığı tara
fından yönetilecek Okul Pansiyonları hakkında
ki 6 . V I I , 1931 tarihli ve 1838 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerini değiştiren' 11'. VI : 1932 tarihli 
ve 2005 sayılı Kanunun ikinci maddesi gereğince 
öğrencilerden 1952 yılı içerisinde alınacak ücret
ler bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza arzediyorum; Kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Kabul edimiştir. , , 

MADDE 10. — 1952 yılı ders dönemi içinde 
ücret ve giderleri Devletçe verilmek üzere, pan
siyonu bulunan lise ve ortaokullarda ' parasız 
yatılı okutulacak öğrencilerin sayısı en çok 1250 
olacaktır. ' 

Bu miktarın 100 ü 5434 sayılı Kanunun 65 
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nci maddesi gereğince lıarb malûlü ve savaşta 
ölenlerin çocuklarına tahsis olunmuştur. ;;.; 

Geri kalan parasız yatılı öğrenciler de 915 
sayılı Kanun hükümleri dairesinde yapılacak 
müsabaka imtihaniyle aşağıdaki nispetler dâhi
linde alınacaktır : / -

A) Dörtte biri müsabaka imtihanlarında en 
yüksek not alan. öğrenciler; ; . 

B) Dörtte biri Bulgaristan'dan göçmeye 
mecbur edilen göçmen çocukları; 

O) Dörtte biri lisesi olmıyan illerde oturan 
ortaokul mezunlariyle liseye devam etmekte olaii-
öğrenciler; 

D) Dörtte biri türlü ştrtları ve ihtiyâçları 
göz önünde bulundurularak Millî Eğitim Bakan
lığınca tesbit edilecek illerde oturan ve Genel 
Bütçeden maag veya ücret alan Devlet, memur
larının çocukları. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. ' : " 

MADDE 11.; — 11 . V I . 1932 tarihli ve 2005 
sayılı Kanunun üçüncü maddesi gereğince her 
yıl Bütçe Kanununa bağlanması gereken kadro
lar, bağlı (N) işaretli cetvelde gösterilmiştir, / 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte.oyur 
imza arzediyorum. Kabul ; buyuranlar.,. .-..;, Kabul 
etmiyenler,.. Kabul edimiştir, 

MADDE 12 . — 26 ; X I I . .1949 tarihli ve 5479 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince kullanı
lacak stajyer öğretmen ve stajyer sağlık me
murlarının kadrolariyle köy enstitüsü mezunu 

I başöğretmenlerin ek görev, tazminatları bağlı 
(IO işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

I BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle.beraber oyu-
j imza arzediyorum, Kabul buyuranlar... Kabul 
ı etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

| MADDE 1 3 . — 30 ; V I ; 1939 .tarihli ve; 3656 
sayılı Kanun ve ekleriyle, çeşitli kuruluş kanun
larındaki kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1952 Bütçe yılında kullanılamaz. 
. BAŞKAN — Maddeyi cetvelle biriikte'oyu-
nuza arzediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Kabul edimiştir.! 

I MADDE 14 - . ; 7-. VI .1939; tarihli; ve 3634 
sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti:Kanununun. 

I 36 ncı maddesi gereğince Millî:'Müâfaa^mükbl-ı, 
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lefiyeti yoliyle alınacak hayvanların 1952 Bütçe 
yılı alım değerleri, bağlı (O) işaretli cetvelde 
ve 38 nei maddesi gereğince alınacak motorlu 
taşıtların,!, alım değerleri de ^bağlı (P) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle beraber oyu
nuza arzediyorum, Kabul buyuranlar ... Kabul 
etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza, arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Kabul 
etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Geçen yıl borçlan bölümle
rindeki ödenekler üstünde çıkan ve 1951 yılı Büt
çesinin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili oldukları ' hizmet bölümlerinden. 
bu pölümlere Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
Ödeneklerden ödenir. 

1928 - 1950 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1952 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 ncı 
İnsim bölümleriyle yatırım bölümleri artıkların
dan eski; yıllar borçları bölümlerine Maliye Ba
kanlığınca aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul buyuranlar ... Kabul etmiyenler ... Madde 
ka*bul edilmiştir. 

MADDE 17. — 2 . VI . 1929 tarihli ve 1513 
sayılı Kanunla ilgili borçlardan ödenmesi gere
kecek olanlarla, evvelce ödenmesi gerektiği halde 
bugüne kadar alacaklılarına verilemiyen tah
villerin karşılıkları 1952 Bütçe yılında para ile 
ödenir. 

BAŞKAN T— Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul buyuranlar ... Kabul etmiyenler ... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 18. _ 3 . IV . 1340 tarihli ve 459 
sayılı (1324 Temmuzundan. itibaren 1339 senesi 
gayesine kadar bilcümle matlûbat ve düyunun ha
zinenin sureti mahsubuna dair Kanun.) ile ilgili 
borçlar için verilecek tahvillerin, alacaklılarına 
verilmesinden önce zaman aşımına uğramış ku
ponlarının kaldıkları ile bunlardan (100) lira-
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ya kadar olan borçların tamamı ve bundan üstün 
olanların (100) liradan aşağı parçaları 1952 
Bütçe yılında para ile ödenir. ',;•' 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Katma bütçeli idarelerle 
genel bütçe. dışındaki daire ve müesseselerin, 

I genel bütçeye dâhil dairelerce idare olunan her 
I derecedeki yatılı okullarla yabancı memleketler

de kendi hesaplarına okutacakları öğrenciler 
I için bütçelerine konulmuş olan ödeneklerden ge-
j rekli miktarları bağlı (B.) işaretli cetvelde gelir 

ve bu öğrencilerin her türlü giderleriyle ödenek
lerine harcanmak üzere bağlı (A/l) işaretli cet-

I velde mevcut veya yeniden açılacak bölüm ve 
maddelere ödenek kaydetmeye Maliye Bakam 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Miaçldeyi kabul buyuranlar ... 
Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — 1952 Bütçe yılı içinde Millî 
Savunma ihtiyacı için yabancı memleketlerden 
getirilecek, ithalât Umumi Tarifesinin 695 nu
marasına giren (akar yakıt ve madeni yağlar) 
Gümrük Resmi ve zamları ile Rıhtım Resimleri 
ve Hazineye, katma bütçeli idarelere, özel idare 

ı ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, harç 
ı ve zamlanndan ve ardiye ücretinden muaftır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar.;. 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — a) Turizm Müesseselerini 
Teşvik hakkındaki 24 . III . 1950 tarihli ve 5647 
sayılı Kanunun 8 nei maddesi: 

b) Orman Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki 24 . III . 1950 tarihli ve 5653 

1 sayılı Kanunun ek 9 ncu maddesinin 2 nei fık
rası, hükümleri 1952 bütçe yılında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

-MADDE 22. — Sayıştay'da birikmiş olan 
ı eski senelere ait idare hesaplarımn murakabe ve 

muhakemeleriyle kesinhesaplarınm bir yıl içeri
sinde çıkarılmasını sağlamak maksadiyle çalışma 
saatleri dışında çalıştırılacaklara günde 1 - 4 li-

! ra arasında fazla çalışma ücreti vermeye Sayış- -
İ tay Başkanı yetkilidir. 

~~ım~ 
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. jSonra; işte daha birtakım mütalâalar : Vergi

ler âdilâne değildir,, diyorlar. • ..iMillî gelire tâbi 
değildir, diyorlar. Takatin üstündedir, diyor
lar. Çok söylemek istemiyorum ama, yine dö
nüp, .dolaşıp oraya .geliyor. -A dostum, gayriâdil 
sistemi siz mi koydunuz, biz mi koyduk? diye-
sim geliyor. Yani bu tenkidettikleri vergileri 
koymuş olanların sözcüsü, şimdi bunları ten-
kidediyor. - Böyle tenkid olmaz.. Nasıl söylüyor
lar bilmiyorum. (Soldan gülüşmeler). 

Başka temas olunacak bir -nokta yoktur. Ma
ruzatım bu kadar olacaktır. (Soldan alkışlar). 

BAŞKAN —Efendim, açık oylamaya arze-
dilen tasarıların oylama muamelesi bitmiştir. 

Ferid (Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Maliye Bakanı, 

bir Bakana yakışacak bir ifade tarzı ile konuş
madılar. Ben hiçbir zaman, beni tahrik etse 
bile onun tarzında konuşmak istemem ve ko-
nuşmıyacağım. (Sağdan bravo sesleri). (Soldan 
konuşamazsın zaten sesleri). 

Tenkidlerdo mühim bir şey yok, dediler. Mü-' 
him-bir şey olup olmadığını anlıyabilmek için 
biraz bu işlere ünsiyeti olması lâzımgelir. 

Vasıtalı ve vasıtasız vergilerin-mukayesesi
ni-bir'ağız kalabalığı ile yaptı, dediler. Sözleri
min bir ağız kalabalığı olup. olmadığını anla
mak için bunları bu işten anlar bir gözle tetkik 
etmek lâzımgelir. (Sağdan bravo sesleri). (Sol
dan yalnız zatı âliniz anlarsınız sesleri). Yük• 
sek Heyetiniz bunda hakem olacaktır. Konuş
malarımı yakışıksız, sevimsiz, demagojik bir 
eda, «üye tavsif ettiler, ancak bunu yakışıksız, 
sevimsiz, demagojik bir eda ile ifade ettiler. 

Kaldırılan vergilerle konan vergileri muka
yese ettiler. -

.Muhterem arkadaşlar, ben başında arzettim, 
Hükümetin ortaya koyduğu bâzı esasları zikret-

. tim ve dedim ki; Hükümet programında bize 
şunları vadetmişti ve fakat T şu yola gitti, vasıtalı 
vergilere, en mahzurlu olanlarına gitti. Bu gi
diş, devam ederse, memleketimizin malî bakım-
;dan, iktisadi bakımdan aleyhinde olacaktır; dik
katinize arzederim. (Varlık Vergisi sesleri). 
(Varlık Vergisi sizin eseriniz sesleri). 

Bu bahsi karıştırmayın. Burada içinizde 
Varlık Vergisi Kanununa beyaz rey vermiş olan-
;ki* vardır. ' ' 

"BAŞKAN — Ferid Beyefendi, mevzuumuza 
devam edelim. 
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| FERÎD MELEN (Devamla) r~ Ben bunİari 

söyledim, bilmiyorum, eğer Hükümet. icraatını 
ortaya . attığı prensipleri kabili, telif görüyor
sa mesele yok. Ben kabili telif görmüyorum. 
gaza, beze, tuza el atmış olduğu bir hakikat
tir, Bakanın dediği gibi hilafı hakikat değil, bu
nu burada beyan etmek hilafı hakikatin beze, 
vergi zammı yapılmamış, fakat vergi matrahla
rında artış var. Bu da dolayısiyle ve otomatik 
olarak vergilere intikal eder. Otomobillere, nakli-

I ye tarifelerine zam yapıyorlar. Bununla beraber 
Nakliyat Vergisi de artıyor, zam çifte oluyor, 
katmerli oluyor. 

Sayın Bakanın vergi işleri ile fazla ünsiyeti 
. yoktur, bunları hatırlatayım. 

Mükellefin Hazineye itimadı mevzuuna te-
I mas ettiler ve bundan da bir istihza mevzuu çı

kardılar. Ben öteden beri mükellefle Hazine 
i arasında uçurum olduğunu bilenlerdenim. (Sol

dan sizin kabahatiniz sesleri) Bizim kabaha-
timizdir. Biz kabahatlerimizi itiraf ederiz ve bunu 
şerefli bir vazife sayarız. (Sağdan bravo sesleri) 
Kişi kusurunu bilmezse.. (İrfan olmaz sesleri) 

Ve şunu arzettim demin ki, bu uçurumu ya
vaş yavaş azaltmak için bir adım atılmıştı. Fakat 
son gelen kanunlar bu uçurumu tekrar açtı. İs
tanbul, İzmir ve Ankara'da olup bitenleri tah
kik edersiniz Maliye Vekili mi haklı ben mi 
hakiyim meydana çıkar. 

Muracl Âli Bey, biz meslektaşız her zaman 
anlaşırız. 

Bütçe açığından bahsettiler. 900 milyon lira 
olduğunu söylediğimi beyan ettiler. Bunun he
sabını isterseniz vereyim. 

Yalnız şunu arzedeyim ki, bu açık hesabını 
yaparken o tarihte Hükümetle mutabık idik. 
Çünkü o tarihte Hükümet yardım heyetine 
aşağı yukarı açığımızı bu civarda f. östermişti. 
(Politik sesleri) Politikada orada başka burada 

-başka türlü konuşamaz. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul

dak) — Muhalefet millî menfaatleri ihlâl eder 
. halo gitmemelidir. . 

FERİD MELEN (Devamla) — Geçen sene
nin tahminlerinin tahakkuk ettiğini söylüyor
lar. Doğrudur, bunu bütçenin heyeti umumiye-
sinde de arzettik. Bâzı kalemlerde eksiklik ol
masına mukabil, bâzılarında da artış vardır. Bu 

| artışa bakarak fazla nikbin - olmamak gerekir. 

— xm T-
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Bu yalnız bizim değil, Maliye Bütçesi raportör I 
rü arkadaşlarımızdan biri de benimle beraber
dir. Ö da muhalefet şerhinde bu hususu belirt
miştir. Ben .belki mübalâğa edebilirim ama, o 
arkadaşıma yakıştıramam. 

Maliye Bakanının yakışıksız ifadelerine kar
şı sadece üzüntümü arzetmekle iktifa ediyorum. 
... BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü Feridun Er
gin buyurun. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA FERİDUN j 
ERGİN (Urfa) — Muhterem arkadaşlar, Ferid 
Melen arkadaşım İthalât, Muamele ve Gümrük 
Resmi tahminlerinde fazla nikbin davramldığı-
nı söyledi. Ve gelir bütçesi hakkındaki raporu 
benim muhalefet şerhi verdiğimi zikretti. Yal
nız bu ifadesine bir nokatı ilâve etmeyi zanne
dersem unuttu. Belki de gelir bütçesini tetkik 
ederken İthalât vergilerinin tahminini biraz 
yüksek görmekle beraber bununla alâkalı olan 
diğer bir varidatın İmalât Muamele Vergisinin-
mühim miktarda eksik tutulduğunu tesbit et
miştik. Vakıa şu idi: 1951 senesinde malûm ol
duğu veçhile memleketimizde zirai gelir artmış
tı, zirai nüfusun istihlâki genişlemişti. Bu istih
lâk fazlasının tabiatiyle Muamele ve Tedahül I 
Vergileri üzerinde bir aksi olacaktı. Gelir Ver
gisi raporunu hazırlıyan arkadaşlarınız bu ak
sin İmalât Muamele Vergisi üzerinde olacağını 
düşünmüşlerdi. Ve nitekim 1951 senesinde İma-

ı lât Muamele Vergisi 25 milyon liralık bir mat
rah inkişafı kaydetmiştir. 

'. Bütçe Komisyonu ise başka noktai nazardan 
hareket etmiş ve istihlâk fazlasının ithalâttaki in
kişafla karşılanacağı neticesine varmıştır. Diğer 

, bir ifade ile muhalefet şerhi olarak zikredilen 
vakıanın mesnedi muayyen bir hasılatın ithalât 
vergilerinden mi yoksa imalât vergisinden mi 
karşılanacağı meselesini tesbit etmekten ibaret
tir. Dâvanın ruhu Gelir Bütçesinin tetkikmda 
sene zarfında Devlet Hazinesine girecek para 
miktarım tahmin ve tesbit etmek olduğuna gö
re yekûn üzerinde mühim bir fark •mevzuubahis 
değildir. Muhalefet şerhi ve dolayısiyle komis
yon görüşü ile raportör görüşü arasında ihtilâf 
mevzuu teknik bir cepheye mütaalliktir ve va
ridat tahminlerimizin esası geçen senekinin aynı- . 
dır. Geçen serie iktisadiyatımızın uzvi inkişaf i 
ve konjonktürün vergilerin randımanı üzerin
deki tesirlerini hesaba katan yeni ve mütekâmil 
bir usul ile varidat tahmin edilmişti. Bir sene- | 
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lik tatbikat gösteriyor''ki, yapılan tahminlerle 
fiilî: tahsilat arasındaki fark; % 1 nispetinden 
'çok daha âzdır. Bu senede aynı esasa göre ha
reket' ettiğimize nazaran' ve yekûn üzerinde 
Hükümet teklifleriyle komisyon raportörleri ye 
Bütçe Komisyonu kararlan arasında bir fark 
bulunm adığma göre Ferid Melen arkadaşımı
zın temas ettikleri noktayı îzam etmeye mahal 
yoktur. Mâruzâtım bundan ibarettir. (Soldan: 
alkışlar). 

BAŞKAN— Daim Süalp 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muh

terem arkadaşlar; ufacık bir noktayı tavzih 
maksadiyle bir iki dakikanızı alacağım. 

İktidarımız zamanında kaldırılan vergilerle 
yapılan zamları mukayese ederken bir noktada 
zühul edilmektedir. Harçlar Vergisine 38 mil
yon zam yapılmıştır, denmektedir. 

Halbuki bendeniz bu kanunun sözcüsü oldu
ğum için, bu vaziyeti izah etmem icabederHa-
kikatta yapılan zam 38 milyon değil, 17 milyon
dur. Çünkü 21 milyon sadece kaçakçılığı önle
me maksadiyle konulan müeyyideler yüzünden 
kaçakçılık yapılamayacağı için gelirde bir faz
lalık tahmininden ibarettir. Yani öyle bir ver
gi tasavvur buyurun ki, kaçakçılık yapılmakta
dır. Bir müeyyide konuyor, kaçakçılık önleni
yor. Bu suretle 20 - 22 milyon bir fazla gelir 
temin edilecektir dendiği zaman bu vergi zam
mı demek değildir Bu itibarla bu mukayese ya
pıldığı zaman harçlara 38 milyon zam yapılmış 
demek doğru değildir. Zam ancak 17 milyon 
liradır. Bunu tavzih etmeyi lüzumlu gördüm. 
(Soldan : Alkışlar) 

EMİN KALAFAT (Çanakkale) — Muhte
rem' arkadaşlar, çok kıymetli arkadaşım Feri
dun Ergin, sayın Ferid Melen'in konuşmaların
dan yalnız bir noktayı cevaplandırdılar. O da 
Gümrük,' İthalât Muamele ve İmalât Muamele 
Vergisine ait Olan konuşmaları idi. Fakat Me
len'in konuşması sırasında aldığım notlara göre 
bendeniz de, zamanın hususiyetini nazarı itibara 
alarak çok kısa da olsa birkaç söz söylemek lü
zumunu hissettim. 

Osmanlı Devletiyle Garp medeniyeti arasın
daki farklardan başlıyarak nihayet Thiers'in 
sözlerine kadar gittiler; bütçenin umumi konuş-
lararmda söze başlarlarken mümkün olanlarla 
gayrimümkün olanları birbirinden tefrik ederek 
hâdiseleri ona göre mütalâa ettiğimiz takdirde 

-im-
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vereceğimiz neticelerin daha isabetli ve tenkid- I 
lerimizin de daha bitaraf olacağım söylemiştim. 
Fakat gerekj kendilerinin, gerekse gurupları söz
cülüğünü: yapan ; kıymetli arkadaşım Cemal 
Eyüboğlu'nun tenkidlerinin mesnetlerinden bi
risi de vasıtalı vergilerle vasıtasız vergiler ara
sındaki nispetsizliktir. . , 

Çok sayın arkadaşlar; hepinizin okuduğuna 
şüphem olmıyan bütçemizin gerekçesinde bütün 
bu hususlar biraz da ilmî mahiyete kaçacak ka
dar cevaplandırılmış bulunmaktadır. Hükümet, 
vasıtalı vergiler ile vasıtasız vergiler arasındaki, 
vergiler aleyhine olan farkı müdafaa etmek lü
zumunu hissetmemiş ve bu duruma düşmemiştir. 
Bilâkis nazariyatta yer bulan bu lüzumu, kendi
si de kabul ederek bu seneden itibaren yapacağı 
çalışmalarla bu haksızlığı tamir etmek istika
metinde yol aldığını ifade ve vadetmektedir. 

Bu itibarla Hükümetin dahi kendiliğinden 
gördüğü ve tashih etmek lüzumunu hissederek 
buna tevessül edeceğini bizzat ifade etmiş oldu
ğu ve bütün dünyaca müşterek olan bir hakikati 
sanki bizler tarafından görülmemiş gibi durma
dan işaret etmek ve tenkidleri bunun üzerinde 
temerküz ettirmek, müsaade ederseniz, kiymeti 
biraz hafif olan bir tenkid olur. Halbuki Halk 
Partisi Grup sözcülüğünü yapan iki arkadaşımın 
siyasi hayata intikal etmeden evvel işgal ettik 
leri mevkiler ve bizzat tatbikatçıları olmaları 
itibariyle yakînen bildikleri hakikatlar kendile
rinin bu mevzularda olsun daha bitaraf konuş
maları suretiyle, müşterek bilgilerinin tatbikat
çısı olan Hükümete biraz da yardımcı olmalarını 
icabet tirirdi. 

Hîlrıralarınızı yokladığınız takdirde teslim 
buyurursunuz ki, ben daima bu gibi bahislerde 
rakamları konuşmalara tercih ederim. Huzuru
nuza hazırlanmış olarak gelmedim, şimdi def
terlerimin nrasından elime geçti, rakamları tek
rar, okudum, tenkid edilen bu husus; yani va
sıtalı vergilerle, vasıtasız vergiler arasındaki 
adaletsizlik bizlere has olan bir husus değildir. 
Bugünün dünya şartlarının kaçınılması güç müş
terek bir zarureti neticesidir. Bunu evvelce ber-
tarafsil izah ettiğim, için tekrar etmiyeceğim. 
Yalnız rakamları bir kere daha okuyayım: Biz
de Vasıtasız Vergilerin nispeti, bütün yergi 
yükümüz arasında"% 27,49, Vasıtalı Vergilerin 
% 72,51 dir. İran, Mısyr, Suriye gibi memle- | 
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.ketleri,nazarı itibara almıyacağım. Bize naza
ran daha müterakki durumda olan İtalya'da 
Vasıtasız Vergiler % 24,8, Vasıtalı Vergiler %75, 
72, İngiltere'de % 60 ve 40, Fransa'da ise 30 
ve 70 dir. Yalnız Amerika'dadır ki, bu nispet
ler % 18 ile 82 dir. Bence malûm olan bu ha
kikat bu hususta tenkidde bulunan Sayın Me
len arkadaşım tarafından da malûmdur. 

(Bütün duya, bu fiilî vaziyetin tamamen uza
ğında kabul ederek bizleri bu hususta kötü bir 
istisna olarak göstererek tenkid etmek hakika
ten... (Soldan bir ses, politika) benim politika
ya dahi sığdıramıyacağım bir insafsızlıktır. 
(Soldan, bravo sesleri). 

Vergi yükümüzün az olup olmadığı keyfiye
t i : Çok sayın arkadaşlarım, 1951 senesi Bütçe
sinin komisyonumuza ve huzurunuza sunulma
sından itibaren rakamlarla ifade ettiğimiz gibi, 
bizde vergi yükü adilâne bir şekilde serpiştiril-
diği takdirde ağır değil, hafiftir. Her zaman 
üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir nokta 
var. Kanaatimizce bu memleketin sayısız olan 
ihtiyaçları ve intizarları karşısında elimizde bu
lunan varidat imkânlarımız mahduttur. Mas
raflar bir hadde kadar sıkılırlar, ondan fazla 
sıkılamazlar. Binaenaleyh beklenen ihtiyaçla
rı, hizmetleri görebilmek için onlara yetişmiyen 
varidat noksanlarını telâfi etmek ve bunları 
temnr etmek zarureti vardır. Bütçe Komisyo
nu raporumuzda dahi belirttiğimiz gibi bu mem
leketin verebileceği vergi miktarı adilâne bir 
nispette olmak kaydı ve şartiyle henüz tesbit edil
memiştir. Bugün Zeyitle Amir, birisi on verir, di
ğeri 40 - 50 verir. Mevzubahis olan ikisi ara
sındaki adaleti temin etmek ve aynı durumda 
olduğu halde tamamen vergi haricinde kalan 
bir başka şahsı da mükellefiyet çerçevesi içine 
almak keyfiyetidir. Bu tamamen ayrıdır ve 
ben hakikaten heyacanlı bir şekilde ve sami
miyetle şunu arzu ederim ki ; bu memlekette 
haricî siyasette, millî savunmada; partiler ara
sında nasıl günlük politikalar üzerinde bir bir
lik ve beraberlik matlûp ise ve şayanı şükran 
olarak mevcut ise, bu memleketin saadet ve re
fahını ve hiç şüphesiz bunların muhassalası olan 
üstün savunmasını ve dış ye iç emniyetini sağ
lamakta birinci derecede rolü olan malî gücü
müz ve bunun mesnedi olacak olan vergi ka
nun ve politikaları üzerinde de karşılıklı ve ah-
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lâki bir anlaşma ve görüş birliği olsun. Ahlâki 
demekte hiçbir kasdı mahsusum yoktur. Bita
raf olsun, muhalif olsun, vicdanı temiz ve bita
raf olan insanları kastediyorum. Hiçbir parti 
farkı gözetmeksizin memleket lmygusu ile vic
danıma hâkim olan bir düşüncenin ifadesini ya
pıyorum. Bu itibarla şahsa matuf bir tarizim 
yoktur. Bunun için (Hatip kürsüye tık tık vu
rarak) vurup, böyle bir şey söyleyip söyleme
diği hususunda konuşmaya mahal yoktur zan
nediyorum. 

Sayın Ferid Melen'in bilhassa cevaplandır
mak istediğim konuşmalarından birisi de Arazi 
Vergisinin kalkması neticesi olarak Bütçe Ko
misyonunun Hükümetle müşterek bir şekilde, 
Arazi Vergisi yerine ikame ettikleri varidat faz
lalıkları içerisinde 10 milyonluk piyango hâsıla
tının 1951 senesinde de yeri olan bir hasıla ol
duğu keyfiyet ve iddiasıdır. 1952 senesine in
tikâl edecek olan 1951 piyangosu varidatı bu
gün hâsıldır. Bankada fiilen mecvuttur. Bugün 
Sayın Maliye Vekilinin komisyonumuzda dahi 
izah etmiş olduğu şekilde bilançosu henüz ik
mal edilmediği için (1951) e varidat kayıt edi
lememiştir; Bunun içindir ki, bu suretle bütçe 
açığını kapatmak maksadiyle; 60 milyonluk bir 
iç istikraza tevessül, etmiş ve bunu muvaffaki
yetle temin etmiş bulunmaktadır. Melen'in 
ifade ettiği şekilde almış olsaydı iç istikraz 
olarak yapacağımız miktar 50 milyon lira idi. 
Bu itibarla Sayın Perid Melen 'in aklına teba-
dür eden aynı rakamın her iki senede de yer 
almış olması keyfiyeti varit olmadığını çok 
ehemmiyetli bir nokta olarak belirtiyorum. 
(Kâfi kâfi sesleri, alkışlar). 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Efendim açık oyunuza arzedi-

• len tasarılardan Karayolları Genel Müdürlüğü 
1952 yılı Bütçe kanunu tasarısına (318) millet
vekili iştirak etmiştir. (288) kabul, (30) ret, 
vardır tasarı (288)')' reyle kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı açık oylamasına (299) millet
vekili iştirak etmiştir. (268) kabul, (31) ret, 
vardır tasarı (268) reyle kabul edilmiştir. 

Gelir Bütçesi Kanununun tümü üzerinde, 
başka söz istiyen yok. . Bölümlere geçilmesini 
kabul buyuranlar... Ktmiyenler,,. Kabul edilmiş
tir, ' . ' . - ' • " • ' 
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1 Gelir Vergisi,lV . , : 270 000 000 
,; •. BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
2 Kurumlar Vergisi 32 000 000 

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

3 Esnaf Vergisi 27 000 000 
BAŞKAN• — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Binalardan alınan Savunma 
Vergisi ,, 5 250 000̂  
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Hayvanlar Vergisi 28 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler..* Kabul edilmiştir. 

6 Veraset ve intikal Vergisi 3 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7 Gümrük vergileri 170 060 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

8 Muamele vergileri ' 322 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. . 

9 Dahilî İstihlâk vergileri 163 28.0, 000 
BAŞKAN—»Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

10' Akar yakıtlardan almacak Yol 
Vergisi 58 000 Ö00 
BAŞKAN ~ Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

11 Maden resimleri 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

12 Gümrüklerde kullanılan kâğıt
lara yapıştırılan Savunma Pulu 490 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13 Nakliyat Vergisi 17 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14 Sefinerler Vergisi 130 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15 Posta, telgraf ve telefon müra- '*•"''. 
seleleriyle telefon abonelerin
den alman .Savunma Vergisi .4 OÖ'Ö, 000, 
BAŞKAN— Kabul edenler,. 
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Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

16 Damga Resmi 42 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

17 Tayyare Resmi 2 240 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

18 Tapu harçları ve kaydiyeler ve 
tapulama harçları 38 500 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

19 Mahkeme harçları 18 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

20 Pasaport ve Kançılarya harç
ları ' 10 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

21 Noter harçları 4 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edimıiştir, 

22 Diğer harçlar nüfus harçları, 
eczane ve ecza depoları ve uz
manlık vesikaları harçları, ih-

• tira beratları harçları ve su ve 
kara avı ruhsat tezekeresi harcı 400 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23 Hayvan sağlık zabıta resmi 120 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

24 Tekel İdaresi 217 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler../Kabul edilmiştir. 

25 Oyun kağıdı 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

26 Gayrimenkullerden alman 16 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

27 Menkul mallar satış bedeli 8 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

28 Sabit ve raütedavil sermaye ile 
işletilenler veya Genel Bütçe 
içinde bulunanlar 2 600 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir, 
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5 500 000 Radyo geliri 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

30 Millî Piyango geliri 13 000 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

31 Mükerrer sigorta şirketlerinr 
. den alman 680 000 

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

32 Sözleşmesi gereğince Musul pet
rollerinden alınan 6 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

33 Hazine muameleleri gelirleri 4 950 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34 Muayyen giderler kargılığı ge
lirleri 205 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35 Kıymetli kâğıtlar . : 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36 Eski alacaklar 11850 000 
BAŞKAN — Kabul: edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

37 Cezalar 3 550 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

I 38 Müteferrik gelirler 25: 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler..; 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(ikinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN .— Maddeyi cetvelle kabul, eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet bütçesine giren daire
lerin 1952 Bütçe yılı yatırım giderlerinin 2 nci 
madde ile karşılanan kısmından bakiye kalan 
£199 470 401) liralık açığı : "' ;• ' 

a) Avrupa Kalkınma Programı gereğince 
memleketimize muhassas yardımlardan elde edi
lecek malların satış ve tahsisinden hâsıl olacak 
Türk liralariyle; 

IH). Akdolnnaçak iç istikraz hâsılı ile; 
-kapatılır, 
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IBAŞKAN -T- Kabul edenler... Kabul etmi- ı 

yenler... Kabul; edilmiştir. 

Û\lAl)DE 4,J ~ a) 1952 Bütçe yılı içerisin
de Millî Savunma ihtiyaçları için'Birleşik Ame
rika'dan askerî yardim yoliyle veya sair suret
lerle fiilen sağlanacak malzemeJve eşya bedel
lerini bir taraftan bağlı (B) işaretli cetvelde 
bu adla açılacak bir bölüme gelir ve mukabilini 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinde açılacak 
özel bir bölüme ödenek ve gider kaydetmeye ve 
^özü geçen Bakanlık bütçesinin (A/ l ) ve (A/2) 
cetvelleriyle bu ; cetvellerdeki bölüm ve madde
ler •; arasında, yüz milyon lirayı geçmemek üze
re, kaydolunan miktarlada aktarmalar, yapını-
ya; 

fb) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasın
daki % 95 1er hesabında toplanan Türk lirala
rından Millî Savunma hizmetleri için Birleşik 
Amerika Hükümeti ile mutabık kalınarak yapı
lacak leb er asyonlar mukabilinde1 özel kanunu 
ıgereğince kaydolunan ödenek miktarınca sözü 
ıgeçen Bakanlık bütçesinin (A/ l ) ve (A/2) cet
velleriyle bu cetvellerdeki bölüm ve maddeler 
arasında aktarmalar yapmıya; 

c) '(b) fıkrasında yazılı % 95 lef hesabın
da toplanan Türk liralarından genel bütçeye 
dâhil daireler hizmetleri için aynı surette yapı
lacak liberasyonlar miktarınca özel kanununa 
tevfikan ilgili daireler bütçelerinin mevcut ve
ya yeniden açılacak bölüm ve maddelerine kay
dolunan ödenekleri, Millî Savunma Bakanlığı | 
Bütçesinin (A/ l ) ye A/2) cetvellerinde mevcut 
veya yeniden açılacak tertiplerine aktarmaya; 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Kalbıü edenler... ' Kabul e'tmi-
yenler... Kalb'ul edilmiştir. 

. iMADDE 5. —.1992 Bütçe yılı içinde yapı
lacak bağıtlarla kısa süreli avanslar almıya ve j 
hesaplar açtırmaya ve en çok bir yıl • sureli Ha
zine bonoları çıkarmaya ve banka ve ortaklık
ların Hazineye yatırmak istiyecekleri paraları 
alarak karşılığında Hazine bonoları vermeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. ' • " .. 

••.... Şu kadar ki, özel kanunların verdiği yetki- ı 
ler dışında çıkarılacak Hazine bonoları (100) |, 
milyon lirayı geçemez/ 

Hazinede bulunan millî esham: ve tahviller } 
karşılık gösterilmek suretiyle elde edilecek kre
diler veya bunların' satış bedelleriyle uzun sü- | 
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reli Devlet tahvilleri satmalmaya Veya bu kar r , 
şılıklarla Hazinenin ortaklığı bulunan ortaklık
lardaki katılma paylarını ödemeye ve Bakan
lar Kurulu karariyle bu türlü ortaklıklara iliş
kin katılma senetlerini satmalmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. -

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

. CEMAL BYÜBOĞLU (Trabzon) — Bu mad
de üzerinde söz istemiştim. 

BAŞKAN — Crörmedim, evvelce de arze't-
miştim, maddeler üzerinde konuşacak arkadaş-. 
lar lütfen evvelden söz istesinler. 

MADDE 6. — Dairelerin 30 . V I . 1939 ta
rihli ve 3056 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine 
giren hizmetlileri ile aynı kanunun geçici 4 ncü 
maddesinde sözü geçen aylıklı memurları, bağ
lı (D) işaretli cetvelde, hayrat hademesine ait 
kadrolarda, bağlı (S) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi g-ereğin-
ee 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. 

MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Efendim, Cemal Eyüboğlu. arka
daşımız galiba söz istemişti. Maddesi geçmiş 
olmasına rağmen konuşamadık dememeleri için 
cevap arzedeyim. 

; .Beşinci madde. M/aliye Bakanlığına avans 
alma ve kısa vadeli bono ihraç etmek yetkisini 
vermektediıv ,. • ' .•<.." 

Arkadaşımız konuşabilseydi zannediyorum 
şunu sÖyliyaceklerdi. Zira Bütçe komisyonunda 
da aynen dermeyan etmişlerdi. Diyecekleri; bu 
madde Hükümete hudutsuz bir yetki vermekte
dir, bunu tahdit edelim. Müsterih olsunlar; biz 
bu yetkiyi asgarinin asgarisi derecesinde kul
landık, bundan sonra da fazlasını kullanmıya 
niyet ve ihtiyacımız yoktur. Ancak bunlar ka
nunlarla, verilmiş yetkilerdir. Bir kanunla Mec
lisi Aliye gelip, kendi iktidarları zamanında 
Hükümete verilmiş olan bu yetkilerin mühim bir 
kısmını kaldıracağız. 

BAŞKAN ~- Maddeyi kabul edenler... -Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 7. — 26 . V .1927 tarihli ve 1050 

sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 neu 
maddesi gereğince : 

a) Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı 
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) cet
veli; 

c/) Maliye Bakanlığı Bütçesinin 460 ncı ih
tiyat ödeneği bölümünden aktarma yapılabile
cek bölümleri gösteren (F) cetveli; 
bu kanıma bağlıdır. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HADİ IIÜS-
MAN (İstanbul) — 1952 yılında tahsiline salâ
hiyet verilecek kanunların numaraları ve tarih
lerini gösteren (C) cetvelinde yeni kabul buyur
duğunuz kanunlar dolayısiyle bâzı tadilât yapıl
mıştır. (C) cetvelinin bu yeni tadil şekliyle oya 
sunulmasını rica ediyorum. ^ 

BAŞKAN :— Efendim, tashihleri verilmiştir. 
Tashihle beraber maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Devlet gelirlerinin özel hü
kümlerine göre tarh ve tahsiline 1952 bütçe yı
lında da devam olunur. 

BAŞKAN —• Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millî Eğitim Bakanlığı tara
lından yönetilecek. Okul Pansiyonları hakkında
ki 6 . VI I . 1931 tarihli ve 1838 sayılı Kananım 
bâzı maddelerini değiştiren 1 1 . V I . 1932 tarihli 
ve 2005 sayılı Kanunun ikinci maddesi gereğince 
öğrencilerden 1952 yılı içerisinde alınacak ücret
ler bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

• BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza arzediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Kabul edimiştir. 

MADDE 10. — 1952 yılı ders dönemi içinde 
ücret ve giderleri Devletçe verilmek üzere/pan
siyonu bulunan lise ve ortaokullarda parasız 
yatılı okutulacak öğrencilerin sayısı en çok 1250 

'olacaktır. •>'.' • 
Bu miktarın 100 ü 5434 sayılı Kanunun 65 
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, nci maddesi-gereğince harb malûlü ve savaşta 

ölenlerin çocuklarına tahsis olunmuştur. 
Geri kalan parasız yatılı öğrenciler de 915 

sayılı Kanun hükümleri dairesinde yapılacak 
müsabaka imtihaniyle aşağıdaki nispetler dâhi
linde alınacaktır : 

A) Dörtte biri müsabaka imtihanlarında en 
yüksek not alan öğrenciler; .., 

B) Dörtte biri Bulgaristan'dan göçmeye 
mecbur edilen göçmen çocukları; 

G) Dörtte biri lisesi olmıyaıi illerde oturan 
•ortaokul mezunlariyle liseye devam etmekte olan-
öğrenciler; 

D) Dörtte biri türlü ştrtları ve ihtiyaçları 
göz önünde bulundurularak Millî Eğitim Bakan
lığınca tesbit edilecek illerde oturan ve Genel 
Bütçeden maaş veya ücret alan Devlet memur
larının çocukları. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — 1 1 . V I . 1932 tarihli ve 2005 
sayılı Kanunun üçüncü maddesi gereğince her 
yıl Bütçe Kanununa bağlanması gereken kadro
lar, bağlı '(N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza arzediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler.!. Kabul edimiştir. 

MADDE J2 . — 26 . X I I . 1949 tarihli ve 5479 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince kullanı
lacak stajyer öğretmen ve stajyer sağlık me
murlarının kadrolariyle köy enstitüsü mezuna 

I başöğretmenlerin ek görev tazminatları bağlı 
(K) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

I BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle beraber oyu-
I nuza arzediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul 
j etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

I . MADDE 13. — 30 . V I . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanun ve ekleriyle, çeşitli kuruluş kanun
larındaki kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1952 Bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza arzediyorum. Kabul, buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Kabul edimiştir. 

I MADDE 14 — 7 . VI . 1939 tarihli Ve 3634 
sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 

| 36 ncı maddesi gereğince Millî Müafaa mükel-
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lefiyeti yöliyle alınacak lıayvaııların 1952 Bütçe 
yılı;alım ^değerlerij"bağlı (O) işaretli .cetvelde 
ve 38 nci maddesi;-igereğince valmaeak motorlu 
taşıtların *abm 'değerleri de bağlı, ;(P) işaretli 
cetvelde igöiüfcerilmiştir. 

BAŞKAN— Maddeyi cetveliyle beraber oyu
nuza ar^ediyorum. Kabul buyuranlar ... Kabul 
etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül bağlı. (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Kabul 
etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — öegen yıl borçları bölümle
rindeki ödemekler üstünde çıkan ve 1951 yilı Büt
çesinin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden, 
bu bölümlere Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödeneklerden ödenir. 

1928-1950 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1952 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 neı 
'kısmı bölümleriyle yatırım bölümleri artıkların
dan eski yıllar borçları bölümlerine Maliye Ba
kanlığınca aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul buyuranlar ... Kabul etmiyenler ... Madde 
kabul'edilmiştir. 

MADDE 17. — '2 ... VI . 1929 tarihli ve 1513 
sayılı Kanunla ilgili borçlardan ödenmesi gere
kecek olanlarla, evvelce ödenmesi gerektiği halde 
bugüne kadar alacaiklrlarina verilemiyen tahr 
villerin karşılıkları 1952 Bütçe yilmda para ile 
ödenir. 

BAŞKAN -—T Maddeyi "oyunuza arzediyorum. 
Kabul buyuranlar ... Kabul etmiyenler ... Madde. 
kabul 'edilmiştir. 

MADDE 18. — 3 . I V . 1340 tarihli ve 459 
sayılı; (1324 Temmuzundan itibaren 1339 senesi 
gayesine1 kadar bilcümle matlûbat ve düyunun ha
zinenin sureti mahsubuna dair Kanun) ile ilgili 
feprçbır içm verilecek tahvillerin, alacaklılarına 
•verilmîssinden önce zaman ağımına uğramış ku
kalarının ;kar:şîlikları ile bunlardan (100) lira-
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ya kadar olan borçların tamamı ve bundan üstün 
olanların (100) liradan aşağı parçaları 1952 
Bütçe yılında para ile ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Katma bütçeli idarelerle 
genel bütçe dışındaki daire ve müesseselerin, 
genel bütçeye dâhil dairelerce idare olunan her 
derecedeki yatılı okullarla yabancı memleketler
de kendi hesaplarına okutacakları öğrenciler 
için bütçelerine konulmuş olan ödeneklerden ge
rekli miktarları bağlı (R) işaretli cetvelde gelir 
ve bu öğrencilerin her türlü giderleriyle ödenek
lerine harcanmak üzere bağlı (A/l) işaretli cet
velde mevcut veya yeniden açılacak bölüm ve 
maddelere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — 1952 Bütçe yılı içinde Millî 
Savunma ihtiyacı için yabancı memleketlerden 
getirilecek, ithalât Umumi Tarifesinin 695 nu
marasına giren (akar yakıt ye madeni yağlar) 
Gümrük Resmi ve zamları ile Rıhtım Resimleri 
ve Hazineye, katma bütçeli idarelere, özel idare 
ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, harç 
ve zamlarından ve ardiye ücretinden muaftır. 

BAŞKAN —• Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — a) Turizm Müesseselerim1 

Teşvik hakkındaki 24 . III . 1950 tarihli ve 5647 
sayılı Kanunun 8 nci maddesi: 

b) Orman Kanununun bâzı :maddelerinm 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki 24 . III . 1950 tarihli ve 5653 
sayılı İKanunun ek 9 ncu maddesinin 2 nci fık
rası, hükümleri 1952 bütçe yılında uygulanmaz. 

BAŞKAN—• Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Sayıştay'da birikmiş olan 
eski senelere ait idare hesaplarının murakabe ve 
muhakemeleriyle kesinhesaplarınm bir yıl içeri
sinde çıkarılmasını sağlamak maksadiyle çalışma 
saatleri dışında çalıştırılacaklara günde .1 - 4 li
ra arasında fazla çalışma ücreti vermeye Sayış
tay Başkanı yetkilidir. 
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BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HÂDÎ HÜS-

MAN (İstanbul) — Sayıştay memurlarına veri
lecek fazla mesai ücretleri için bu madde Bütçe 
Komisyonunca teklif edilmişti. Fakat buna ait 
olan ödenek yüksek heyetinizce kabul buyurul-
madığı için bu maddenin tayyı icabetmektedir. 

BAŞKAN — Bu maddenin tayymı oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Efendim, Cuma günü saat 15 de toplanılmak 
üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 4,45 

«Sega 

DÜZELTÎŞ 

48 nci Birleşimin 872 nci sayfasının 2 nci sütununun 3 ncü satırının başına «BAŞBAKAN 
ADNAN MENDERES (Devamla)» kelimeleri konacaktır. » \ 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütge Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 487 

Oy verenler : 298 
Kabul edenler ; 276 

Reddedenler : 22 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 186 
Açık Milletvekillikleri: : 3 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmcd Vcziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AMASYA 
Kemal Eren 
ilâm it Koray 
ismet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu ' 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
ilamdı Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sarı oğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etcm Menderes 
A. Baki ökdem 
Ccvat Ülkü 

[Kabul 
Lûtfi Ulkümcn 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Ali Fahri işeri 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 

BURSA 
Halil Ayan 
Selim Ragıp Emeç 
Selim ilerlemen 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

edenler] 
I Kemal Atakurt 

ÇORUH 
Mecit Bum in 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Eyüp Şahin 
Rofet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 

I Mustafa Ekinci 
I Nâzım önen 

Kâmil Tayşı 
EDİRNE 

Arif Altınalmaz 
Cemal Köprülü 
Hasan Osm a 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Ilâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
| Cemal Gönenç 

Nahid Pekcan 
ERZURUM 

Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabrı Erduman 

Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zercn 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebcsoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tökdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbım 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih înanktir 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
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Said Bilgiç 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Ada kan 
Salamon Adato' 
İhsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Dcmirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayimer 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 

İZMİR 
Mehmet Aldcmir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Behzat Bi'gin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Osman Kapanı 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KASTAMONU 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
Hamdı Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kifazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
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Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Salih Kalemcioğlu 
Ycrcdoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebuzziya 
Tarık Kozbck 
Muammer'Obuz 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mccdct Alicin 
Yusuf Aysal 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Adnan Karaosmanoğlu 
F. Lûtfi Karaosman
oğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Kâzım Taşkent 
Muhlis Tümay 

M AR AŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğiu 
Nedim ökmen 
Mazhar özsöy 
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MARDİN 

Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan-

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Eccr 
Fahri Köşkcroğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Haşim Alışan 
İsmail Işın 
Tcvfik İleri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Uzcr 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tcvfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut' Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekel ioğlu 

StİRD 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Nuri Scrto&hı 

Ali Şükrü Şavlı 
SİVAS 

İlhan Dizdar 
İbrahim Duygun 
Halil lınro 
Rifat öçten 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Ortaç 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gür kan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer Öııal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen , 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Feridun Ergin 
Hasan O rai 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karshoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Ilâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
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l Reddedenler] 
BİNGÖL 

Mustafa Nuri Okcuoğlu 
HATAY 

Celâl Sait Siren 
KARS 

Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Veyis Koçulu ; 
Esat Oktay 

Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 

Abdülkadir üzbay 
MARDİN 

Rıza Erten 

ÖRDÜ 
Atıf Topaloğlu 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Muhit Tümerkan 

TOKAD 
Zihni Betil 

TRABZON 
Haindi Orhoh 
Hasan Saka 

ZONGULDAK 
A.bdürrâhman Boyacı-
güler • 

[Oya kaUlmıyanlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçöban 
Ali îhsan Sâbis 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Dağıstan Binerbay 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket ince 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğru 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Arif Kalrpsızoğlu , 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(Î.Ü.) 

BİLECİK 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BOLÜ 
Zuhuri Danışman 
ihsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Yahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazarıcı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh E rozan 
Hulusi Köymen (Bakan) 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz (I.) » 
ihsan Karasio&lu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcigil 
Fikret Karabudak 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ (I.) 
Ferit Alpiskender 
M. Remzi Bucak (1.) 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(Bakan) 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Fehmi Çobanoğlu 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 

GAZÎANTEB 
Samih inal 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfı Mahir Kocatürk 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman (t.) 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
d.) 
Mithat Benker 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Sani Yaver . 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edip Adıvar 
Avni Başman 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Zuhtü Hilmi Velibcşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 
Tezer Taşkıran (I.) 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Refik Taşkın (I.) 
Ziya Termen 
Hayrı Tosunoğlu 

KAYSERİ 
ismail Berkok 
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JEıjıin Develioğlu 
AH Rıza Kılıckale 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Halil Sezai Erkut 
Rifat Özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alicim 
Siya Atığ 
Hamdi Ba§ak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Ziya Barlas 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ömer Rıza Doğrul 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
îhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (I.) 
Mehmet Sadık Eti 
îsmet inönü 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Refik Şevket ince 
Hamdullah Suphi Tanrı-j 
över 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 

Remzi öksüz 
MARDİN 

Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Nadir Nadi 
Nâtık Poyrazoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Ülkü 

ÖRDÜ 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 

Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Tuntaş 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Kemal Balta 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Reşad Güçlü 
Cezmi Türk 

SllRD 
Baki Erden 

SİNOB 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Sedat Zeki Örs 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 

TOKAD 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Alımed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri (I.)-
Celâl öncel 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 

ZONGULDAK 
Fehmi AçıksÖz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Esat Kerimol 
Avni Yurdabayrak 

[Açık Milletvekillikleri] 
Denizli 1 
Malatya 1 
Trabzon 1 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 487 

Oy verenler : 261 
Kabul edenler ; 234 

Reddedenler : 26 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 223 
Açık Milletvekillikleri : 3 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman • 
Bekir Oynaganlı 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AMASYA 
l£emal Eren 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâlıattin Benli 
Ömer Bilen 
Hamdı Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi Öz 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazif i Şerif Nabel 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nail Geveci I 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Ascna 
Esat Budakoğlu 
Enver Güreli | 

[Kabul 
I Ali Fahri İşeri 

Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

I BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kur kut 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâlıattin inan 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 

BURSA 
| Halil Ayan , 
I Selim Ragıp Emeç 

Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 

ÇORUH | 
Mecit Bumin 
Mestit Güney 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 

edenler] 
I Şevki Gürses 

Baha Koldaş. 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğiu 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 

| Hâmit Ali Yöney 
I ERZURUM 

Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zczen 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan 

| GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

I GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 

| Tahsin inanç 
[ Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

I Adnan Tüfekcioğlu 
GÜMÜŞ ANE 

Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbım 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
ihsan Altmcl 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demircili 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Âhilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu* 
Celâl Türkgeldi 
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Hüsnü Yaman 
İZMİR 

Pertev Arat 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Ercner 
Sadık Giz 
Vasfi Mentcş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Ekrem TTayri Üstündag 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Şükrü Kerimzade 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
ismail Berkok 
Kâmil Gündeş 

.ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Sıtkı Bckkip 

KOCAELÎ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay, 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Ali Rıza Ercan 
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Murad Âli Ülgen 

KÜTAHYA 
Mccdct Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MANİSA 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Refik Şevket înce 
Adnan Karaosmanoğlu 
F. Lûtfi Karaosmanoğ
lu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Kö'rez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Muhlis Tüm ay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdülkad i r Kalav 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 

Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köskcroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
Kemal Balta 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
Tevfik ileri 
Firuz Kesim 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 

SİIRD 
Cemil Yardım 

SİVAS 
İbrahim Duygun 
Halil Imre 
Sedat Zeki Örs 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Şevket Moean 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOK AD 
Sıtkı Atanç 

Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk Ökcren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay -
cıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin ̂  
Hasan Oral 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
izzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoglu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak •'; 

[Reddedenler] 
BİNGÖL 

Mustafa Nuri Okcuoglu 
ERZİNCAN 

Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

HATAY 
Celâl Sait Siren 

KARS 
Fevzi Aktaş 

Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Veyis Koçulu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoglu 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet̂  Fırat 
Mehmet Kulu 

Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Aziz Uras 

ORDU 
Naşit Fırat 
Atıf Topaloğlu 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Scrtoğlu 
Ali Şükrü, Şavlı 
Muhit Tümerkant 

TOKAD 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hamdi Orlıon 
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[Çekmserler] 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 

[Oya katilmıyanlar] 
AFYON KARAHtSAR 
Kemal özçoban 
Ali ihsan Sâbis 
Ayni Tan 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis Öztürk 
Celâl Yardımcı (Baş
kan V.) 

AMASYA 
Cevdet Töpcu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât Iltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Akü Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekeİioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 

BALIKESİR 
Salâhattinl Başkan 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Mücteba Iştın 
Arif Kalipsızoğlu 
Yahya Pelvan 

BİLECİK 
ismail Aşkın. 
Talât Oran 
Yümnü üresin 

BOLÜ 
Zuhuri Danışman 
ihsan" Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihad lyriboz (1.) 
Emin Kalafat 
ihsan Karasloğlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
E akkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Alî Çobanoğlu 
Mustafa Gülcigil 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ (T.) 
Ferit Alpiskender 
M. Remzi Bucak (I.) 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Taygı 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Dcmirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 

i ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 
Abidin'Potuoğiu 
Kemal Zeytinoğlu (Ba-

| kan) 
GAZİANTEB 

I Şamili inal 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

GUMÜŞANE 
Cevdet Baybura 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

I HATAY 
I Abdullah Çilli 
Abdürrâhman Melek 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cayit Yurtman (t.) 

İÇEL 
Halil Atalay (I. Ü.) 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demir al ay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
I Enver Adakan 
I Salamon Adato (I.) 

Celâl Bayar (Cumhur-
I başkanı) 

Nihad Regad Belger (I.) 
Mithat Benker 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar / 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir (1. Ü.) 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran (I.) 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın (I.) 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın (Başkan 
V.) ' . 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret FÜÎK 
Faik Üstün 
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KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (î.), 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rif at özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Homdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredrğ Kişioğlu 
Lûtfi Toko&u 

KONYA 
Ziya Barlas 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul (î.) 
Ziyad Ebuzziya 
Saffet Gürol . 
Tank Kozbek 
Muammer Obuz i 
Himmet Ölçmen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 
Ahmet ihsan Gürsoy 
îhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan (t.) 

B : 50 
îsmet înönü 
Mehmet Kartal 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (Bakan) 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
(t) 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nâtık Poyrazoğlu 

NİĞDE 
Necip Bilge 

ÖRDÜ 
Hüsnü Akyol 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

28.2.1952 O : <i 
RİZE 

îzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu • 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
İsmail Işın 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

StlRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğarı 

SİNOB 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
ilhan Dizdar 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 

Reşat Şemsettin Öiror 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştım ar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

URFA 
Ömer Cevheri (t.) 
Celâl öncel 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 

ZONGULDAK 
• Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
güler 
Ali Rıza İncealemdar-
oğlu 
Esat Korimol 
Cemal Kıpçak 

[A çık Milletvekillikleri] 
Denizli 1 
Malatya 1 
Trabzon 1 
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; Bevlet Üretme Çiftlikleri Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Bekir Oynaganlı 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Hamdı Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete . 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât Iltekin 
Hâmid Şevket înce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Patin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
îbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
A. Baki ökdem 

u3 r& sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık Milletvekillikleri 

487 
324 
294 

29 
.1 

160 
3 

[Kabul edenler] 
Cevat Ülkü I 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 

BÎLECÎK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BÎTLÎS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin înan 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet Özbey 

&URSA 
Halil Ayan 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Zihni Ura! 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 

DENÎZLÎ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcigil 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDÎRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 

ı Cemal Köprülü 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

• Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 
Abidin Potuoğlu 

GAZlANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kmoğlu 
Ali Ocak 

GİRESUN 
IJamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tûfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 

•Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih Inankıır 
Refik Koraltan 
Celâl Ramazaııoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
irfan Aksu 
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İCemaİ Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
îhsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi D emir elli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Ziya Termen 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeg 
İbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 

Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemçioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim Önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebuzziya 
Ali Rıza Ercan 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
ümran Nazif Yiğiteı 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 

Kâzım Taşkent 
MARAŞ 

Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Remzi Öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Nadir Nadi 
Nuri Özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MU§ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
îzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
Tevfik İleri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Ban 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 

Mahmut Kibaroğİu 
SİÎRD 

Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
İlhan Dizdar 
İbrahim Duygun 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topeoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
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"^usuf Karslıoğhı 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okçuoğlu 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

HATAY 
Celâl Sait Siren 
Hasan Reşit Tankut 

B : 50 ÖS.2.195â Ö : 4 
ZONGULDAK 

Yunus Muammer Ala-
kant 

Hüseyin Balık 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu . 

[Reddedenler] 
KARS 

Fevzi Aktaş 
Hüsamettin Tugaç 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
ismet inönü 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

ORDlf 
Atıf Topaloğiu 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

SİNOB 
Muhtar Acar 

[Çekinserler] 
DİYARBAKIR 

Nâzım önen 

Rifat Sivişoğlu 
Ayni Yurdabayrak 

^ 

Server Somuncuoğlıı 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Reşat Şemsettin Sirer 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Hamdi Orhon 

VAN 
Ferid Melen 

[Oya hatılmıyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Kerman 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Adil 
Dağıstan Binerbay 
Mümtaz Faik Fenik 

ANTALYA 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Etem Menderes 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 

Ali Fahri işeri 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
(t O.). 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı (Bakan) 

BOLU 
Zuhuri Danışman 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen (Bakan) 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz (I.) 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Kenan "Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Karabudak 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ (I.) 
Ferit Alpiskender 
M. Remzi Bucak (I.) 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(Bakan) 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 

ERZÎNOÎN 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Sabrı Erduman 
Emrullah Nutku 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 

Hasan Polatkan (Bakan) 
Kemal Zeytinoğlu (Ba- * 
kan) 

GAZÎANTEB 
Samih inal £ 
Süleyman Kuranel 1 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamukoğlu 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAt 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman (I.) , 

İÇEL 
Halil Atalay (I. Ü.) 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
Said Bilgiç 

İSTANBUI. 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger (lr)^ 
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Mithat Benker 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Pertev Arat 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Necdet Ineekara 
Ekıenı Hayri Üstündağ 
(Bakan) 

Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
.1 ezer Taşkıran (İ.) 

Hüseyin Cahit Yalçın 
KASTAMONU 

Şükrü Kerim zade 
Ahmet Keskin 
Rifat. Taşkın (1.) 

Hayrı Tosunoğlu 
KAYSERİ 

Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRŞEHÎB 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Halil Sezai Erkut 
Rifat Özdeş 

KOCAELİ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Ziya Barlas 
Sıtkı Salim Burçak 
Ömer Rıza Doğrul 
Saffet Gürol 

KÜTAHYA 
Asım Gündüa 
Ahmet îhsan Gürsoy 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (1.) 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (Bakan) 
Fevzi Lûtfi Karansın an -
oğlu. (Bakan) 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

Muhlis Tümay (Başkan 
V.) 

MARAŞ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
(t) 

MARDİN 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer , 
Zeyyat Mandalinci 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Necip Bilge 

ÖRDÜ 
Feyzi Boztepe 

SAMSUN 
İsmail Işın 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SİİRD 
Baki Erden 

SİVÂg 
Ercüment Damalı 
Şevki Ecevit 
Halil İmre 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Şevket Moean 

TOK AD 
Zihni Betil 
Hamdi Koyutürk 

TRABZON 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNOELÎ 
Hıdır Ayduı 

URPA 
Ömer Cevheri (I.) 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Esat Kerimol 
Cemal Kıpçak 

[Açık MilletveküUklen] 
Denizli 1 
Malatya l 
Trabzon l 
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orman Genel Müdürlüğü 1952 yılı >Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Bekir Oynaganlı 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçckdağ 
Ramig Eren 
Muhlis Ete 
Osman Talât lltekin 
Hâmid Şevket înce 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Akit Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 487 

Oy verenler : 290 
Kabul edenler : 249 

Reddedenler : 4 i 
Çeldnserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 194 
Açık Milletvekillikleri : 3 

[Kabul edenler] 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Enver Güreli 
Ali Fahri îşeri 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet r"^.rkut 
Talât Oran 

BİNGO-
Feridun Fikri L ^ un sel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez 

BURDUR 
Mehmet. Erkazaneı 

BURSA 
Halil Ayan 
Selim Ragıb Emeç 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
Nusret Kirişcioğlıı 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 

ÇORUH 
Mecit Bumin 

Abbas Gigin 
Mcsud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcigil 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Enver Karan 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Galip Kmoğlu 
Cevdet San 

GÎRESUN 
Ali Naci Duyduk 

Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 

i Mazhar Şener . 
Adnan Tüfekcioğlu 

| GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal. Varınca 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih tnankur 
Refik Koraltan 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Andra Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat '• 

\ 
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Muhiddin Erener 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Muzaffer Âli Mülıto 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
îsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydnıer 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLÜ 
Vahit Yöntem 

DİYARBAKIR 
Nâzım önen 

B : 50 28.2 
Saffet Gürol I 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Ümran Nazif Yigiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alldn 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ I 
Abdullah Ay tem iz I 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Remzi Öksüz 
Mazhar Özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Nadir Nadi 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar | 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

HATAY 
Celâl Sait Siren 
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NİĞDE 

Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
.Haşini Alişan 
îsmail Işın 
Tevfik İleri 
Finiz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Mahmut Kibaroğlu 

SİİRD 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
ilhan Dizdar 
tbrahim Duygun 
Nurettin Ertürk 

Hasan Reşit Tankut. 
İSTANBUL 

Ahmet Hamdi Başar 
KARS 

Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Veyis Koçulu 

Halil îmre 
Rifat Öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 

TOKAD 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topeoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Mustafa Reşit Tarakeı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
izzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu 
Rifat Sivişoğlu 

Esat Oktay 
KASTAMONU 

Fahri Keçecioğlu 
Ziya Termen 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 

[Reddedenler] 
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[Oya hahlmıyanlar] 

.1952 0 : 4 
SİNOB 

Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

Imıyanlar] 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hikmet Fırat 
ismet înönü * 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Kerman 
Kemal özçoban 
Ali ihsan Sâbis 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Dağıstan Binerbay 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kutbek (Bakan) 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(I.Ü.) 

Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı (Bakan) 

BÎLECÎK , j 
Yüranü Üresin 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 

B : 50 28.2 
I MARDİN I 

Mehmet Kâmil Boran 
ORDU 

Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 

I Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

I Atıf Topaloğlu j 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Eaif Aybar 
Agâh Erozan 
Hulusi Kö'ymen (Bakan) 
Mithat San 
Kenan Yılmaz 

I ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 

j Süreyya Endik 
I Bedi Enüstün 
j Nihat lyriboz (I.) 
îhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

l ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakçıoğlu 

I Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ (I.) 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak (î.) 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu ı 
(Bakan) | 

ELÂZIĞ I 
Abdullah Demirtag 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN I 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Said Başak 
Sabrı Erduman 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan (Bakan) 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeyetinoğlu (Ba
ltan) 

GAZÎANTEB 
Ekrem Ccnani | 
Samih înal I 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman (1.) 

İÇEL 
Halil Atalay (î. Ü.) 
Aziz Koksal 

TOKAD 
Sıtkı Atanç. 
Zihni Betil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Hamdi Oıhon 
Cahid Zamangil 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
îhsan Altmel 
Celâl Baya* (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger (1.) 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Seyfi Oran 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Bakan) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Tezer Taşkıran (t.) 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
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Rifat Taşkm (I.) 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdı Türe 

KAYSERİ 
Âli Rıza Kılıçkalc 
Mehmet Özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pcklrip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Ziya Barlas 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ömer Rıza Doğrul (I.) 
Ziyad Ebuzziya 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 

B : 50 28.2 
KÜTAHYA 

Asım Gündüz 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (î.) 
Mehmet Sadık Eti 
Mehmet Kartal 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu 
(Bakan) 
Sudi Mıhcıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Muhlis Tümay (Başkan 
V.) 

MARAŞ 
Salâhattin Hüdarioğlu 
(t) 

MARDİN 
Rıza Erten 
Cevdet Öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinei 
Nuri özsan (Bakan) 

. 1952 O : 4 
ORDU 

Feyzi Boztepe 
RİZE 

Kemal Balta 
SAMSUN 

Naci Berkman 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SİİRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SÎNOR 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Şevki Ecevit 
Sedat Zeki Örs 
Reşat Şemsettin Sirer 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Haindi Koyutürk 

TRABZON 
Cemal Reşit Eyüboğlıı 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Ömer Cevheri (I.) 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Fuat Nizamo ğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala* 
kant 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Esat Kerimol 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

[Açık Milletvehülikleri] 
Denizli 1 
Malatya 1 
Trabzon 1 
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Devlet Demiryolları ve Limanları îşletme Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanununa verilen 

oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üyo sayısı : 487 
Oy verenler : 330 

•'•''•'• Kabul edenler : 293 
Reddedenler : 37 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 15 4 
Açık Milletveldllildcrî : 3 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oyuaganh 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

.Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Hamdı Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Abdullah Oedikoğlu 
Osman Talât Iltekin 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seylıun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazif i Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 

[Kabul 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Oevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümcn 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Müctoba Iştın 
Ali Fahri işeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLECÎK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BÎNGÖt 
Feridun Fikri Düşünsel 

BÎTLÎS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

edenler] 
I Mehmet Erkazancı 

Mehmet Özbey 
BURSA 

Haili Ayan 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Hcrkmen 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 

I Mesud Güney 
I Ali Rıza Sağlar 

Zihni Ural 
ÇORUM 

Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan AH Vural 

DENÎZLÎ. 
Baha Akşit 

| Fikret Başaran 

Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcigil 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sahaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebcsoy 
Abidin Potuoğlu 

GAZÎANTEB 
Samih inal 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
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Talisin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbım 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Sâid Bilgiç 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Kııver Ada kan 
Salamon Adato 
İhsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Osman Kapani 

Vasfi Menteş 
Halil Özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KASTAMONU 
Galib Deniz , 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
Hamdi Turp 

KAYSERİ 
îsmail Berkok 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet Özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Salih Kalcmcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rıfat Alabay 
Hidayet Aydmer 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebuzziya 
Ali Rıza Ercan 
Muammer Obuz 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 

Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Ilışan Şerif özgen 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Kâzım Taşkent 
Muhlis Tüm ay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dcllaloğlu 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfik İleri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 

Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Mahmut Kibaroğlu 

SİİRD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
İlhan Dizdar 
İbrahim Duygun 
Şevki Kccvit 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Eratamaıı 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa Özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçıla 
Faik Erbaş 
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Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okeuoğiu 

ERZİNCAN 
Cemal Gönene, 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcari 

GAZİANTEB 
Süleyman Kuranel 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Hasan Reşit Tankut 

KARS 
Fevzi Aktaş 

B : 50 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 

28.2.1952 0 : 4 
Yunus Muammer Ala-| Ali Rıza Incealemdar-
kant 

[Reddedenleri 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 

Lûtfi Sayman 
MARDİN 

Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Nagit Fırat 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

TOKAD 
Zihni Betil 

oğlu 
Cemal Kıpçak 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Avni Doğan 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyacı-
giller 

[Oya katilmıyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Gazi Yiğitbaşı 

AMASYA 
İsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Dağıstan Binerbay 
Mümtaz Faik Fenik 
Hâmid Şevket İnce 

ANTALYA 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen (Bakan) 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihad lyriboz (1.) 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Karabudak 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
(t) 
Ferit, Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak (1.) 
Nâzmı önen 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtag 

ERZİNCAN 
Sabit Sagıroğlu 

Ziya Soylu 
ERZURUM 

Said Başak 
Emrullah Nut&u 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan (Ba
kan) 
Kemal Zeytinoğlıı (Ba
kan) 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kınoğlu 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman (1.) 

ÎÇEL 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger (1.) 
Mithat Benker 
Fuad Köprülü (Bakan 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Avni Başman 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran (1.) 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Rifat Tagkın ( t ) 
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Ziya Termen 
Hayrı Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın (Başkan 
V.) 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Suad Hayri Urgüblü 

KIRKLARELİ 
TVTflTiTTint "Rvfril 

Sıtkı Pekldp 
KIRŞEHİR 

Osman Bölükbaşı (1.)' 
Elvan Kaman 
Rıfat özdeg 

KOCAELÎ 
Ziya Atığ 
Iîamdi Bacak 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Abdürralıman Fahri A-
gaoğlu 
Kemal Ataman 
Ziya Barlas 
Ömer Rıza Doğınıl (t.) 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 

Ö : SO 2 8 . 2 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet İhsan Gürsoy 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (I.) 
îsmet inönü 
Mehmet Kartal 

MANİSA 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
(t) 
Ahmet Kadoğlu 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinei 
Nadir Nadi 

NİĞDE 
Asım Doğanay 

[Açıh Millet 
Denizli 
Malatya 
Trabzon 

.1952 Ö : 4 
ORDU 

Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
İsmail Işın 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Eemzi Oğuz Arık 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Salim Serço 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SİİRD 
Mehmet Daim Süalp 

SÎNOB 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 

^vekillikleri] 
1 
1 
1 

Nurettin Ertük 
Halil îmre 
Sedat Zeki Örs 
Reşat Şemsettin Sirer 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Moean 

TOKAD 
Hamdi Koyutürk 
Nuri Turgut Topeoğlu 

TRABZON 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Ömer Cevheri (I.) 
Feridun Ergin 

VAN 
Kâzım Özalp 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Esat Kerimol 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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B : 50 28.2 .1952 Ö : 4 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonücti 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Salih Torfilli 
Ahnıed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramia Eren 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât îltekin 
Seyfi Kurtbck 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Kail Geveci 

(Kanun kabul edilmişti?.) 
Üye sayısı : 487 

Oy verenler : 335 
Kabul edenler : 301 

Reddedenler : 34 
Çeldnserler : (j 

Oya katılmıyanlar : 14 Q 
Açık Milletveldlliklerî : 3 

[Kabul edenler] 
Şevki Hasırcı ' 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Aseha 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumctı 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLECIK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkııt 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmess 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazaneı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Selim Ragıp Emeç 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Emin Kalafat 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Hıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakeıoğhı 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Baha Akgit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabrı Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlü 

GAZlANTEB 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ-..,"'". 
Ali Naci Duyduk 
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Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan 'Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Malıir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 

\ Salamon Adato 
İhsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgcldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Âldemir 
Pertev Arat 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk . 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 

B : 60 28.2 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzado 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
ismail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kigioğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Muammer Obuz 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 

.1952 O : 4 
Süleyman Süruri Na- I 
fuhoğltı 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin | 
Faruk İlker I 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Kâzım Taşkent 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim Ökmen 
Remzi Öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu J 

MUĞLA I 
Cemal Hünal 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan | 

Naci Berkman 
Tevfik İleri 
Firuz Kesim • 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tikel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 

SÜRD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
İlhan Dizdar 
İbrahim Duygun^ 
Şevki Ecevit 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atane 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydnı 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açana! 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 



B : 00 28.2.1952 O : 4 
Reşit Kemal Timuroğlu] 

VAH 
İzzet Akın < 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekean 
Ziya Soylu 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 

AFYON KARAHÎSAR 
Kemal Özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
Dağıstan Binerbay 
Mümtaz Faik Fenik 
Hâmid Şevket İnce 

ANTALYA 
Âkil Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlü 

BALIKESİR 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
( İÜ. ) 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLÜ 
Fahri Belen 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 

Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tathoğlu 
Hasan Üçöz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 

KONYA 
Ziyad Ebuzziya 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 

MALATYA 
Esat Doğan 

[Oya katû 
Hulusi Köymen (Bakan) 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün i 
Nihat îyriboz (1.) 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcigil 
Fikret Karabudak 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ (1.1 
Yusuf Azizoğlu | 
M. Remzi Bucak (î.) I 
Nâzım önen 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 

ERZİNCAN 
Sabit. Sağıroğlu 

ERZURUM 
Emrullah Nutku | 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 

Mehmet Sadık Eti 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Aziz Uras 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 

SÎNOB 
Muhtar Acar 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Kemal Zeytinoğlu (Ba
kan) 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kmoğlu 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman (1.) 

ÎÇEL 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

Hüseyin Balık 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu ı 
Cemal Kıpçak 

Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tüinerkan 

TOKAD 
Zihni Betil 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Hasan Saka 

YOZGAD 
Avni Doğan 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyacı-
giller 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger (î.) 
Mithat Benker 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran (t.) 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Rifat Taşkın (1.) 
Ziya Termen 

[Reddedenler] 

— 1270 — 



Hayri Tosunoglü 
KAYSERİ 

Film Apaydın (Başkan 
V.) 
Emin Develioğlu 
Suad Hayri ÜrgÜblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Elvan Kaman 
Bîfat özdeg 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Haindi Bagâk 
Lûtfi Toköğlü ' 

KONYA 
Abdürrâhman Fahri A 

Kemâl Ataman 
Hidayet Aydiner 
Ziya Bârlas 
Ömer BizâDoğrul (1.) 
Saffet Gürol 
Tarık Kczbck 
Himmet ölçmen 

B : 60 M.% 
KÜTAHYA 

Hakkı Gedik 
Ahmet İhsan Gürsoy 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (i.) 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 

MANİSA 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Mazhar Özsoy 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mahdalinci 
Nadir Nadi 

NİĞDE 
Asım Döğanay 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

.1052 O : 4 
Zeki Mesut Sezer , 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RÎZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
İsmail Işın 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SÜRD 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nurettin Ertürk 
Halil Imre 

Öedat Zeki Örs , 
Reşat Şemsettin Sirer 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Faik Ahmed Barutça 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hamdi Orhon 
Oahid Zamangil 

URFA 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri (1.) 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Esat Keriihol 
Rıfat Sivişoğlu 
Avni Yurdâbayrttîc 

[Açık Milletvekillikleri] 
Denizli 1 
Malatya 1 
Trabzon 1 

3 
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B -: 50 28; 2.1952 0 : 4 
Posta, Telgraf ve Telefon işletme Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanununa yerilen oyların 

sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.; 

' • • • , ' . . • • ' • 

... . , ,y.;ı. 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgag 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhaddin Âdil 
Ömer Bilen 
Hamdı. Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramisi Eren 
Osman Talât îltekin 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes !i 

A. Bakı ökdem 
Ccvat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen | 

•'.'" "Üye sayısı : 487 
Öy j verenler : 301 

Kabul edenler : 268 
Reddedenler : 33 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 183 
Açık MiUetvekiUiklerî : 3 

[Kabul edenler] 
i BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri İşeri 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Mahmut •Güçbilmez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Mithat San ı i 
Halûk Şaman ı 
Kenan Yılmaz j 
Necdet Yılmaz 

1 Ali Canib Yöntem 
ÇANAKKALE 

Süreyya Endik 
Emin Kalafat 
Nusret Kirişcioğhı 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman > 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Mesud Güney 

L Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 

DENİZLİ 
Baha Akgit 
Fikret Başaran, 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcigil 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE ; 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü | 

..' ' ' •• • ' ,\ <J.v' 

1 Rükncddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymeıı 
Mazhar Şener: >:,, 

GÜMÜŞ ANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 

İÇEL 
Halil Atalay 

- im -
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Refik Koraİtân -
Aziz Koksal 
Şahap Tol:! : 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demircili 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzah Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

ÎZMÎR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Vasfi Menteş . 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Zülitü Hilmi Velibeşe 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
İsmail Berkok 

Kâmil Güridcg 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut. 

KIRKLARELİ 
Şefik Bafcay 
Fikret Filis 
Sıtkı Pcİtkip 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Salih Kalemcioğiu 
Yercdoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebuzziya 
Ali Rıza Ercan 
Muammer Obüz 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğitcr; 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri NB-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
F. Lûtfi Karaosman
oğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Kâzım Taşkent 

Muhlis Tümay 
MARAŞ 

Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Âbdülkadir Kalav 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Nuri Özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbag 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Ref et Aksoy 
Feyzi Boztcpo 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Tevfik İleri 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Uzcr 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Sinan Tckclioğlu 

SÎİRD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

; SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğiu 

İlhan Dizdar 
Şevki Eeevit 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Yusuf Ziya Ortaç 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın • 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant , 
Hüseyin Balık 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 

— 1273— 
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[Reddedenler] 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Ökcüoğl li 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcatt 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren r 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Kemal özçoban 
Ali ihsan Sâbis 
Avni Tan 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
CevdetTöpou 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Sadri Maksudi Arsal 
Bağıştan: Biherbay l 

Muhlis Ete (Bakan) 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek (Bakan) 

ANTALYA 
Akif Sarıpğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tckelioğlts 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 

BALIKESİR 
Enver Gürelr 
Arif Kalıpsızöğîu 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Salâhattin inan 

Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kulu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

Rıza Erten 
Aziz Uras 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat , 

SİNOB 
Muhtar, Ae^r 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Reşat Şemsettin Sirer 

(Oya ha&lmîyanlar] 
BOLÜ 

Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 

BURDUR 
M'ehmet Erkazancı 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan: 
Hulusi Köy men (Bakan) 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüştim 
Nihat îyriboz (İ.) 
İhsan Karasioglu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hasan Âli Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Refct Tavaşlıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Âktug (f) 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak (I.) 
Nâzım önen 

ELAZIĞ 
Abdullah Demîrtag 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Bagak 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Hasan Bölatkan^ (©a-) 
kan) 
Kemal ^eytmoğlu (B&-
kan) 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenanı 
Galip Kmoğltt 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Arif Hikmet Famuk-
oğlu 
Adnan Tüfekcioğlü 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Köeatürk 
Halit Zarbım 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah .Çilli 

TOKAD 
Zihni Betil ./•' 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Ham di Orhon 
Hasan Saka 

YOZGAD 
Avni Doğan 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyacı-
güler 

Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman (1.) 

İÇEL 
Hüseyin Fırat-
Salih İnankur 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

ISTANBUL 
İhsan Altmel 
Celâl Bayar (Cumhnr-
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
d.) 
Mithat Benker 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü; 05akan^ 
Adnan Menderes (Baş
bakan) , 
Mithat Sözer 
Nazlı. Tlabar 
Senihi Yürüten-

İZMİR 
Halide Edip Adivar 
Cihad Babana 
Avni Başman 
Osman Kapani 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Bakan) 
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KARS..... 

Abbas Çetin .'<; 
Yeyis-Koçulu . * 
Tezer Taşkıran (î.) 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Şükrü Kerirazade 
Refik Taşkın ( t ) 
Hayri Tosunoğlu 
Hanıdl Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın (Baş
kan V.) 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kıhçkalo 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbü 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (t.) 
Elvan Kornan 
Rifat özfleg 

KOCAELİ 
Siya Atıg 
Hamdi1 Başak 
Mümtaz Kavaleıoğiu 
Lutfi Tökoğlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 

Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Ziya Barlao 
Abdi Çilingir 
Ömer Riza. Doğrul (İ.) 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Hakla Gedik 
Ahmet thsan Güraoy 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (î.) 
İsmet inönü 
Mehmet Kartal 
Abdülkadir Özbay 
Lûtfi Sayman 

MANÎSA 
Samet Ağaoğlu (Bakan) 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Hamdullah Suphi Tanrı-
över 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
(t) 
Ahmet Kadöğlu 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Yavuz Başer 

Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

ORDU 
Yusuf Ziya Tuntaş 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Firuz Kesim , 
Muhittin özkefeli 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SÎÎRD 
Mehmet Daim Süalp 

StNOB 
Server S'omuncuoğlıı 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Nurettin Ertürk 
Halil İmre 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Cahicl Zamangil 

URFA 
Necdet Açan al 
Feridun Ay alp 
Ömer Cevheri (I.) 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Fuat Nizamoğhı 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Esat Kerimol 
Rıfat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Açık Milletvekillikleri] 
Denk! i 
Malatya 
Trabzon 

* 
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AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Salih Torfüli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Hamdı Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramia Eren 
Osman Talât Iltekin 
Hâmid Şevket tnce 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki1 Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Çcvat Ülkü 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 487 

Oy verenler : 318 
Kabul edenler :•;' 288 , 

Reddedenler : ^0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar ; 166 
Açık Milletvekillikleri : 3 

[Kabul edenler] 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Mücteba Iştın ., ;. 
Ali Fahri işeri . 
Arif Kalıpşızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kıır.kut 

BİNGÖL 
FeriphmFikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLÜ 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıöğlu 
Mahmut Güçbilmos 
ihsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem. 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Halil Ayan 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen --•>• 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem * 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanbr 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcigil 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskcnder 
Yusuf Azizoğlu 
Kâmil Tayşı 

EDİRNÖ 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney ' 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan ! T 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren J ' 

ESKİŞEHİR ' 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebcsoy 
Kemal Zeytin oğlu 

GÂZİANTEB 
Ekrem Ccnani 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazlıar Şener 
Adnan Tüfekcioğhı 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbım 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih Inankur ' 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 

* 
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Öelâİ Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit 'Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
İhsan Âltınel 
Ahmet Haindi Başar 
Andre Varam Baya»' 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Iîüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Fahrettin Sayımcr 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Sanı Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Tasfi Menteş 
••Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
•Şükrü Kerimzade 
Alirnet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
Ziya Termen 
Hamdi Türe ' 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın ' 

İsmail Berkok 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pckkip 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Haindi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu -
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydmer 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebuzziya 
Ali Rıza Ercan 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Ilışan Şerif özgen 

MALATYA 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk İlker 

Adnan Karaosmanoğlu 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu^ 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Kâzım Taşkent 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen •• : •. 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit E cer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
İzzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfik İleri 
Ferid Tüzel 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Ban 
Sinan Tekeliöğlu 

SİÎRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğsn 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzmi Ağacıkoğlu 
Halil İmre 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Moean 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atane 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğhı 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın ! 

Hasan Remzi Kulu 
URPA 

Necdet Açana! 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğru 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 



Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu h 
Hâşim Tatiıpğlu 

B : 50 
Hasan tlçösr; <; 

ZONGULDAK 
^ehmiAçiksöz : 

28,2,1952 Ö : 4 
Yunus Muammer Ala-
kant , 
Hüseyin Balık ^ 

Ali Rıza încealcmdar-
oğlu 
Cemal Kıpc&k 

I 
BİNGÖL 

Mustafa Nuri Okcuoğlu 
ERZİNCAN 

Cemal Gönenç 
Nahid Pekcan 

HATAY 
Celâl Sait Siren 

KARS 
Feyzi Aktaş 
Sim Atalay 
Esat Oktay 

j Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

! KtRŞEHÎE 
Halil Sezai Brkut 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Aziz Uras 

ÖRDÜ 
Hüsnü Akyöl 
Na§it Fırat 

SÎNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğhı 
Ali Şükrü Şavlı 

Muhit Tümerkan 
TOKAD 

Zihni Betil 
TRABZON 

Naci Altuğ 
VAN 

Ferid Melen 
YOZGAD 

Ayni Doğan 
ZONGULDAK 

Abdürrahmari Boyacı-
güler 

{Oya hatiliMyanlaf] 
AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Kemal özçoban 
Ali ihsan Sâbis 
AvniTan 

AĞRI. 
Kasım Küf revi 
Halis öztürk 

AMASYA 
İsmet Olgaç , 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhattin Âdil 
Dağıstan Binerbay 
Muhlis Ete (Bakan) 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek (Bakan) 

ANTALYA. , 
Akif Sarıoğhr 
İtimetTekeliöğlu 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı • Yırcalı ((Bakaü) 

BİLECİK 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİTLİS 
Salâhattin inan 

BOLÜ 
Fahri Belen 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen (Bakan) 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz (I.) 
Emin Kalafat 
İhsan l^arasioğlu 

ÇANKIRI | 
Kemal Atâkurt ,, • ' 
Celâl Boynuk > 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigln 
Zihni Ural 

; ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ (t.) 
M. Remzi Bucak (L) 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtag 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Bahadır Dülger 
Emrullah Ntitku 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
kan) . 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTER 
Samih inal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman•. Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
• Cevdet Baybura 
Halis Tokdem ir 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
AMürrâhman Melek 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman (1.) 

İSTANBUL 
Celâl Beyar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşacl Belğer 
(t.) 
Mithat Benker 
Fuad i Köprülü (Bakan) 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Mükerrem Saröl 
Mithat Zözer 
Füruzan iT&kil 
Nazlı Tlabar 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

w«-
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ÎZMÎR -

Halide Edib;Adıvari 
Pertev Arat 
Cihacİ Baban 
Avni Başman 
Tarık Gürerk 
Ekrem Hayri Üstündağ] 
(Bakan) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
T ezer Taşkıran '(!:) 

KASTAMONU 
Eif at Taşkın (I.) 
Hayri Tosünoğlu 

KAYSERİ 
Emin Develİoğlu 
Kâmil Gündeş 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı :(î.) 
Elvan Kaman 
Rıfat özdeş 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Aibdürrahman Fahri A 
ğaÖğlU:;:v; :;;-.;- \>;,.;. 
Kemal Ataman 
Ziya Barlas / ' 
Abdi Çilingir : ; . 
Ömer - Rıza Doğrul' (î.) 
Saffet Gürol 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik ; ; 
Asım Gündüz 
Ahmet İhsan Gürsoy 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (t.) 
İsmet înönü 
Mehmet Kartal 

MANİSA 
Refik Şevket înee 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Ahmet Bözdağ 
Sâlâhattin Hüdayioğlu 

Ahmet Kadöğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MUĞLA 
Yavuz Başer 

Zeyyât Mandaİirici : 

Nadir Nadi 
MUŞ 

iFerit Kılıçlar 
ÖRDÜ 

.^usuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Ham di» Şarlan 
Atıf Tbpaloğlu 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 
Muhittin özkef eli. 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SİNOB 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
îlhan Dizdar 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsettin Sirer 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı A.kyüz 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

URFA 
Ömer Cevheri (î.) 

VAN 
Kâzım Özalp 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Esat Kerimol 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Açık MilletvekilUkleri] 
..Denizli 1 , 

.Malatya ' 1 
Trabzon 1 . 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanununa verilen o 

AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Osman Talât îltekin 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhan ettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

yların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 487 
Oy verenler : 299 

Kabul edenler : 268 
, Reddedenler : 31 

Çekinserlcr : 0 
Oya katılmıyanlar : 185 

Açık MiUetvekiUilderî : 3 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kahpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLÜ 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Halil Ayan 
Selim Ragıp Eme<J 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bûmin 
Mesud Güney 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 

' ' { • ' . • ' 

Menıiş; Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt ; 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Kemal Zeytinoğlu t. 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenanı 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin inanç 
Doğan Köyinefl 
Adnan Tüfekcioğlu • 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Halil Atâlay 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
thsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 

1 Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
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Fnad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Fahrettin Sayımer 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Necdet încckara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kcrimzado 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
Ziya Termen 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KOCA&Lİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 

B : 50 28.2 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yct^dcğ Kişioğlu 
Saim Önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydmcr 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebuzziya 
Ali Rıza Ercan 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mccdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Adnan Karaosmanoğlu 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Südi Mıhcıoğlu 
Kâzım Taşkent 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim Ökmeri 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 

.1952 0 : 4 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
izzet Alcçal 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfik ileri 
Ferid Tüzel 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Sinan Tekelioğlu 

StlRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 

SİVAS 
ilhan Dizdar 
Halil tmre 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksek 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 

Zeki Erataman 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk Ökeren 
Muzaffer ön al 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı -
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
î'eridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroglu 

VAN 
izzet Akın 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAİC 
Fehmi Âçıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
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[Reddedenler] 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlıı 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Nahid Pckcan 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalny 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin'; Cahit Yalçın 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 

KÜTAHYA 
Asını dimdik 

MALATYA 
M sat Doğan 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir Özbay 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 

ÖRDÜ 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Atıf Topaloğlu 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Seri oğlu 
Server Somuneuoğlu 
Ali Şükrü Şavh 
Muhit Tümerkan 

TOKAD 
Zihni Betil 

TRABZON 
Naci A Huğ 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Avni Doğan ... 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Böyacı-
giller 

[Oya hatümıyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Kemaİ özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Avni,Tan 

AĞM 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
İsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

:; ANKARA 
Salâhaddin- Âdil 
Dağıstan Binerbay 
Muhlis Ete (Bakan) 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket ince 
Seyfi Kurtbek (Bakan) 

ANTALYA 
Akil Sarıoğlu 
Ahmet Tekelioğlu 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Enyer Güreli 
Mücteba Iştın 
Muharrem <Tunçay 
Sıtkı Yıreah (Bakan) 

BİLECİK 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİTLİS 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı ' 
Mehmet, Özbey 

BURSA 
Raiü Aybar 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen (Bakan) 
Mithat San ; 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihad İyriboz ,(î.) 
îhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk '... 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni llral 

ÇORUM 
Ahmet Başibüyük 
Hakkı' Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcigil 

Refet. Tavaslıoğlu 
DİYARBAKIR 

Yusuf Kâmil Aktuğ ( t ) 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak (T.) 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş < 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Bahadır Dülger ; • 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan (Bakan) 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Samih İnal • 
Galip Kınoğkc-
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin "ünlü • 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Arif Hikmet ;Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 

Vasfı Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir • ••* 

HAKKÂRİ 
Selim Seven ., . 

HATAY 
Abdullah Çilli • 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut-
Cavit Yurtman (İ.)' 

İÇEL 
Hüseyin Fırat. 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 

İSTANBUL ; 
Celâl Bayar (Cumhur-
başkanı) ' • • • • • • 
Nihad Reşad Belger (t.) 
Mithat Benker . 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Adnan Menderes (Başba
kan) 
Mükerrem Sarol • ~ 
Mithat Sözer ."".., 
Füruzah"-Tekil:: . : 
Nazlı Tlabar ' ; \ 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten . 

İZMİR 
Halide Edib Adivar 
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Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Tarık Gürerk 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Bakan) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran (I.) 

KASTAMONU 
Rifat Tagkm (I.) 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERÎ 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELÎ 
Mahmut Erbil 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Elvan Kaman 
Rıfat özdeş 

KOCAELÎ 
Ziya Atığ 

£ : 50 28.2 
KONYA 

Abdürrahman Fahri A-
ğaoğhı 
Kemal Ataman 
Ziya Barlas 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul (î.) 
Saffet Gürol 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Ahmet ihsan Gürsoy 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (1.) 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Refik Şevket ince 
Hamdullah Suphi Tan-
rıö'ver 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâh attin Hüdayioğlu 
(D 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDÎN 
Aziz Uras 

.1952 O : 4 
MUĞLA 

Yavuz Ba§er 
Zeyyat Mandalinei 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Necip Bilge 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RlZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşini Alişan 
ismail Işın 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/282) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . XI . 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 2168, 6/3858 
^ Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçesi hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
29 . XI . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan, kanun tasarısının gerekçe ve 
ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. . 

. Başbakan 
A. Menderes 

«Vakı f lar Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanunu tasarısı gerekçesi 

," . Genel açıklama 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1952 yılı Bütçe Kanunu tasarısı düzenlenerek ekleriyle birlikte 
sunuldu. 

1948 -1950 yıllarının tahsilat seyri göz önünde bulundurulmak suretiyle düzenlenmiş olan bu 
bütçenin gelir ve gider toplamı (6.112 8.00) lira olup mütevazindir. 1951 yılı Bütçesinin gelir ve 
gider toplamı (5 582 905) lira idi. Bu rakamlara nazaran 1952 yılı Bütçesi (529 895) lira bir faz
lalık arzetmektedir. 

Gelir Bütçesi . 

(5 582 905) lira olarak tahmin edilmiş olan 1951 yılı Gelir Bütçesinin (5 457 501) lirası Genel 
Müdürlüğün kendi gelir kaynaklarından, (125 404) lirası Hazine yardımından terekküp etmekte idi. 
(6 112 800) lira olarak tesbit edilmiş bulunan 1952 yılı Gelir Bütçesinin (5 612 800) lirası Genel 
Müdürlüğün kendi kaynaklarından sağlanmakta olup gider bütçesindeki masrafları da bu miktar
dan ibaret bulunduğu cihetle artık Hazine yardımına ihtiyaç kalmamıştır. Yalnız ahiren istanbul 
Belediyesinden Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilmiş, olan Fatih Külliyesinin onarma işinin bu 
genel müdürlüğe tevdii ve münhasıran bu onarıma karşılık olmak üzere Hazineden (500 000) lira 
verilmesi kararlaştırılarak ilâve edilmiş olduğundan gelir bütçesi toplamı (6 112 800) liraya baliğ 
olmuştur. „ • 

Müfredat itibariyle tetkik edildikte görüleceği üzere - Fatih Külliyesinin onarımı için Hazine
den verilen 500 000 lira hariç - bâzı bölümlerde (290 000) lira fazlalık ve bâzı bölümlerde 
(260 105) lira noksanlık mevcuttur. Bu fazla ve noksanların sebepleri ve her maddeye konulan ge
lirin tesbitinde istinat edilen esaslar sırasiyle aşağıda gösterilmiştir. 

( S . Sayısı : 5 1 ) 



(Her maddenin 3 yıllık tahsilat seyrini gösteren rakamlardan 1949 yılma ait bulunanlar da 12 
aylıktır.) 

1951 yıh 1952 yılı için 
B. M. Gelirin çeşidi Bütçe tahmini tahmin olunan 

1 İcarei vahide 2 250 000 2 300 000 

Millî Korunma Kanunu hükümlerine tâbi bulunan bu gelirden bir inkişaf- beklenemiyeceği tabi
îdir. Yalnız İstanbul'da bulunan Vakıf Gülbenkyan Hanının 216 900 lira sarf edilerek 1951 Bütçe yılı 
sonuna kadar esaslı bir şekilde tadil ve tamiri kararlaştırılmış olduğundan bu binanın 1952 yılı 
kirası tamamen ve İstanbul'da yaptırılmasına ballanmış olan İşhanı ile Erzurum ve Aydın'da yaptı
rılacak binaların da kısmen 1952 yılı Bütçesine g:reeeği cihetle (50 000) lira zam edilerek (2 300 000) 
liraya çıkarılmıştır. , 

Gerçi sözü geçen binaların 1952 yılı Bütçesine girecek kiralarının daha fazla bir miktara baliğ 
olacağı tahmin edilmekte ise de aşağıda yazılı % yıllık tahsilat seyrinde görüleceği üzere tahsil£r 
miktarının bütçe tahminlerini tutmamış olması VJ inşa edilmekte olan binaların elde olmıyan sebep
lerle gecikmesi ihtimali göz önünde tutularak (50 000) lira zam yapılmakla iktifa olunmuştur. 

B. 

1 

Bütçe tahminleri 

2 100 000 
2 170 OüO 
2 250 000 

M. Gelirin çeşidi 

2 icarei müeccele 

Kesinhesaplar 
mucibince tahsilat Yılı 

2 080 224 1948 
2 082 094 1949 
2 220 992 1950 

1951 yıh 
Bütçe tahmini 

280 000 

1952 yıh için 
tahmin olunan 

268 000 

• îcareteynli gayrimenkuller, 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 27 ve 28 nci maddeleri mucibince 
bir yıllık icarelerinin yirmi misli bir taviz karşılığında mutasarrıflarının mülkiyetine geçirilerek 
artık icare alınmamaktadır. Bu sebeple icarei müeccele tahsilatı yıl geçtikçe düşmekte olup aşağıda 
yazılı üç yıllık tahsilat seyri de bunu teyit ettiği cihetle (12 000) lira noksaniyle teklif edil
miştir. .Gerçi tahsilat seyrine göre her yıl vukubulan tenezzül miktarı (12 000) liradan fazla ise de 
1950 yılında yürürlüğe giren Tapu Harçları Kanununa ek 25 Mart 1950 günlü ve 5625 sayılı Ka
nunla; 2762 sayılı Vakıflar" Kannunun temliki tasarruflarda taviz bedellerinin tamamen öde
neceğine dair olan hükmü kaldırmış olmasına binaen temliki tasarruf muamelelerinde taviz bede
li ödenmiyerek gene yıllık iearenin ..verilmesine devam edildiği cihetle 1952 yılında daha fazla bir 
tenezzül vukubulmıyacağı düşünülmüş ve 1952 yılı tahsilatı da göz önüne alınarak (268 000) lira 
tahmin edilmiştir. 

B. M. 

BütççJtahminleri 

360 000 
360 000 
300 000 

Gelirin çeşidi 

Kesinhesaplar 
mucibince tahsilat 

329 150 
293 148 
268 288 

1951 yıh 
Bütçe tahmini 

Yıh 

1948 
1949 
1950 

3 Mukataa 30 000 

1952 yıh için 
tahmin olunan 

* 23 000 

( S . .•Sayısı.:-51) 



îcareteynİi ğâyrimenküller gibi mUkataalı topraklar da bir yıllık mukataalarınıh yirmi misli 
bir taviz karşılığında mutasarrıflarının mülkiyetine geçirilmektedir. Aşağıda yazılı üç yıllık tah
silat seyrinden anlaşılacağı üzere bu gelir de yıl geçtikçe düşmekte olduğundan, icarei müeccele 
bahsinde arzedilen sebepler göz önünde bulundurularak (23 000) liraya indirilmiştir. ' 

" Kesinhesaplar 
Bütçe tahminleri mucibince tahsilat Yılı 

60 OÖÖ »• 45 215 1948 
60 000 29 931 1949 
35 OÖÖ 2§ 690 1950 

1951 yılı 1952 yılı için 
B. M. Gelirin çeşidi Bütçe tahmini * tahmin olunan 

2 1 Mahlûl muaccelesi 220 OÖÖ 220 000 

Mahlûl muaccelesi, sabit ye muayyen bir gelir olmayıp mahlûl kaldıkları ihbar edilmiş veya 
Vakıflar idarelerinin kendi vasıtaları ile haber alınmış olan gayrimenkuUerin hakikaten mahlûl 
olup olmadıkları tesbit ve çeşitli muameleleri ikmal edildikten sonra satışa arzedilmeleri halinde 
elde edilecek bir gelirdir. ' 

Aşağıda yazılı üç yıllık tahsilat seyrinin bütçe tahminlerini tutmamış olması; içlerinde bir 
gelir kaynağı olarak muhafaza, edilmeleri gerekenlerin de bulunması muhtemel olan akaar nev'in-
den mahlûllerin satışı durdurularak yalnız hisseli meskenlerle mesken arsalarının satışına devam 
edilmiş olmasından mütevellittir. 

Bu kere; akaar nev'inden olan mahlûllerin de durumları tesbit , edilerek elde tutulmalarında 
bir fayda görülmiyenlerin satışa arzedilmelerine başlanmış olduğundan yine (220 000) lirada ipka 
edilmiştir. ; 

Kesinhesaplar 
Bütçe tahminleri mucibince tahsilat * Yılı 

188 000 87 087 1948 
219,500 115 524 }949 
219 500 88 231 1950 

. • ' 19^1 yılı " İ952-yılı için 
B. •&.' Öelirin çeşidi Bütçe talimini tahmin, olunan 

2 ,2 Zeytinlikler hasılatı 110 ÖOÖ 100 0Ö0 

Bu hasılat, işletme bölgesi haricinde bulunan İzmir, Antalya, Hatay, ve Muğla illerindeki Va
ki! zeytinliklere aittir. 

. . . - • «â . 
Zeytin ağaçları her yıl aynı miktarda mahsul vermedikleri gibi bereketli yıllarda umulan mah

sulün elde edilmesi de hava şartlarına ve mahsulün haşere tahribatına mâruz * kalmamasına bağlı-
.dır. Bu cümleden olarak 1949 - 1950 zirai yılında şiddetli, soğuklar dolayısiyle vukuagelen don hâ
diseleri Hatay bölgesindeki bir kısım zeytin ağaçlarının donmasına,sebep olmuştur. 

Aşağıda yazılı üç yıllık tahsilat seyrinde görüldüğü gibi 1948 yılı tahsilatının arzettiği inkişaf 
üzerine 1949 yılı bütçe tahmini; (120 000) liraya çıkarılmıştı. Umı'ılan ;gelir elde edilemediği gibi 
yukarda arzedilen don yüzünden 1950 "geliri de (84 600) liraya tenezzül etmiştir. Bunlar göz önü
ne alınarak 1952 yılı bütçe tahmininin (85 000) liraya indirilmesi lâzımgelmekie ise de Aydın höh 

( ^ Sayısı t 51) ; 



gesindeki zeytinliklerden fabrikaya uzak bulunanların mahsullerinin nakli fazla masrafı mucip 
olduğu ve binnetice maliyetin yükselmesine sebebiyet verdiği anlaşılarak bunların Aydiri Vakıflar 
Müdürlüğüne devriyle bu müdürlükçe ağaç üzerinde satılması tekarrür etmiş olduğundan bu cihet 
göz önünde bulundurulmak suretiyle (100 000) lira olarak tesbit edilmiştir. 

B. M. 

Bütçe tahminleri 

85 000 
120 000 
120 000 

Gelirin çeşidi 

Kesinhesaplar 
mucibince tahsilat 

107 763 
110 832 

86 600 

1951 yılı 
Bütçe tahmini 

Yılı. 

1948 
1949 
1950 

3 Arazi ve incirlikler hasılatı 190 000 

1952 yılı için 
tahmin olunan 

215 000 

Millî Korunma Kanunu ile vez'edilmiş olan tahditlere tâbi bulunmıyan bağ, bahçe, bostan ve 
tarla gibi gayrimenkullerle Aydın'daki incirliklerin hasılatından terekküp eden bu gelir; yılcLan 
yıla inkişaf etemkte olduğundan 1950 tahsilatı göz önüne alınarak (215 000) liraya çıkarılmıştır. 
Uç yıllık tahsilat seyri aşağıda yazılıdır. 

B. , 

2 

M. 

Bütçe tahminleri 

180 000 
185 500 
190 000 

Gelirin çeşidi 

4 Vakıf zeytinlikleri hasılatı ve 
bedeli 

Kesinhesaplar 
mucibince tahsilat Yılı 

183 208 1948 
190 088 1949 
216 866 1950 

1951 yılı 
Bütçe tahmini 

kiril 
600 000 

1952 yılı için 
tahmin olunan 

600 000 

Ayvalık ve Aydm'da kurulmuş, olan Vakıf Zeytinlikler İşletmelerinin 1951 - 1952. tahminleri
ne göre (600 000) lira bir hasılat temin edecekleri umulduğundan 1952 yılı Bütçe tahmini yine 
eskisi gibi (600 000) lirada ipka edilmiştir. Aşağıda yazılı üç yıllık tahsilat seyrinin değişik 
bir durum arzetmesi; istihsal olunan yağların - piyasa durumu dolayısiyle - satılamıyarak uzun 
müddet.elde tutulmasına mecburiyet hâsıl olmasından mütevellittir. 

B. M. 

Bütçe tahminleri 

600 000 
600 000 
600 000 

Gelirin çeşidi 

Kesinhesaplar 
mucibince tahsilat Yılı 

1 067 387 1948 
,472 497 ' 1949 

12 600 1950 

1951 yılı 
Bütçe tahmini 

Vakıf Memba Suları İşletmesi hası
latı ve kira bedeli £5 000 

1952 yılı için 
tahmin olunan 

50 000 

( S . Sayısı: 51) 



îBu Hasılat, İstanbul'da Alemdağı'nda Vakıf Taşdelen Memba suyunun temin ettiği gelirden 
terekküp etmekte idi. Vakıf Karakulak suyunun da kaptajı yaptırılıp işletmeye devredilerek pi
yasaya çıkarılmış ve Taşdelen suyu satışları da şehir dâhilinde nakliye servisi kurularak suyu 
satıcıların ayağına götürmek suretiyle yeniden tanzim edilmiş olduğundan 1952 tahmini (50 000) 
liraya çıkarılmıştır. Üç yıllık tahsilat seyri aşa gıda yazılıdır. 

1949 tahsilatının (4 169) liraya düşmesi, 1950 tahsilatının (56 648) liraya yükselmesi; 1949 ve 
daha evvelki yıllar bütçelerine irad kaydedilmesi gereken hasılat ve kira bedellerinden bir kısmı
nın bir hesap yanlışlığı dolayısiyle ancak 1950 Bütçe yılı içinde tahsil edilerek bu yıl bütçesine 
irat kaydedilmiş olmasından ileri gelmiştir. 

• Kesinhesaplar • < • " ' • 
Bütçe tahminleri mucibince tahsilat Yılı 

15.000 24 992 1948 
15 000 4 169 1949 
25 000 " 56 648 1950 

1951 yılı 1952 yılı için 
Bütçe tahmini tahmin olunan 

2 6 Çeşitli varidat ve hasılat 472 105 430 200 . 

Bu hasılat, mülhak vakıfların Vakıflar idarelerince tahsil edilmekte olan icarei müeccele ye 
mukataaları ile emaneten veya niyabeten Vakıflar idarelerince idare olunan mülhak vakıfların 
diğer gelirlerinden alınmakta olan % 10 idare ve tahsil masraflarından, kanuni ve nizami .sebep
ler dolayısiyle zaptolunan vakıfların birikmiş paralarından, münhal tevliyetler ücretlerinden, Va
kıf Paralar Müdürlüğü memur ve müstahdemlcrino bütçeden ödenerek yıl sonunda hakiki sarfiyat 
miktarına göre istirdat olunan maaş ve ücretlerden, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 
93 ncü maddesi uyarınca zamanaşımına uğrıyan paralardan, eskimiş eşya ve-yıkıntı bedelleri ile 
idare lehine hükmolunan alacak faizleri ve mahkeme masrafları istirdadından terekküp etmekte
dir. Üç yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir. Tetkikmda görüleceği üzere 1948 yılında 
(500.000) lirayı aşmış olan bu gelir; - mülhak vakıfların zaptı cihetine gidilmemekte olması dola
yısiyle - 1949 yılında (421 558) liraya tenezzül etmiş ve 1950 yılında (426 331) liraya yüksel
miştir. 

Bu tahavvül göz önüne alınarak 1952 yılı bütçe tahmini (430 200) lira olarak tesbit edilmiştir. 

Kesinhesaplar 
• Bütçe tahminleri mucibince tahsilat Yılı . 

450 000 509 051 1948 
450 000 421 558 1949 

' 500 000 426 331 1950 

1951. yılı ..''* 1952 yılı için 
B. M. Gelirin çeşidi Bütçe tahmini tahmin olunan 

2 7 Akaar ve toprak satış bedeli faizi •. 421300 387 100 

Getirdikleri gelir veya bulundukları mevki itibariyle elde tutulmalarında fayda görülmiyen 
vakıf akaar ve topraklar; 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 12 nci maddesi uyarınca satılarak 
elde edilen satış bedelleri, yeni bir akaar yaptırılmcaya kadar tenmiyo edilmek üzere Vakıf 
Paralar Müdürlüğüne! tevdi edilmekte olduğundan bu gelir, sözü geçen satış bedellerinin faizin-

(S . Sayısı: 51) 
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den terekküp etmektedir. Bu paralar emvali gayrimenkule ipoteği mukabilinde % 8,5 faizle 
tenmiye edilmekte ve aşağıya dercedilen üç yıllık tahsilat seyrinden de anlaşıldığı üzere her yıl bira/, 
daha inkişaf ederek bütçe tahminlerini aşmakta idi. 11 . 8 . 1951 günlü ve 5841 sayılı Kanunla faiz 
hadlerinin %8,5 tan % 7 ye indirilmiş ve bu parslarla yeni bâzı akaarlar yaptırmaya başlanmış 
olmasına binaen 1950 yılının (453 000) küsur liraya baliğ olan tahsilâtına ve Vakıf Paralar Müdür 
lüğünden alman hesaba göre 387 100 lira tahmin edilmiştir. 

Kesinhesaplar 
Bütçe tahminleri mucibince tahsilat Yılı 

332 300 388 052 1948 ' 
332 300 401 232 1949 
421 300 453 014 1950 

1951 yıh 1952 yılı için 
B. M. Gelirin çeşidi Bütçe tahmini tahmin olunan 

2 8 Taviz bedeli faizi ' 639 096 612 000 

Bu gelir, icarteynli gayrimcnkulleri e mukataalı toprakların, 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 27 
ve 28 nei maddeleri uyarınca bir yıllık icare ve mukataalarmm yirmi misli bir taviz karşılığında mu-
tasarruflarımn mülkiyetine geçirilmesi dolayısiyle elde edilen taviz bedellerinin tenmiyesi neticesinde 
hâsıl olan faizden terekküp etmektedir. Bu paralar da % 8,5 faizle tenmiye edilmekte idi. 

îcarei müeccele ve mukataa bahsinde arezdildigi üzere Tapu Harçları Kanununa ek 25 Mart 1950 
günlü ve 5625 sayılı Kanunla; temliki tasarruflarda taviz bedellerinin tamamen ödenmek mecburiye
tini tahmil eden 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 30 ncu maddesi kaldırılmış ve 11 . 8 . 1951 günlü. 
5841 sayılı Kanunla faiz hadlerinin % 8,5 tan % 7 ye indirilmiş olmasına binaen 1950 yılının 

- (654 000) küsur lira tahsilâtına ve Vakıf Parklar Müdürlüğünden alman hesaba göre (612 000) 
lira tahmin edilmiştir. Üç yıllık tahsilat seyri aşağıda yazılıdır: 

Kesinhesaplar 
Bütçe tahminleri mucibince tahsilat Yılı 

490 000 516 281 1948 
512 100 588 671 1949 
639 096 654 161 1950 

1951 yıh 1952 yılı için 
B. M. Gelirin çeşidi Bütçe tahmini tahmin olunan 

2 9 Vakıf paralar faizi 60 000 ' 57 500 

Bu gelir, faizi bâzı hayır işlerine tahsis edilerek (nükudu mevkufe) adı ile vakfedilmiş olan pa
raların tenmiyesi neticesinde elde edilmektedir. Üç yıllık tahsilat seyri aşağıda yazılıdır. Faiz had
lerinin indirilmesi dolayısiyle bu gelirde de bir tenezzül vukubulacağmdan (57 500) liraya indiril
miştir. • 

Kesinhesaplar 
Bütçe tahminleri mucibince tahsilat Yılı 

60 000 62 846 1948 
60 000 * 59 771 1949 
60 000 64 954 1950 

( S. Sayısı : 51) 
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1951 yılı 1952 yılı için 

B. M. Gelirin çeşidi Bütçe tahmini tahmin olunan 

3 Hazineden yardım 125 404 500 000 

1951 yılı bütçesindeki açığın kapatılması için Hazineden (125 404) lira yardım yapılmıştır. 
1952 yılı bütçesi Genel Müdürlüğün kendi imkânlarına göre tanzim edilerek artık bu yardıma ihti
yaç kalmamıştır. Ancak yukarda gelir bütçesi izahatında arzedildiği üzere ahiren istanbul Belediye
sinden Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilmiş olan Fatih Külliyesinin bu Genel Müdürlükçe ta
mir ettirilmesi ve tamir masrafının Hazinece temini tensip edilmiş olduğundan münhasıran buna 
karşılık olmak üzere (500 000) lira konmuştur. 

1951 yılı 1952 yılı için 
B. e M. Gelirin çeşidi Bütçe tahmini tahmin olunan 

4 Geçen yıldan devrolunan gelir fazları 1.60 000 350 000 

' 1951 yılı bütçesinde açılan bölüme; geçen yıldan devrolunan gelirfazlası olarak (160 000) lira kon
muştu. Buna karşı (167 655) lira devredildiği anlaşılmışttr. 

"Vakıf zevtinlikler işletmelerinin; piyasa durumu .dolayısiyle ellerindeki yağları satamadıklarından 
ödeyemedikleri kira bedeli borçları; 1951 bütçe yılında tahsil edildikte 1952 bütçe yılına (350 000) 
lira kadar bir gelir fazlası devredileceği tahmin olunduğundan (160 000) lira (350 000) liraya 
iblâğ edilmiştir. 

Gider Bütçesi. 

Yatırımlar kısmı ayrılarak A / l ve A/2 olmak üzere iki cptvel halinde sunulan gider bütçesi de, 
: .Fatih'• Külliyesi onarımı için Hazineden verilen (500 000) lira ile birlikte (6 112 800) liarya baliğ 

olan gelire göre düzenlenmiştir. 

1951 bütçesiyle karşılaştırılmakta- görüleceği üzere - yukarda sözü geçen 500 00Ö lira hariç -
bâzı bölümlerden (114 001) lira tenzil edilmiş ve bâzı bölümlere (143 896) lira zam yapılmıştır. Bu 
zam ve tenzillerin miktarları ve sebepleri aşağıda yazılıdır. 

B. M. ödeneğin çeşidi 1951 ödeneği '.' 1952 teklifi Fazlası 

20İ 11 Merkez memurları aylıkları 598 200 608 100 . 9 900 

5832 sayılı Kanunla Vakıf Gurebâ Hastanesi kadrosuna 40 lira maaşlı bir bevlive mütehas
sıs yardımcısı, 30 lira maaşlı bir bevliye asistanı ve 25 lira maaşlı bir hemşire ilâve edilmiş ve (L) 
'cetvelinde bulunan .70 lira maaşlı bir mimarlık ile 60 lira maaşlı iki ziraat mütehassısından birisi 
görülen lüzuma binaen ;(L) cetvelinden çıkarılarak fiilî kadroya alınmış olduğundan bunların 
maaş farkına karşılık olmak üzere (9 900) lira ilâve edilerek (608 100) liraya çıkarılmıştır. < 

B. M. ödeneğin çeşidi 1951 ödeneği 1952 teklifi / Fazlası 

201 12 tiler memurları aylıkları ,s 792 000 833 900 ' 41900 

Bu tertibe konulan ödeneğin, 20 . XT . 1951 tarihine kadar 119 100 liraya baliğ olan üst dere
ce farkını karşalıyamıyacağı anlaşılmıştır. Gerçi bu farkın 1951 yılına ait kısmı merkez ve iller 
memurları kadrolarındaki münhal memuriyetlere ait tasarruflardan temin edilmiş ise de aynı 
tasarrufun 1952 yılında da temini mümkün görülemediği cihetle gerek bu farka ve gerek 1952 yılı 
içinde yapılacak üst derece zamlarına karşılık olmak üzere 41 900 lira ilâve edilmiştir. 

( S. Sayısı : 51} 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 1951 ödeneği 1952 teklifi Noksanı 

201 13 Kaldırılmış tekke ve zaviyeler men 2 790 2 550 240 
supları aylıkları 

Bu ödenek kaldırılan tekke ve zaviyeler mensuplarından ilmî evsafı haiz bulunanlara tahsis 
edilmiş olan maaşlar karşılığıdır. Bunlardan vefat edenlerin aylıkları tasarruf edilmekte olduğun
dan Mardin Vakıflar Müdürlüğü veznesinden 20 lira aylık almakta iken vefat eden Ahmet Ak-
soy'un yıllık maaş tutarı olan işbu 240 İra tasarruf edilmiştir. 

B. M. ödeneğin çeşidi 1951 ödeneği 1952 teklifi Fazlası 

201 14 Tevliyet ve evlâdiyet aylıkları 9 700 10 000 300 

1951 yılı Bütçesi düzenlenirken, 1949 yılı sarfiyatı göz önüne alınarak tevliyet ve evlâdiyet 
aylıkları ödeneği; (12 900) liradan (9 700) liraya indirilmişti. Cüz'i birer miktardan ibaret bu
lunan bu aylıkların alâkalıları bâzan iki üç yılda bir müracaat ettiklerinden birikmiş istihkakları
nın borç tertibinden verildiği ve binaenaleyh yıllık sarfiyatın hakiki bir ölçü olamıyacağı anlaşıl
mıştır. Diğer taraftan bu kere tesbit olunan müfredatına göre (108) kişiye (9 903) lira aylık mu-
hassas olduğu görüldüğünden (300) lira zam yapılarak (10 000) liraya çıkarılmıştır. 

B. M. ödeneğin çeşidi 1951 ödeneği 1952 teklifi Fazlası 

201 21 Merkez memurları açık aylığı 1 200 3 000 1 800 

Merkezde halen 90 liralık kadroda 100 lira maaş alan bir memur açıkta olup hizmet müddetine 
göre üçte bir hesabiyle 250 lira açık maaşı almakta olduğundan bir yıllık istihkakına karşılık ol
mak üzere tertibindeki ödeneğe (1 800) lira zam edilerek (3 000) liraya çıkarılmıştır. 

• B. M. ödeneğin çeşidi 1951 ödeneği 1952 teklifi Noksanı 

201 22 îller memurları açık aylığı 3 800 3 000 800 

iller teşkilâtında 35 er lira maaşlı iki memur açıkta olup hizmet müddetlerine göre yarım ma
aş almakta olduklarından yıllık istihkakları 3 000 liraya baliğ olduğu cihetle 800 lirası tenzil edi
lerek (3 000) liraya indirilmiştir. 

B. M. Ödeneğin çeşidi 1951 ödeneği 1952 teklifi Fazlası 

201 30 Mazbut vakıflar arasına alman cami 
ve mescitlerin hademe ücretleri için 
5634 sayılı Kanunun 8 nci maddesi 
gereğince Hazineye ödenecek kar
alıklar. 5 000 7 200 • 2 200 

Mazbut vakıflar arasına alman cami ve mescitlerin hademe ücretleri için 5634 sayılı Kanunun 8 nni 
maddesi uyarınca Maliye Hazinesine Ödenecek paralara karşılık olmak üzere 1951 yılı Bütçesine (5 000) 
lira ödenek konmuştu. Sonradan yapılan tesbit neticesinde Diyanet işleri Başkanlığına devredilen 
cami ve mescit hademeleri ücretleri yıllık tutarının (7 200) liraya baliğ olduğu anlaşıldığından 
(2 200) lira zam yapılmıştır. 

B. M. ödeneğin çeşidi 1951 ödeneği 1952 teklifi Fazlası 

202 21 Merkez hizmetlileri ücreti 60 660 62 460 1 800 
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Bu ödenek merkezde müstahdem müteferrik hizmetlilerin ücretleri karşılığı olup müfredatı 

bağlı (D) işaretli cetvelde yazılıdır/Zammedilen (1 800) lira, vâkıf akarların daimî bir kontröla 
tâbi tutulması için ihdas edilen (Vakıf akar kontrol memuru), nun senelik ücretine aittir. İşbu 
(İ 800) lira, iller hizmetlileri ücreti maddesinden yapılan tasarruf la'' karşılanmıştır. 

B. M. Ödeneğin çeşidi 1951 ödeneği '1952 teklifi Noksanı 

202 22 İller hizmetlileri ücreti 306 810 305 010 1800 

illerde müstahdem müteferrik hizmetlilerin ücretleri karşılığı olup müfredatı bağlı (D) işaretli 
cetvelde yazılıdır. 50 şer lira ücretli üç tahsildarlık tasarruf edilerek (1 800) lira tutan ödeneği; 
merkez hizmetlileri kadrosuna ilâve edilen (Vakıf akarlar kontrol memuru) nun ücretine karşılık 
olmak üzere bu bölümün 3 ncü maddesine nakledilmiştir. 

B. M. ödeneğin çeşidi 1951 ödeneği 1952 teklifi Fazlası 

203 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 63 000 83 000 20 000 

Bu ödenek vakıflar memurları meslek kursu öğretmenleri ile hayrat ve âbidelerin onarma işlerin
de istihdam edilen teknisiy enlerin vo her yıl lüzum ve ihtiyaca göre alman bâzı müteferrik kadroların 
ücretleri karşılığıdır. 

Yaptırılan onarma işlerinin daha sıkı bir kontröla tâbi tutulmasına ihtiyaç görüldüğü gibi yeni
den vakıf akarlar yaptırılarak gelirin artırılmasına çalışılması mukarrer olup bunların keşif ve 
projelerini tanzim etmek ve işe başlandıktan sonra kontrollarını yapmak için de teknisiyene ihti
yaç bulunduğundan bu maksatla alınacak kadroların ücretlerine karşılık olmak üzere (20 000) li
ra zam edilerek (83 000) liraya çıkarılmıştır. . ' • » 

B. M. ödeneğin çeşidi 1951 ödeneği 1952 teklifi Fazlası 

203 12 İller geçici hizmetliler ücreti 32 000 \ 64 000 32 000 

Hayrat ve âbidelerin onarma işleri İasm en merkez ve kısmen îstabul Teşkilâtında bulunan tek-
nisiyenler tarafından kontrol edilmekte olduğundan bu ödenek İstanbul Teşkilâtında çalışan teknisi-
yenlerin ücretleri karşılığıdır. 

Bu bölümün birinci maddesine ait izahatta arzedildiği üzere yaptırılan onarma işlerinin daha 
sıkı bir kontröla tâbi- tutulmasına ihtiyaç bulunduğu gibi gelirin artırılması için yeni vakıf 
akarlar yaptırılması kararlaştırılmış bulunmasına binaen iller teşkilâtının da tevsii ve yalnız İstan
bul'a hasredilmiyerek diğer vilâyetlere teşmili lâzımgelmektedir. 

Bundan başka İstanbul'da bulunan icareteynli gayrimenkullerden bir çoklarının mahlûl oldu
ğu yolunda vukubulan ihbarlar dolayısiyle teşekkül etmiş olan binlerce dosyanın birer birer tetkik 
edilerek bunlardan hakikaten mahlûl olanların tesbitiyle vakıf akarlar meyanma katılmasına ve
ya satılmasına katî ihtiyaç vardır. Mahallen yapılacak tetkikat neticesinde tesbiti mümkün bulu
nan bu işin mevcut teşkilât tarafından başarılmasına imkân bulunmadığı cihetle bu kabil gayri-
menkullerin bulundukları semtleri iyice bilen kimselerden olmak üzere bilirkişi mahiyetinde ekipman
lar tedarik edilerek bu tesbit işinin ele alınması için (E) cetveline bâzı kadrolar ilâvesine de ihti
yaç görüldüğünden bu tertibe (32 000) lira ilâve edilerek (64 000) liraya çıkarılmıştır. 

Bu kadrfoların idareye sağlıyacağı menfaatin, ödenecek paranın kat kat fevkinde olacağında 
şüphe edilmemektedir. ^ s. şf ».?;<< ' | ^ ' ; ^ " ; ; 
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33. M. Ödeneğin çeşidi 1951 ödeneği 1952 teklifi Fazlası 

206 11 Merkez memurları çocuk zammı 15 000 20 000 5 000 

4598 sayılı Kanunun 6 neı maddesi gereğince merkez ve iller memurlarına verilmekte olan ço
cuk zamları evvelce aynı tertipten ödenmekte idi. 1950 yılından itibaren ayrılması üzerine 3821 sa
yılı Vakıflar teşkilâtı hakkındaki kanuna bağlı cetvel uyarınca merkez kadroları meyanında bu
lunan İstanbul'daki Vakıf Paralar Müdürlüğü ile Gureba Hastanesi kadrolarmdaki memurla
r ın; merkez memurları çocuk zammı maddesinden ödenmesi gereken istihkaklarının iller memur
ları çocuk zammı maddesinden ödendiği anlaşılmıştır. 1951 yılından itibaren tashih edilen bu mu
amele neticesine göre merkez memurları çocuk zammı maddesindeki (15 000) liranın ihtiyaca kâfi 
gelmiyeceği anlaşıldığından iller memurları çocuk zammı maddesinden (5 000) lira tenzil edile
rek bu maddeye eklenmiştir. 

B. M. ödeneğin çeşidi 1951 ödeneği 1952 teklifi Noksanı 

206 12 iller memurları çocuk zammı 70 000 61 000 9 000 

Bu bölümün birinci maddesine ait izahatta açıklandığı üzere Genel Müdürlük merkez teşkilâtı 
meyanında bulunan îstnabul'daki Vakıf Paralar Müdürlüğü ve Gureba hastanesi memurları ço
cuk zamlarmin birinci maddeden ödenmesi lâzım gelmesine binaen bu maddeye nakledilen (5 000) 
liranın tenzilinden sonra geri kalan (65 000) lira da fazla görüldüğünden (4 000) lirası daha 
tenzil edilerek (61 000) liraya indirilmiştir. 

B. M. ödeneğin çeşidi 1951 ödeneği 1952 teklifi Noksanı 

206 21 Merkez memurları doğum yardımı 1 500 1 600 100 

Hakiki miktarının şimdiden tesbitine imkân olmamakla beraber doğum yardımlarının maktuan 
(200) lira olarak tesbit edilmiş olmasına binaen sekiz doğuma karşılık olmak; üzere (1 600) lira
ya iblâğ edilmiştir. 

B. M. ödeneğin çeşidi 1951 ödeneği 1952 teklifi Fazlası 

206 22 İller memurları doğum yardımı 4 500 5 400 900 

Hakiki miktarının şimdiden tesbitine imkân olmamakla beraber kesinhesaplarda yazılı beş yıllık 
sarfiyat seyrine ve 1951 yılının dört aylık sarfiyatına nazaran (4 500) liranın yeter derecede bulun
madığı anlaşıldığından (900) lira zammedilerek (5 400) liraya çıkarılmıştır. 

B . M. ödeneğin çeşidi 1951 ödeneği 1952 teklifi Noksanı 

206 32 İller memurları ölüm yardımı 6 000 4 000 2 000 

Hakiki miktarının tesbitine imkân bulunmamakla beraber kesinhesaplarda yazılı beş yıllık sarfiya. 
seyrine nazaran (6 000) liranın fazla olduğu anlaşıldığından (4 000) liraya indirilmiştir. 

B. M. ödeneğin çeşidi 
1951 ödeneği 1952 teklifi Fazlısı 

209" 11 % 5 emekli ve % 25 giriş kesenek. • 
leri ile artış farkları 100 643 103 547 2 904 

Fazla olan 2 904 lira, merkez ve iller memurları aylıkları maddelerine ilâve edilmiş olan (51 800) 
ve açık aylıkları için zammedilen (1 000)) lira ki, ceman (52 800) liranın % 5,5 hesabiyle emekli 
keseneği karşılığıdır. 
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B. M. ödeneğin çeşidi 1951 ödeneği 1952 teklifi fazlası 

209 12 % 1 ekkarşılıklar 18 299 18 827, 528̂  

Fazlası olan 528 lira, iller ve merkez memurları aylıkları maddelerine ilâve edilmiş; olan (51 800) 
ve açık ^aylıkları maddesine ilâve edilmiş olan (1 000) lira ki ceman (52 800) liranın % 1 hesabiyle 
ek karşılığıdır. 

B. İM. Ödeneğin çeşidi 1951 ödeneği 1952 teklifi Noksanı 

209 13 Emekli ikramiyesi 70 000 50 000 20 000 

Tahakkuk edecek miktarın şimdiden tesbitine imkân olmamakla beraber (70 000) lira'da fazla 
görüldüğünden (50 000) liraya tenzil olunmuştur. 

B. M. ödeneğin çeşidi 1951 ödeneği 1952 teklifi Fazlası 

209 14 Sandık yönetim giderleri 4 287 5 072 785 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 28 nci maddesi gereğince; sandığın 
her yıl katı mizanına göre tahakkuk edecek yönetim giderleri o yıl içinde kurumlar tarafından 
ödenmi'ş olan karşılıklar nisapetinde olmak üzere taksim edilerek kurumlardan tahsil edilmektedir. 

1951 yılında ödenmiş olan sandık yönetim giderlerinitı nispeti % 0043 idi. 1952 yılında ödenmesi 
gereken 1951 yılı yönetim giderleri nispetinin % 00504 olduğu anlaşıldığından farkı olan 785 lira' 
ödenmiştir. 

B. M. ödeneğin çeşidi 1951 ödeneği 1952 teklifi Noksanı 

301 20 Döşeme \ 2 500 800 300 
30 Demirbaş $ 1400 

2. 500 lira haddi zatında fazla olmamakla beraber tasarruf mülâhazasiyle (300)' lirası tenzil olu
narak (2 200) liraya indirilmiştir. 

B. M. ödeneğin çeşidi 1951 ödeneği 1952 teklifi Noksanı 

301 40 öteberi giderleri (Merkez) 5 500 2 500 3 000 

Ankara Merkezindeki vakıf akarların kira, satış, tamir ve kezalik hayrat ve âbidelerin tamir 
işi için 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanunu hükümlerine göre yapılmakta olan ilânların 
ücretleri bu tertipten verilmekte idi. Bu ücretlerin vakıf akarlar giderleri bölümü ile yapma ve onar
ma işleri bölümündeki ödenekten verilmesi icabı halo daha uygun görüldüğünden (3 000) lira dü
şülerek ilişkin bulunduğu tertiplere nakledilmiş vo (R) cetveline gerekli formüller ilâve olunmuş
tur. . ' . ' " 

B. M. ödeneğin çeşidi 1951 ödeneği 1952 teklifi Noksanı 

301 50 Aydınlatma (Merkez) 2 000 1000 1000 

Bu ödenek ikinci Vakıf Apartmanında Genel Müdürlük şubelerinin işgal ettiği kısmın elek
trik cereyan bedeli karşılığıdır. Bir zamanlar apartmanın diğer kısımlarına • ait elektrik cereyan 
bedeli ile karışık olan bu sarfiyat 1950 yılından itibaren tamamen ayrılarak (2 000) liraya çıka
rılmış ise de yıl sonunda tahakkuk eden hakiki miktara göre (2 000) liranın fazla olduğu anla
şıldığından (1 000) liraya indirilmiştir. 
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Ödeneğin çeşidi 1951 ödeneği 1952 teklifi Noksanı 

302 40 öteberi giderleri 21000 5 000 16 000 

Merkez öteberi giderleri tertibine ait izahatta arzedildiği gibi illerde bulunan vakıf akarların, 
kira, satış, tamir ve hayrat ve âbidelerin tamir işleri için 2490 sayılı Kanun uyarınca yapılmakta 
bulunan ilânların ücretleri de bu tertipten verilmekto idi. Bu ücretlerin de ilişkin oldukları bö
lümlerden ödenmesi icabı hale daha uygun bulunduğundan tenzil edilen (16 000) lira ilgili tertip
lere eklenmiş ve (R) cetveline gerekli formüller dercedilmiştir. 

B. M. ödeneğin çeşidi 1951 ödeneği 1952 teklifi Noksanı 

303 .•— 'Basılı kâğıt ve defterler 20 000 17 500 2 500 

Beş yıllık sarfiyat seyrine nazaran (17 500) lirann ihtiyaca kâfi gelebileceği anlaşıldığından 
bu miktara indirilmiştir. 

OB. M. ödeneğin çeşidi 1951 ödeneği 1952 teklifi Noksanı 

304 12 İller posta ve telgraf ücretleri 8 000 7 000 1000 

Beş yıllık sarfiyat seyrine nazaran (8 000) lira fazla görüldüğünden (7 000) liraya indiril
miştir. 

B. M. ödeneğin çeşidi 1951 ödeneği 1952 teklifi Fazlası 

304 22 İller telefon giderleri 4 500 5 000 500 

Âbidelerin onarımını kontrol etmek üzere illere gönderilen ve seyyar bir halde bulunan tekni-
siyenlerin, teknik işler hakkında talimat almak üzere sık sık merkezle temas etmek mecburiyetin
de kalmaları dolayısiyle son yılların, sarfiyatı biraz artmıştır. Beş yıllık sarfiyat seyri de, 
(4 500) liranın ihtiyaca kâfi gelmiyeceğini gösterdiği cihetle (500) lira zam edilerek (5 000) 
liraya iblâğı zaruri görülmüştür. 

B. M. ödeneğin çeşidi 1951 ödeneği 1952 teklifi Noksanı 

305 — İller kira bedeli 5 000 4 000 1 000 

İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü, Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü ve Kadıköy Vakıflar Müdür
lüğü adı ile üçe ayrılmış bulunan İstanbul'daki teşkilâtın bir müdürlük halinde tevhidi dolayı
siyle Beyoğlu ve Kadıköy müdürlükleri kalkmıştır. Bu tevhit neticesinde; Kadıköy Vakıflar Mü
dürlüğünün kira ile oturmakta bulunduğu bina tahliye edilmiş olduğundan bu binanın kira be
deli karşılığı olan (1 000) lira düşülerek (4 000) liraya indirilmiştir. 

B. M. ödeneğin çeşidi 1951 ödeneği 1952 teklifi Noksanı 

307 10 Sürekli görev yolluğu . 7 000 5 000 2 000 

Hakiki miktarının tesbitine imkân bulunmamakla beraber beş yıllık sarfiyat seyrine naza
ran (7 000) lira fazla görüldüğünden (5 000) liraya indirilmiştir. 

B. M. 
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B. M. ödeneğin çeşidi 1951 ödeneği 1952 teklifi Fazlası Noksanı 

308 11 Merkez memurları tedavi giderleri 
- ve yollukları 2 000 2 500 500 — 
12 İller memurları tedavi giderleri ve 

yollukları 5 000 4 500 — 500 

Merkez ve iller memurlarının tedavi giderleri ve yollukları evvelce bir bölümden ödenmekte 
idi. 1950 yılından itibaren bu bölüm iki maddeye ayrılarak 2 000 lirası merkez ve 5 000 lirası 
iller memurlarına ait olmak üzere (7 000) lira ödenek konmuştu. Merkez memurları için yapı
lan sarfiyatın (2 400) küsur ve iller memurları için yapılan sarfiyatın (4 000) küsur liraya ba
liğ olduğu anlaşıldığından bu (7 000) liranın (2 500) lirası merkez ve (4 500) lirası iller memur
ları için tefrik edilmiştir. 
B. M. ödeneğin çeşidi 1951 ödeneği 1952 teklifi Noksanı 

309 31 İller taşıtları işletme giderleri 5 000 4 000 1 000 

Taşıt olarak İstanbul'da Vakıf Gureba Hastanesinde bir çift araba atı ile biri erz-ak ve biri 
cenaze arabası olmak üzere iki araba, fukara imaretlerinden fakir mektep çocuklarına verilen 
yemeklerle imaretler için teberru edilen veya müteferrik surette mubayaa olunan erzakın nakli 
işinde kullanılmakta bulunan bir kamyonet ve Antalya'da Vakıf Muratpaşa Çiftliğinde iki çift 
araba atı ve iki araba mevcuttur. 

. Bu tertibe konulan ödenek sözü geçen taşıtların işletme giderleri karşılığı olup beş yıllık 
sarfiyat seyrino nazaran (5 000) lira fazla görüldüğünden (4 000) liraya indirilmiştir. 

B. M. ödeneğin çeşidi 1951 ödeneği 1952 teklifi Noksanı 

407 30 Geri verilecek paralar 100 000 90 000 10 000 

Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelinde formül;i mucibince bu tertipten Ödenmesi gereken parala
rın mühim bir kısmı 1946 - 1949 yıllarında tasfiye edilmiştir. Bundan sonraki sarfiyatta bir azalma 
görüldüğünden (10 000) lira tenzil edilerek (90 000) liraya indirilmiştir. 

B. M. ödeneğin çeşidi 1951 ödeneği 1952 teklifi Noksanı 

417 13 Tapu harç ve giderleri 5 000 4 000 1000 
Beş yıllık sarfiyat seyrine nazaran (5 000) lira fazla görüldüğünden (1 000) lirası tenzil edilerek 

(4 000) liraya indirilmiştir. 
B. M. ödeneğin çeşidi 1951 ödeneği 1952 teklifi Fazlası 

417 14 Başka her çeşit giderler 106 500 110 000 3 500 

Hahlûller de dâhil olduğu halde vakıf akaarlarmı kira, satış işleri için 2490 sayılı Kanun gereğince 
yapılmakta bulunan ilânların merkez ve iller öteberi giderleri tertiplerinden verilmekte olan ücretle
rinin vakıf akaarlar giderleri bölümüne dâhil bulurm işbu maddeden verilmesi icabı hale daha uygun 
görüldüğünden sözü geçen tertiplerden tenzil edilen ödeneğin (3 500) lirası ilân ücretlerine karşılık 
olmak üzere bu maddeye eklenmiş ve (R) cetveline gerekli formül dercedilmiştir. 

B. M. ödeneğin çeşidi 1951 ödeneği 1952 teklifi Noksanı 

451 20 Başka her çeşit yayın ve tanıtma gi
derleri. 19 500 15 000 4 500 

( S. Sayısı: 51) 
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Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelindeki formülü mucibince vakıflar ve âbidelerle ilgili her türlü 

yayın işleri, vakfiyelerin yayın ve teşhiri, resim ve fotoğraf aletleri ve malzemesi satınalmması, 
bunların muhafazasına ait levazım ve tesis masrafları, vakıflar haritası ve vakıf terimleri söz
lüğü vücuda getirilmesi, hayrattan anıt -değerinde olanları tanıtarak hayır fikrini yaymak mak-
sadiyle yapılacak her çeşit tanıtma işleri, çektirilecek filimler için harcanacak paralar, eser ve 
makale sahiplerine verilecek telif hakkı ve ücretler, her türlü baskı ve tercüme masrafları ve ta
nıtmaya mütaallik tesis giderlerinin bu maddeden ödenmesi lâzımgelmektedir. 

önemi derkâr olan bu işler için 1946 - 1950 yılları bütçelerine konmuş olan ödenek miktarı 
4000 - 6000 liradan ibaret olup bununla bir şey yapılmasına imkân olamıyaeağı tabiî bulunduğun
dan 1951 Bütçesiyle (19 500) liraya çıkarılmışts. 

Bu iş için ne kadar para ayrılsa yerinde olmakla beraber bütçe imkânları müsait bulunmadı
ğından (15 000) liraya indirilmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

B. M. Ödeneğin çeşidi 1951 ödeneği 1952 teklifi Fazlası 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj için 1 500 2 000 500 
yabancı, memleketlere gönderilecek
lerin yollukları ile başka her çeşit 
giderleri. 

Bilgi ve görgüsünü artırmak üzere 4489 sayılı Kanun gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım Ba 
kanlığmca maaşı ile ve bir yıl müddetle Fransa'ya gönderilmiş olan Gureba Hastanesi Cerrahi 
Servisi Şef Muavininin aylığı ile Franya'ya gönderilenlere bu baptaki Bakanlar Kurulu kararma 
göre verilecek ödenek arasındaki fark, sair masraflar ve dönüş yolluğuna karşılık olmak üzere 
1951 yılı Bütçesine (1 500) lira ödenek konmuştu. 

Bir yıl olan staj müddeti 1951 Bütçe yılında sona erecek ise de Genel Müdürlük elemanların 
dan her yıl bir kişinin aynı kanun hükümlerine göre maaşları ile staj için yabancı memleketlere 
gönderilmeleri idareye bilgili elemanlar kazandırılması bakımından faydalı görüldüğü cihetle 1952 
yılında gönderilecek elemanın gidiş ve dönüş yolluğu ve diğer istihkaklarına karşılık olmak üze
re (500) lira fazlasiyle (2 000) lira teklif edilmiştir. , 

B. M. ödeneğin çeşidi 1951 ödeneği 1952 teklifi Noksanı 

476 Kurs giderleri 10 000 5 000 5 000 
Vakıflar memurlarının meslekî bilgilerini artırmak maksadiyle 1949 yılından itibaren bütçeyi 

ödenek konulmak suretiyle Ankara'da bir kurs açılmaya başlanmıştır. 1952 yılında açılacak kur
sun kısa devreli olması kararlaştırılmış olduğundan (10 000) lira ödenği (5 000) liraya indiril
miştir. 

B. M. ödeneğin çeşidi 1951 ödeneği 1952 teklifi Noksanı 

426 Çifteler Çiftliği arazisinin borçlan- 500 300 \ 200 
dırma yoliylo köylüye dağıtılması 
giderleri 

Artık son safhasına yaklaşmış bulunan bu iş için fazla bir masrafa ihtiyaç kalmadığından 
(300) liraya tenzil olunmuştur. 

B. M. ödeneğin çeşidi - 1951 ödeneği 1952 teklifi Noksanı 

502 10 1947 - 1950 yılları borçları 11 121 10 000 1 121 
• Son yıllarda tahakkuk eden eski yıllara ait borç miktarlarına nazaran fazla görüldüğünden 

(1 121) lirası düşülüp (10 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

( S. Sayısı: 51) 
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S. M. Ödeneğin çeşidi 1951 ödeneği 1952 teklifi Fazlası 

502 20 1928 - 1946 yılları borçları 1 780 ! 779 

1928 - 1946 yıllarına ait olup da 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi 
mucibinco zaman aşımına uğramamış olan borçlardan 1952 yılı zarfında tahakkuk edeceklere karşı
lık olmak üzere (1) liradan ibaret olan ödenek miktarı (780) liraya iblâğ edilmiştir. 

B. M. ödeneğin çeşidi 1951 ödeneği 1952 teklifi Noksanı 

505 Hükme bağlı borçlar 22 500 15 000 7 500 
1947 yılında (86.500) liraya kadar yükselmiş olan hükme bağlı borçların hakiki miktarının bidayeten 

tâyin ve tesbitine imkân bulunmamakla beraber 1949 - 1950 yıllarındaki sarfiyat miktarının 10 900, -
11 500 küsur lira arasında bulunması göz önüne alınarak (15 000) liraya tenzil olunmuştur. 

B. M. ödeneğin çeşidi 1951 ödeneği 1952 teklifi Noksanı 

701 10 Vakıf akaarlarla kira getirmiyenbi- 110 000 95 000 15 000 
- nalar onarımı 

Vakıf akaarlarla kira getirmiyen binaların onarma giderlerine karşılık olmak üzere her yıl 75 000 -
95 000 lira arasında ödenek ayrılmakta idi. Bu miktar 1951 yılında 110 000 liraya çıkarılmış ise de 
1952 yılı bütçesinin muvazenesini temin bakımından bu miktarın muhafazasına imkân bulunmadığın
dan yine (95 000) liraya indirilmiştir. 

1951 ödeneği 1952 teklifi Fazlası 

830 000 ,848 000 18 000 

Haydat ve âbidelerin onarma işi için 2490 sayılı Kanun uyarınca yapılmakta bulunan ilânların 
merkez ve iller öteberi giderleri tertiplerinden ödenmekto olan ücretlerinin bu tertipten verilmesi icabı 
hale daha uygun görüldüğünden; sözü geçen tertiplerden tenzil olunan ödeneğin (18 000) lirası ilân 
ücretlerine kargılık olmak üzere bu tertibe ilâve edilmiş ve (E) cetveline gerekli formül dereolunmuştur. 

B. M. ödeneğin çeşidi 1951 ödeneği 1952 teklifi Fazlası 

702 . Fatih Külliyesi onarımı — 500 000 5,00 000 

Gelir ve gider bütçesine ait izahatta açıklandığı üzere ahiren İstanbul Belediyesinin Vakıflar Ge
nel Müdürlüğüne devrettiği Fatih Külliyesinin bu Genel Müdürlükçe onarılması ve onarma karşı
lığının Hazinece temini muvafık görülmesi üzerine açılan bu bolüme 500 000 .lira ödenek konmuştur. 

B. . M. ödeneğin çeşidi 1951 ödeneği 1952 teklifi Noksanı 

721 Taşıtlar satınalma giderleri 1 — 1 
Bu bölümün müstakil bulunmasına göre yeni bir taşıt alınması halinde ayrı bir kanunla ödenek 

istenilmesi lâzım geleceğinden işbu bölüm kaldırılmıştır. 

- Yukardan beri açıklanan gerekçelere istinaden zam edilen ödeneklerin toplamı (643 896).lira, tenzil 
olunanların toplamı (114 001) liraya baliğ olmaktadır. 

' " KV ' ? " Bütçe Kanunu tasarısı 

Bütçe kanunu tasarısı, genel olarak tesbit edilmiş bulunan formüllere göre kaleme alınmış olup 
1951 yılı Bütçe Kanununun aynı bulunduğundan izah edilecek bir cihet görülememiştir. 

(S . Sayısı: 51) 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

'701 20 Hayrat ve âbideler onarımı 
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Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Vakıflar idaresinin 1952 yılı için tanzim edilmiş olan bütçesini gelir ve gider kısımlarında bö
lüm ve maddeleriyle inceledim. Gelir ve giderlerde göze çarpan artma ve eksilmelerin mucip se
beplerini inceliyerek bu hususta ayrıca genel müdürlükten gereken izahatı da almış bulunuyorum. 

Vakıflar İdaresinin 1952 yılı Bütçesi mütevazindir. Gelirler geçmiş yılların hâsılatına göre bir 
nispet vasatisine göre tahmin edilmek suretiyle bütçeye konulmuştur. 

Giderler de hakiki ihtiyaçlara göre ayarlanmış ve rasyonel bir mesainin icapları göz önüne 
alınmak suretiyle bölüm ve maddelere konulan ödeneklere tasarrufa riayet düşüncesinin müm
kün olduğu derecede hâkim kılındığı müşahade edilmiştir. 

Bu mukaddemeden sonra idarenin 1952 yılı Bütçesinin karakterini izah edebilmek için her 
şeyden önce bütçenin gelir kısmını ve bu kısmın kaynaklarının' malî kudretini tetkik etmek fay
dalı olur. Bu tetkiki yaparken de 1952 Bütçesinin (B) cetvelinin bölüm ve maddelerini ayrı ayrı 
tetkik ve mütalâayı lüzumlu görmekteyim. 

1952 yılı Bütçesi (B) cetveli - Gelir kısmı -

Dört bölümden mürekkep olan bu kısmın 1 nci bölümü icareler olup; 

1 nci bölümün 1 nci maddesi olan icarei vahide geliri 1951 yılında 2 250 000 lira iken 1952 yı
lında bu gelir 50 000 lira fazlasiyle 2 300 000 lira olarak tahmin edilmiştir. Bu 50 bin liralık fazla 
tahmin, İstanbul'da yapılmakta olan ve 1952 yılında ikmâl edileceği beyan edilen iki iş haniyle Er
zurum ve Aydın'da yapılmakta olan akarların temin edecekleri gelirler dikkate alınarak konul
muştur. Bununla beraber Millî Korunma Kanununun hükmü bu gelirin artışına bir engel teşkil et
mektedir. Keza birinci bölümün 2 nci maddesine mevzu 268 bin liralık gelir tahmini 1951 .yılma 
göre 12 000 liralık bir noksan göstermektedir. Bu noksan, icarei müeccele tahsilatının yıl geçtikçe 
artık azalmakta olmasından ve üç yıllık gelirin vasati hâsılası dikkate alınmış olmasından ileri gel
mektedir. Birinci bölümün 3 ncü maddesini teşkil eden mukataa geliri de 2 nci maddede zikredilen 
sebep dolayısiyle hakiki bir gelire tevafuk ettirilmek üzere 7 bin lira noksaniyle 23 bin lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

"Türlü gelirler : 

2 nci bölümü teşkil eden türlü gelirlerin birinci maddesine mevzu mahlûl muaccelesi geliri 
1951 yılında olduğu gibi üç yıllık tahsil hasılası ele alınarak bu yıl da 220 bin lira tahmin 
edilmiştir. 

2 nci bölümün 2 nci maddesine konulan zeytin ve zeytinlik geliri geçen yıla göre bu yıl 10 
bin lira noksaniyle 100 bin lira tahmin edilmiştir. Bu noksan halen elde bulunan zeytinliklerdeki 
zeytin ağaçlarından pek çoklarının tabiat ârızalariyle ve bakımlarındaki güçlükler dolayısiyle 
verimsiz bir hale gelmiş olmasından ve Aydın bölgesinde bulunan zeytin ağaçlarından istihsal 
itibariyle toplama hususundaki maliyet yüksekliğine binaen umulan gelir randımanının elde 
edilememekte olmasından ileri geldiği anlaşılmıştır. 

( S. Sayısı: 51) 
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Vakıflar İdaresinin halen elinde bulunan zeytin ağaçlarının miktarı vilâyetler itibariyle aşa
ğıda gösterilmştir. 

Vilâyetler Ağaç adedi 

İzmir ve Manisa havalisi 
Muğla » 

. " . . . . . Antalya » 
Hatay » 

. Aydın » 

Toplamı 146 589 

Bu ağaçlar, İdarenin : (Vakıf Zeytinlikler İşletmesi) elinde bulunan ağaçlardan hariçtir. Bu 
146 589 ağacın işgal ettikleri arazi vüsatini hektar : olarak ifadeye imkân olmadığı beyan 
edilmektedir. 

2 nci bölümün 3 ncü maddesini teşkil eden arazi ve incirlikler hasılatını tetkik ettiğimiz 
zaman bu kısımda 1951 yılma nazaran 25 bin liralık bir fazla gelir tahmini göze çarpar ; Bunun 
sebebi ise 1950 yılında tahmin 190 bin lira iken hasılanın 26 bin lira fazlasiyle 216 866 lirayı bul
ması ve 1951 yılında da aynı artışı muhafaza etmesi 1952 yılı için aynı tahminin kabulüne imkân 
vermiştir. 

Arazi ve incirlik sahası ifadesi içinde İdarenin çok verimli ve istifadeli bir incirlik sahasına 
malik olduğu hatıra gelmemelidir. Mevcut ağaçların hemen yarıdan fazlası tabiat âfetleri neticesi 
verim kabiliyetlerini zamanla kaybetmiş olduklarından bu incirlikler sahası arazi olarak icara ve
rilmekte ve bu sahalarda da daha çok pamuk ziraati yapılmaktadır ki, pamuk zeriyatnm son sene
lerde almış olduğu rağbet ve önem bilhassa buna sebep olmakta bulunduğu verilen izahlardan 
anlaşılmıştır. • • . ' . - ' 

Aynı bölümün 4 ncü maddesine konulmuş olan 600 bin liralık (Vakıf zeytinlikler işletmesi) 
hasılatı ve kira bedeli idarenin en mühim bir gelir .kaynağı ise de, mevcut işletmeler bugünün 
teknik lüzumlara ve malî bünyesindeki idare sistemi radikal bir ıslaha ihtiyaç göstermekte olma
sından dolayı işletmeden beklenen gelir randımanı ümit edilen şekilde elde edilememektedir. 

İşletmelerin bünyesinde yapılması zaruri görülen reform hakkında1 Vakıflar İdaresinin tasav
vurlarını ve hazırl-anmış olan projeleri burada ifade ve izah çok uzun süreceğinden bu husus
ta komisyonumuzu tenvire Vakıflar Genel Müdürü amadedir. Kendileriyle bu yolda mutabaka
ta varılmıştır. 

Yalnız, işletmenin geçen yıllara nazaran 1950 yılında elde etmiş olduğu hâsıla, o yıl tah
mini olan 600 bin lirayı temin edemiyerek 12 600 lirada kalmıştır ki buna âmil, işletmelerden o 
yıl içinde elde edilmiş olan zeytinyağlarının s-atılmaması bir sebep teşkil etmektedir. Maama-
fih 1950 yılı stokiyle 1951 yılı mahsulünden elde edilen yağlar için idare halen müşteri bulmuş 
ve satışını da temin etmiş bir durumda bulunmakta olduğundan 1952 yılı gelir tahmini geçen 
senelere nispetle 600 bin lira olarak tahmin suretiyle bütçeye konulmuştur. 

2 nci bölümün 5 nci maddesini teşkil eden memba suları geliri 1951 yılından fazla olarak 
25 bin lira bir tahmin ilâvesiyle 50 bin liraya çıkarılmıştır. Bu artışın sebebi memba sularının 
istihlâki hususunda idarenin'almış olduğu bâzı müspet tedbirlerin tesirlerinden mütevellit bir ^ 
keyfiyet olduğu, tahmin fazlasının tahakkukuna gayret ve itina gösterildiği verilen izahattan 
öğrenilmiştir. Gene 2 nci bölümün 6 nci maddesini teşkil eden1 çeşitli varidat ve hasılat için 
1952 yılı Bütçesine konulmuş olan 430 200 lira, 1951 yılı tahminine nazaran 41 905 lira noksan
dır. Bu tahmin noksanının sebebi, ü<ç yıllık tahakkuk ve tahsil hasılatının vasatisine müstenit 

26 673 
51 000 
50 000 
13 329 
5 587 

(S. Sayışı:,51), 
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olup tahminin hakikata mutabakatı düşüncesi tercih edilmek suretiyle bütçe samimiyetine iti
na esasının bir tezahürü olarak müşahede edilmiştir. 

2 nci bölümün 7 nci maddesi olan akaar ve toprak satışı bedeli faizi olarak bütçeye mevzu 
gelir, faiz nispetlerinin kanunen indirilmiş olmasından doğan bir zaruretle yapılan hakiki hesa
ba müstenit bir tahmin olduğundan 1952 yılı Bütçesindeki 887 100 liralık tahmin yerinde gö
rülmüştür. 

Aynı bölümün 8 ve 9 ncu maddelerini teşkil eden gelir tahminleri de yukarda izah 
sebeplerden dolayı geçen seneden noksan olarak hesap ve tahmin edilmiştir. 

edilen 

3 ncü bölüme mevzu Hazine yardımı namı altındaki 500 bin lira Hükümetçe münhasıran İstanbul'
daki Fatih Camii külliyesinin İstanbul fethinin 500 ncü yıl dönümüne kadar tamiri maksadiyle 
tahsis edilmiş olup tamirat Vakıflar idaresince yapılacaktır. 

4 ncü bölümdeki 350 000 lira gelir fazlasının, Vakıf Zeytinlikler işletmelerinin ellerindeki zeytin 
yağların piyasa durumu dolayısiyle satamadıklarından ödeyemedikleri 1950 ve ve kısmen 1949 yılları 
kira borçlarını 1951 yılı içinde ödemek imkânını elle ettikleri cihetle eski yıllara ait bulunan bu kira 
bedellerinden 350 000 lira kadar bir gelir fazlası temin edileceğinin, tahmin olunduğu anlaşılmıştı.'. 
Halen 1951 yılının 600 000 lira tahminine karşı Millî Savunmaya 864 bin liralık bir satış yapıldığı 
ve perakende satışlarla bunun 950 000 liraya baliğ olacağı mümkün görüldüğünden aynen kabul edil
miştir. 

1952 yılı (A/I) ' cetveli (giderler kısmı) 

I - Vakıflar İdaresinin 1952 yılı giderler kısmının muhtelif bölümlerinde'ceman 125 896 lira bir 
fazlalık ve mukabilinde de 99 bin liralık bir indirme vardır ki, esas gider artışı 26 896 lira tut
maktadır. 

Bölümlerde göze çarpan artırma ve indirmelerin sebeplerini izah etmeden önce Vakıflar İdaresi
nin personel kadrolariyle bunlara tahsis olunan ödenek yekûnunu gözden geçirmek faydalı olur. 

Aded 
Tahsisat miktarı 

Lira 

a) ' A / İ cetveline dâhil merkez memurları 163 
A / I cetveline dâhil taşra memurları 305 

b) Teşkilât Kanununa bağlı (2) sayılı 
cetvel uyarınca istihdam olunan üc
retli memur. 27 

c) D cetveline dâhil daimî ücretli mer
kez personelleri. 50 
D cetveline dâhil daimî ücretli taşra 
personelleri. 400 

608 100 Gureba Hastanesiyle Vakıf Pa-
833 900 ralar İdaresinde bulunanlar 

. dâhil. 

1 442 000 Toplam. 

64 500 

64 500 

62 460 . 

305 .010 Bu cetvele.dâhil personellerin 

367 470 108 adedi Gureba Hastanesitıj 
aitti)'. 

( S; 'Sayısı'; 51) 
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Aded 

Merkez 

Taşra 

Tahsisat miktarı 
Lira 

".83 000 

64 000 

147 000 
2 000 970 Umumi toplamı 

ç) E cetveli (bu cetvelden ücret alan
ların ; 
muayyen kadro miktarı olmadığın
dan yıllık tutarlariyle 

2. Yukarda izah etmiş olduğum personel masraflarım idarenin umumi geliriyle nispetlendir-
diğimiz zaman gelirin % 45 ini almakta olduğu müşahede olunur. Buna rağmen idarenin kadro 
bünyesine sokulmuş bulunan bu personel fazlalığı idarenin iş hacminin zahiri genişliğine rağ
men rasyonel değildir. İdarenin umumi bünyesinde yapılacak yeni bir ıslah ve tensik sonunda 
personel miktarının ineceği ve idarenin gelirini eritmekte büyük bir unsur olan bu yiyici yekû
nun asgari hadlere indirilmesi mümkün olacaktır. Nitekim Genel Müdürlük bu yolda esaslı ve 
şümullü bir proje üzerinde çalışmakta bulunduğu görülmlüştür. 

Ayhîclar ve ücretler 

B. M.: • ' 

201 11 Merkez memurları aylıkları 
Bu bölümde göze çarpan (9 900) liralık artış, 5832 sayılı Kanunla Gurcba Hastanesi 
kadrosuna verilen 40 lira maaşlı bir bevliye mütehassısı yardımcısı ve 30 lira maaşlı 
bir bevliye asistanı ve 25 lira maaşlı bir hemşire tahsisatının ihtiyaç gösterdiği öde
neğin konulmuş olmasından. 
Ayrıca Vakıflar İdaresinin 1952 yılı inşaat pragramma dâhil olan yeni akaar tesisi 
ve bu tesislerle idarenin malî gelir bünyesinin artırılması esas bir geye ittihaz edilmiş 
olduğundan, 1952 yılı içinde on mahalde yapılacak akaarlar için istihdamları zaruri 
görülen mimar kadrosunun takviye edebilmek için (L) cetvelinde mevkuf tutulan 
70 lira asli maaşlı bir mimarlığın fiilî duruma getirilmesi neticesinde ödenmesi zaruri 
görülen tahsisatla keza idarenin ziraat işletmelerini esaslı bir inkişafta tutmak ga
yesinin tahakkukunu temin için merkezde istihdam edilmek üzere yine bütçenin (L) 
cetvelinde bulunan 60 lira asli maaşlı iki ziraat mütehassısından birisinin fiilî kad
roya alınmasından ileri gelmiştir ki 4598 sayılı Kanun mucibince bunlara verilecek 
üst derece maaşları bu yekûna dâhildi?. 
Bu mevzuda yani (L) cetvelinde fiilî kadroya yeniden alman memurların zaruri 
ihtiyaca müstenit bulunduğu hususunda mutabakat hâsıl olmuş ise de, idarenin 
umumi işlerinin tedviri yolunda halen istihdam edilmekte olan personel adedinin 
kifayet veya fazlalığı görülmüş, Genel Müdür tarafından verilen izahta personel mik
tarının bugün için fazla olduğu bu fazlalığın da bilhassa geçen sene cami hizmetleri
nin 5634 sayılı Kanunla Diyanet İşlerine devredilmiş olmasından dolayı bu ve emsali 
vazifelerle tavzif edilmiş olan memurların hizmetlerinin devamına lüzum görülme
diği tebarüz ettirilmiştir. 
Ancak bu gibi kadro dışı bırakılması gereken hizmetlilerin bir kanun hükmüne istinat 
ettirilmeden derhal (L) cetveline alınmaları hususu Maliye Bakanlığınca mümkün 
görülmemiş olduğundan Vakıflar Genel Müdürlüğü (L) cetveline alınmalarını lü-
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zumlu gördüğü memur kadrolarını mezkûr cetvele alabilmek için 1952 yılında bir 
kanun teklifinde bulunacağı öğrenilmiştir. 

12 Bu maddeye mevzu iller memurları aylıklarında 1951 yılma nazaran 1 900 lira bir faz
lalık vardır. Bu artış 4598 sayılı Kanun mucibince bir üst dereceye terfi etmiş vo 
edecek memurlara verilecek olan ödenekten ileri gelmektedir 

13 Bu maddede geçen yıla nazaran 240 liralık bir indirme mevcuttur. Kaldırılmış olan 
tekke ve zaviyeler mensuplarına verilmekte olan aylıklardan bir müstehikkin vefatı 
dolayısiyle kadro ödeneğinin tasarrufundan ileri gelmiştir. 

14 Tevliyet ve evlâdiyet aylıklarını teşkil eden bu maddeye mevzu (9 700) liranın kifa
yet etmediği 1951 yılı, tatbikatında anlaşılmış bulunduğundan hak sahiplerinin istih
kaklarını her hangi bir sızıltıya meydan bırakmadan ödiyebilmek için (300) lira zam 
edilmek suretiyle (10 000) liraya çıkarılmıştır. 

30 Hayrat hademelerinin Vakıflar Genel Müdürlüğünden Diyanet işleri Başkanlığına devri 
hakkındaki 5634 sayılı Kanunun 8 nci maddesi mucibince 1950 yılı içinde mazbut 
vakıflar meyanma alınmış olan 8 camiin 12 hademesinin ücret farkları olup bu tahsisat 
aynen Diyanet İşlerine devrolunacaktır. 

21 - 22 Bu maddelerden merkez hizmetliler üceti için fazla olarak 1 800 lira bütçenin (D) 
cetveline 150 lira ücretli bir vakıf, akaarlar kontrol memuru kadrosu ilâvesinden mey
dana gelmiş ollıp buna mukabil de (D) cetvelinin iller hizmetlileri kadrosundan 50 şer 
lira ücretli üç tahsildarlığın kaldınlmasiyle bir tevazün tesis edilmek suretiyle geçen 
yıla nazaran bir artış olmamıştır. 

11-12 bu bölümlerin merkez ve iller geçici hizmetlerinde halen 29 personel çalıştırılmakta 
olup idarenin bu yıl girişeceği akaar inşaatında istihdamına lüzum gördüğü mimar vo 
sürveyan ücretelrini karşılamak üzere merkez geçici hizmetlileri için 20 bin lira, iller 
geçici hizmetlileri için de 32 bin lira ki ceman (52 000) lira tahsisat fazla olarak ilâve 
edilmiştir. Bunlara ait cetvel bütçenin sonuna eklenmiştir. 

Bu bölümün maddelerine konulmuş olan ceman (94 900) liralık ödenek 4178 ve 4598 sa
yılı kanunların hükümlerine göre hesap edilerek konulmuş olup 1951 yılına göre (5 000) 
liralık bir tasarruf vardır. 

uncu bölümde bulunan ödenekler müstenit bulunduğu 5434 sayılı Kanuna göre hesapla
narak konulmuştur. Bu bölümde (15 783) lira bir tasarruf yapılmıştır ki, bu fark 1952 
yılında emekliye sevkedilecek memurlara verilecek ikramiye tahsisatının hakiki hesabın
dan ileri gelmektedir. 

Bu bölüm kanuni mesnedi dahilinde 1951 yılında olduğu gibidir. 

Emekli, dul ve yetim aylıklarını teşkil eden bölümde (7 539) liralık bir indirme mevcut 
olup müstehiklerinin azalmasından ilori gelmektedir. . 

10 Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren giderlerden bu bölümün 
10 ncu maddesine konulmuş bulunan 60 000 lira müeccele mukataa tahsilatından % 5 
akar ve arazi kiraları tahsilatından % 2 nispetinde tahsildarlara ödenmektedir. (Bu 
tahsildarların ücretleri 50 - 60) liradır. 

14 Vakıf akaarlar giderlerinin 14 ncü maddesini teşkil eden başka her çeşit giderler tah
sisatına geçen seneye nazaran eklenmiş olan 3 500 liralık ödenek: akaarlann icap ve 
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satışları sırasında yapılan ilân ücretleririi karşılamak üzere konulmuştur. 

451 20 Eski Vakıf eserlerini yayın ve teşhir yoliyle tanıtmak için konulan bu ödenek 1951 yı-
; lı; Bütçesinde (19 500) lira iken 1952 yılı Bütçesine (4 500) lira noksaniyle on beş bin 

d i ra olarak konulmuştur. Geçen yıl konulan tahsisatın ancak bir kısmiyle iptidai bir ha
zırlık yapılmış olup bu yıl maksadın tahakkukuna gayret edileceği öğrenilmiştir. 

452 4489 sayılı-Kanuna göre staj yapmak üzere yabancı memleketlere gönderileceklerin 
\ yollukları için 1951 y'lında kabul edilen 1 500 lira tahsisatla Gureba Hastanesinden 

Cerrahi servisi Şef Muavini Sıhhat Bakanlığı tarafından Fransa'ya gönderilmiştir. 
Bu yıl bu bölüme eklenen (500) lira ile bölüm yekûnu, 2 000 liraya çıkarılmış olup 
bu ödenlde Vakıflar tdaresi kendi ihtiyacı için Avrupa'ya bir mimar veya bir zeytin-, 
ci göndermek tasavvurundadır. . 

Yatırımlar 

701 10 Vakıf akaarlarla kira getirmiyen binalar onarımı için bu bölüme konulan (95 000) 
lira, tamir işlerinin daha geniş bir mikyasta yapılm-asına kâfi, değilse de bütçenin 
takati göz önünde tutularak bu yıl 1951 yılında kabul edilmiş plan tahsisata nazaran 
(15 000) lira noksaniyle (95 000) lira olarak konulmasında bir zaruret görülmüştür. 

701 20 Hayrat ye âbidelerin tamiri içitı 1951 yılı Bütçesine konulmuş olan (839 935) lira 
tahsisattan geçen sene 115 camiin tamiratı yapılmak suretiyle bu islâmi eserler mâ
ruz kaldıkları harabiyetten kurtarılmıştır. Cumhuriyet devrinden beri bu mabetle
rin tamir ve termimi için her-sene Vakıflar İdaresi bütçelerine konulmakta olan tah
sisat miktarı âzami (600 000) lirayı tecavüz etmezken 1951 yılında 230 bin lira artı
rılmak suretiyle (830 000) liraya çıkarılmış ve bu yıl da (848 000). lira konularak 
ecdadın çok büyük kıymetler ifade eden eserlerini korumak hususunda Vakıflar 
İdaresinin göstermekte bulunduğu hassasiyet ve titizlik takdire şayan görülmüştür. 

702 İstanbul'un fethinin 500 ncü yıldönümü clolayısiyle Fatih Camii ye ona merbut mües
seselerin tamiri hususunda hükümetçe Vakıflar .İdaresine yapılmış olan beş yüz bin 

'' liralık yardım idarenin 1952 yılı Bütçesine (Fatih külliyesi onarımı) bölümü olarak 
- aynen konulmuştur. 

• • Fatih küliyesinin mimari ve. tarihî önemi dikkate alındığı takdirde bu mühim eser
lerin değerleriyle mütenasip bir şekilde tamir ve restorize edilebilmeleri için yapı
lan bu yardımın kâfi gelmiyeceği açık bir hakikat olduğundan hükümeıtçe yapılan 
bu yardımın, beş yüz bin lira daha ilâvesiyle hiç değilse bir milyon liraya iblâğı 
temenniye şayan görülmüştür. , 

• Temenniler 

1. Vakıflar İdaresinin 1951 yılı Bütçesinin tetkiki sonunda bâzı temenniler kaydedilmiş ve 
bu temennilerin tahakkuku esbabının temini de komisyonumuzla tasvip ve kabul buyurulmuştu, 

Bu temennilerden birincisi üniversitenin istifadesinde bulunan Gureba Hastanesinde doğru
dan doğruya idarenin emrinde bulunması lâzım gelen 264 yataktan ancak 108 yatağın Vakıflar 
emrine tefrik ve tahsisine devam edildiği bütçenin, tetkiki sırasında öğrenilmiştir. 

: Vâkıfının kastetmiş olduğu gayenin yerine getirilmemesini mucip olan -bu halin devamı asla 
tecviz edilemiyeeeğinden Vakıflar İdaresinin emrinde bulunması gereken yatakların ftnjversite 
tapalından Vakıflar İdaresine terkini tekrar temenniye lüzumlu görmekteyim, 
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2. Vakıflar İdaresi halen İlahiyat Fakültesine devam' etmekte olan (12) talebenin beherine 

yılda (1 250) lira hesabiyle burs ücreti olarak (15 000) lira ödemektedir. Bu tahsisat talebenin 
•ancak iaşelojine cüzi bir medar teşkil ettiğinden bu tahsisin artırılması temenniye lâyıktır. 

3. Ecdadın hayır yolunu takip etmeyi dinî ve millî bir şiar sayan vatandaşların' meydana 
getirmekte oldukları camilerin idamesi hususu maalesef mesnetsiz bir durumda bulunduğundan 
bu hayır eserlerini vücuda getirenler haklı serzenişlerde bulunmaktadırlar. Binaenaleyh halk ta
rafından yapılan dinî eserlerin muhtaç olduğu masrafların Vakıflar İdaresi Bütçesine konulma
sını geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ısrarla temenniye şayan bir mevzu saymak lâzımdır. 

4. Vakıflar idaresinin gelir kaynaklarının başında gelen işletmelerin esaslı bir revizyona tâ
bi tutulup malî ve teknik bakımdan verimli bir hale getirilmesi hususunda idarece hazırlanan 
program ve projenin bu yıl tahakkuk safhasına girmiş olmasını dilemek eri mühim bir'temenni
dir. 

Ordu. -Milletvekili5 

Rıfat Aksöy 

( S. Sayısı : 51) 
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Bütçe Komisyonu raporu •fc 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/282 
Karar No. 16 

25.XU.ld5İ 

Yüksek Bagkanlığa 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1952 yılı Büt
çesi hakkında Başbakanlığın 30 .XI . 1951 ta
rihli ve 6/3858 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan kanun tasarısı komisyonumuza ha
vale buyurulmakla Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Samet Ağaoğlu, Vakıflar Ge
nel Müdürü ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe 
ve Malî Kontrol Genel Müdürü hazır okluk
ları halde incelenip görüşüldü. 

1952 yılı Bütçesini komisyon adına inceliyen 
raportörün raporu okunduktan sonra, genel 
müdürlüğün çalışma konusuna giren işler üze
rinde esaslı incelemeler yapılmış ve Vakıflar 
Genel Müdürünün verdiği izahattan, bu mü
essesenin maksat ve gayesinin tahakkuk ettiril
mesi yolunda tedbirler alınmış olduğu ve gelir 
kaynaklarının artırılması suretiyle hizmetin da
ha mükemmel bir hale ifrağı ve işletmeciliğe 
taallûk eden kısımlarının 3460 sayılı Kanunun 
çerçevesi dâhilinde ve Başbakanlık Genel De
net Kurulunun murakabesi altında daha ve
rimli bir hale getirilmesini temin maksadiyle 
hazırlanmış bulunan tasarıların yakında Büyük 
Millet Meclisine arzedileceği anlaşılmıştır. 

Genel müdürlüğün (6 112 800) lira olarak 
tesbit edilmiş bulunan 1952 yılı Gider Bütçesi 
geqen yıla nazaran (529 895) lira bir fazlalık 
arzetmekte olup bunun (26 896) lirasının A/ l 
cetvelinde ve diğer (502 999) lirası A/2 cetve
li yatırımlar kısmında bulunmaktadır. 

Bölümlerde yapılan indirme ve zamlar hak
kında hükümet gerekçesinde yazılı sebepler 
komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve kud
retsiz hayrata yardım hakkındaki 601 nci bö
lüme gelecek yıl daha fazla bir ödenek konul

ması imkânlarının temini temenniye şayan gö
rülmüştür. 

Gelir Bütçesi de 1951 yılı Bütçesine nispet
le (529 895) liralık bir fazlalıkla (6 112 800) 
lira olarak tesbit edilmiş olup bunun (5 612 800) 
lirası genel müdürlüğün kendi kaynakların
dan sağlanmakta olduğu ve (500 000) lirası
nın ise, ahiren İstanbul Belediyesinden Vakıf
lar Genel Müdürlüğüne devredilmiş olan Fatih 
külliyesinin onarım işinin bu genel müdürlüğe 
tevdii ve münhasıran bu onarıma karşılık ol
mak üzere Hazineden verilmesi kararlaştırıla
rak ilâve edilmiş bulunduğu anlaşılmıştır. 

Geçen yıllar Hazineden yardım yapılmak su
retiyle bütçesini tanzim etmek zorunda bulu
nan genel müdürlük, 1952 yılı bütçe giderler 
karşılığını kendi gelir kaynaklarından temin 
etmek suretiyle Hazineye bir yük olmaktan 
ıçıkmış bulunmaktadır. 

Hükümetin teklifi veçhile aynen komisyo
numuzca kabul olunan Vakıflar Genel Müdür
lüğü 1952 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve ekleri 
cetveller, Kamutayın onayına arzedilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. 
Burdur 

W. Çelikbaş 
Antalya 

A. Sanoğlu 
Çanakkale 

K. Akmantar. 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
Gümüşane 

TC. Yörükoğlu 

Sözcü 
Çanakkale 

E. Kalafat 
Bolu 

/ . Gülez 
Diyarbakır 
T. Azizoğlu 

Giresun • 
//. Erîcmen 

İstanbul 
A. II. Başar 

Kâtip 
Sivas 

H. îmre 
Bursa 

K. Yılmaz 
Diyarbakır 
M. Ekinci 

Giresun 
M-, Şener 
İstanbul 
S. Oran 

(S. Sayım: 51) 
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Kastamonu 

II. Türe 

Konya 
R. Birand 

Kırklareli 
§. Bakay 

Malatya 
M. S. Mi . 

Kırşehir 
Muhalifim 

0. Bölükbaşt 
Ordu 

R. Aksoy 

Sinob 
8. Somuncuoğlu 

Trabzon 
S, F. Kalaycıoğlu 

Trabzon 
C. R. Eyüboğlu 

Urfa 
F. Ergin 

(S. Sayısı: 51) 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1952 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 1 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1952 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan gider
leri için bağlı (A/l) ' işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (4 669 800) lira ve yatırım giderleri için 
de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (1 443 000) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1952 Bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir
ler bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (6 112 800) lira talimin edilmiştir. 

MADDE 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce i 
1952 Bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu' cetvelde 
yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 1952 Bütçe 
yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — 1952 Bütçe yılı içinde kapatıl
mak üzere Başbakanlığın onayı ile (500 000) 
liraya kadar kısa süreli avans almaya ve hesap
lar açtırmaya Genel Müdürlük yetkilidir. 

MADDE 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar, bağlı (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 bütçe tasarısiyle Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. • 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkan ve 1951 yılı bütçesi
nin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu 
bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
neklerden ödenir. 

1928 - 1950 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 

yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1952 yılı Büt- ! 
çesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 ncı S 
kısım bölümleriyle yatırım bölümleri artıkla- ı 

' (;S. Sayı 

yılı Bütçe kanunu tasarısı 
BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRlŞÎ 

MADDE 1.- —" Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE' 3. —- Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

:<51) 
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rmdan eski yıllar borçları bölümlerine Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

MADDE 7. — Vakıflar Genel Müdürlüğü. 
kuruluşu hakkındaki 13. . V . 1940 tarihli ve 
3821 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cet
vellerde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1952 Bütçe yılında kulla
nılamaz. 

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

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1952 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
ve İçişleri B. V. 

Millî Savunma Bakanı 
Hulusi Köymen 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

ve Dışişleri B. V. 
8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu-

İçişleri Bakanı 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Heri 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 

G. ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurt!) ek 

Maliye Bakanı ve. 
Ekonomi ve Ticaret B. V. 

Hasan Polatkan 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. E. II. Üstündağ 
Tarım Bakanı 
Nedim Ökmen 

Çalışma Bakanı 
ve Güm. .ve T. B. V. 

N. Özsan 
İşletmeler Bakanı 

Hakkı Gedik 

B. K. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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A/l - CETVELİ 

1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

M, Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

-?*.-„ 

İkinci İmim - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 

Aylıklar 
11 Merkez memurları aylıkları 
12 İller memurları aylıkları 
13 Kaldırılmış tekke ve zaviye

ler mensupları aylıkları , 
14 Tevliyet ve evlâdiyet aylıkları 
15 Muhtaç ve körlerin aylıkları 
21 Merkez memurları açık aylığı 
22 İller memurları açık aylığı; 
30 Mazbut vakıflar arasına alman 

cami ye mescitlerin hademe üc
retleri için 5634 sayılı Kânu
nun 8 nci maddesi uyarınca ha
zineye ödenecek karşılıklar, 5 000 7 200 7 200 

598 200 
792 000 

2 790 
9 700 

33 200 
1 200 
3 800 

608 100 
833 900 

2 550 
10 000 
33 200 
3 000 
3 000 

608 100 
833 900 

2 550 
10 000 
33 200 
3 000 
3 000 

11 
12 
21 
22 
30 
40 

11 

12 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Merkez memurları ücreti 
İller memurları ücreti 
Merkez hizmetlileri ücreti 
İller hizmetlileri ücreti 
Ferî hizmetler ödeneği 
İntifa hakkı suretinde maktu 
olarak tahsis edilecek ödenek
ler 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
İller geçici hizmetlileri ücreti 

Bölüm toplamı 

1 445 890 

2 700 
64 500 
60 660 

306 810 
15 000 

50 000 

499 670 

63 000 
32 000 

95 000 

1 500 950 

2 700 
64 500 
62 460 

305 010 
15 000 

50 000 

499 670 

83 000 
64 000 

147 000 

1 500 950 

2 700 
64 500 
62 460 

305 010 
15 000 

50 000 

499 670 

83 000 
64 000 

147 000 
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1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam-

12 
21 

22 

31 

32 
40 

207 

209 

11 

12 
13 
14 
15 

210 
221 

mı 
iller memurları çocuk zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
iller memurları doğum yardı
mı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
iller memurları ölüm yardımı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
% 5 emekli ve % 25 giriş ke
senekleri ile artış farkları 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

Temsil ödeneği 
Emekli, dul ve yetim aylıkları 

ikinci kısım toplamı 

15 000 
70 000 

1 500 

4 500 

• 2 000 
6 000 

900 

99 900 

1 

100 643 
18 299 
70 000 
4 287 

92 000 

285 229 

2 100 
552 539 

2 980 329 

20 000 
61 000 

1 600 

5 400 

2 000 
4 000 

900 

94 900 

1 

103 547 
18 827 
50 000 
5 072 

92 000 

269 446 

2 100 
545 000 

3 059 067 

20 000 
61 000 

1 600 

5 400 

2 000 
4 000 

900 

94 900 

1 

103 547 
18 827 
50 000 
5 072 

92 000 

269 446 

2 100 
545 000 

3 059 067 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

301 

302 

10 
20 
30 
40 
50 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Üçüncü hısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri Tbüro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi giderleri 
Aydınlatma 

Bölüm toplamı 

İller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

2 000 

2 500 
5 500 
2 000 

12 000 

5 500 

3 000 
21 000 
2 000 

13 000 

44.500 

S 
? 

ç 
1 

2 000 
800 

1 400 
2 500 
1 000 

7 700 

5 500 
1 000 
2 000 
5 000 
2 000 

13 000 

23 500 

2 000 
800 

1 400 
2 500 
1 000 

7 700 

5 500 
1 000 
2 000 
5 000 
2 000 

13 000 

28 500 

303 Basılı kâğıt Ve defterler 
304 Posta, telgraf ücret ve giderleri 

11 Merkez posta ve telgraf ücret-

20 000 17 500 17 500 

305 
308 
307 

12 
21 

22 

10 
20 
30 

leri 
İller posta ve telgraf ücretleri 
Merkez daireleri telefon gi
derleri 
îller telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

İller kira bedeli 
Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 

4 000 
8 000 

3 500 
4 500 

20 000 

5 000 
4 850 

7 000 
45 000 
17 000 

4 000 
7 000 

3 500 
5 000 

19 500 

4 000 
4 850 

5 000 
45 000 
17 000 

4 000 
7 000 

3 500 
5 000 

19 500 

4 000 
4 850 

5 000 
45 000 
17 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı h 
ödeneği , 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
.Lira Lira 

308 

40 Yabancı memleketler yolluğu 1 1 

Bölüm toplamı 69 001 67 001 67 001 

11 
12 

4598 sayılı Kanım gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Merkez 
îller 

Bölüm toplamı 

2 000 
5 000 

7 000 

2 500 
4 500 

7 000 

2 500 
4 500 

7 000 

1 
. 5 000 

1 000 

6002 

188 353 

1 
4 000 
1 000 

5 002 

161 053 

1 
4 000 
1 000 

5 002 

161 053 

309 Taşıt giderleri 
21 Merkez taşıtları işletme gider

leri 
22 Merkez taşıtları onarma gider

leri 
31 tiler taşıtları işletme giderleri 
32 iller taşıtları onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü İnsim - Daire 
"hizmetleri 

405 Muhafaza ve fen memurlarına 
verilecek hayvan yem bedeli 3 600 3 600 < 

407 Mııhasebei Umumiye Kanunu
nun' 40 nci maddesini ilgilen
diren giderler 

10 Aidat 60 000 60 000 60 000 
30 Geri verilecek paralar 100 000 90 000 90 000 
40 Mahkeme hardan 75 000 75 000 75 000 

Bölüm toplamı 235 000 225 000 225 000 

403 Artırma, eksiltme ve ihale ko
misyonları ücretleri 5 000 5 000 5 000 

417 Vakıf akarlar giderleri 
11 Bina ve Arazi vergileri 236 000 236 000 > 236 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

12 Belediye vergi ve resimleri 
13 Tapu harç ve giderleri 
14 Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

418 Faiz, aciyo ve para taşıma gi
derleri 

10 Faiz 
20 Para taşıma giderleri 

Bölüm toplamı 

421 Arazi, incirlik ve zeytinlikler 
genel giderleri 

422 G-ureba Hastanesi giderleri 
423 İmaretler giderleri 
424 Mazbut vakıflar arasına alın

mış olan cami ve mescitlerin 
aydınlatma, ısıtma ve temizlik 
giderleri için 5634 sayılı Kanu
nun 10 ncu maddesi uyarınca 
hazineye ödenecek karşılıklar 

425 Hayratın ve hayrattaki kıy
metli eşyanın inceleme ve ayır
ma giderleri 

426 Çifteler Çiftliği arazisinin 
borçlandırma yoliyle köylüye 
dağıtılması giderleri 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere verile 
cek burslar 

451 Yayın ve tanıtma giderleri 
10 Satmaİma ve abone 
20 Başka her çeşit yayın ve tanıt

ma giderleri 
1 . . Bölüm toplamı 

1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

70 000 70 000 70 000 
5 000 4 000 4 000 

106 500 110 000 110 000 

417 500 420 000 420 000 

5 000 5 000 5 000 
1 000 1 000 1 000 

6 000 6 000 6 000 

67 000 67 000 67 000 
250 000 250 000 250 000 
75 000 75 000 75 000 

147 000 147 000 147 000 

2 000 2 000 2 000 

500 300 300 

15 000 15 000 15 000 

2 500 2 500 ' 2 500 

19 500 15 000 15 000 

23 000 17 500 17 500 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yollukları ile 
başka her çeşit giderleri 

454 Sigorta giderleri 
456 Düşünülmeyen giderler 
458 İzmir Fuarındaki Vakıflar pa-

viyonunun her çeşit giderleri 
478 Kurs giderleri 

Dördüncü kısım toplamı 

1 500 
20 500 

500 

3 000 
10 000 

1 281 100 

2 000 
20 500 

500 

3 000 
5 000 

1 264 400 

2 000 
20 500 

500 

3 000 
5 000 

1 264 400 • 

Beşinci kısmı - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1947 - 1950 yılları borçları 

505 

20 1928 - 1946 » 

Bölüm toplamı 

18 000 

11 121 
1 

11 122 

22 500 Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım toplamı 51 622 

18 000 

10 000 
780 

10 780 

15 000 

43 780 

18 000 

10 000 
780 

10 780 

15 000 

43 780 

Altıncı kısım - Yardımlar 

601 Kudretsiz hayrata yardım 
10 îmar ve ihya karşılığı 
20 Vakıflar Tüzüğünün 52 nci 

maddesi gereğince yapılacak 
ödemeler 

Bölüm toplamı 

602 Edremit Belediye Hastanesine 
yardım 

45 000 

20 000 

65 000 

1 500 
(S . Sayısı: 51) 

45 000 

20 000 

65 000 

1 500 

45 000 

20 000 

65 000 

1 500 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

603 Çeşitli sosyal yardımlar 

Altıncı kısım toplamı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

75 000 

141 500 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

75 000 75 000 

141 500 141 500 

KISIMLAR TOPLAMI 

ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı.'.kısım toplamı 

G-ENEL TOPLAM 

IWF\ «!.,» '*, 

2 980 329 
188 353 

1 281 100 
51 622 

141500 

.4 642 904 

3 059 067 
161 053 

1 264 400 
43 780 

141 500 

4 669 800 

3 059 067 
161 053 

1 264 400 
43 780 

141 500 

4 669 800 

701 

702 
0 

10 

20 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 

I.- Onarmalar 
• Yapı onarımı 

Vakıf akarlar ve kira getirmi-
yen binalar onarımı 
Hayrat ve âbideler onarımı 

Bölüm toplamı 

Fatih Külliyesi onarımı 
Satmalmacak taşıtlar 

Yatırımlar toplamı 

110 000 
830 000 

940 000 

0 
1 

940 001 

95 000 -
848 000 

943 000 

500 000 
0 

1 443 000 

95 000 
848 000 

943 000 

500 000 
0 

1 443 000 
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1 
1 
2 
3 

2 
1 
2 
3 
4 

• 
5 

6 
7 

8 
9 

3 
4 

— 3 5 -
B - CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

îcareler 
Icarei vahide 
îcarei müeccele 
Mukataa 

Bölüm toplamı 

Türlü gelirler 
Mahlûl mııaccelesi 
Zeytinlikler hasılatı 
Arazi ve incirlikler hasılatı 
Zeytinlikler işletmeleri hasıla
tı ve kira bedeli 
Vakıf memba suları hasılatı 
ve kira bedeli 
Çeşitli varidat ve hasılat 
Akar ve toprak satış bedeli 
faizi 
Taviz bedeli faizi 
Vakıf paralar faizi 

Bölüm toplamı 

Hazineden yardım 
Geçen yıldan devrolunan gelir 
fazlası 

GENEL TOPLAM 

1951 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

2 250 000 
280 000 
30 000 

2 560 000 

220 000 
110 000 
190 000 

600 000 

25 000 
472 105 

421 300 
639 096 
60 000 

2 737 501 

125 404 

160 000 

5 582 905 

1952 yılı için 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

2 300 000 
268 000 
23 000 

2 591 000 

220 000 
100 000 
215 000 

600 000 

50 000 
430 200 

387 100 
612 000 
57 500 

2 671 800 

500 000 

350 000 

6 112 800 

Komisyonca 
tahmin edilen 

Lira 

2 300 000 
268 000 
23 000 

2 591 000 

220 000 
100 000 
215 000 

600 000 

50 000 
430 200 

387 100 
612 000 

, 57 500 

2 671 800 

500 000 

350 000 

6 112 800 
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O - OETVELÎ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T 

Kanun 

Tüzük 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

Tüzük. 

îcarei vahide 

8 . 3 .1934 2387 Vakıf akar ve arazinin ve mahsûllerinin ne su
retle kiraya verileceği ve idare olunacağı hakkında 

20. 4 • 1936 2950 Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya veril
mesi hakkındaki kanunun 4 ncü maddesi. 

19 . 5 .1934 Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mah
sullerinin ne sureî-la satılacağına dair. 

tcarei müeccele 
16 .5 .1929 1451 Tapu harçları kanununun 35 nci maddesi. 

Mukataa 
16 . 5 .1929 1451 Tapu harçları kanununun 35 nci maddesi. 

Mahlûl muaccelâtı 
27 .12.1937 3294 Vakfa ait hisseli mahlûl yerlerin hissedarlarına 

ne suretle satılacağına dair 

Zeytinlikler hasılatı 
8 .3 .1934 2387 Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerinin ne suretle 

kiraya verileceği ve idare olunacağı H. 
20. 4 .1936 2950 Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya veril

mesi hakkındaki kanunun 4 ncü maddesi. 
19. 5 .1934 Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mahsul

lerinin ne suretle satılacağına dair. 

Kanun 

Tüzük 

Sonun 

Arazi ve incirlikler hâsılatı 
8 .3 .1934 2387 Vakıf akar ve arazinin - ve mahsullerinin ne su 

retle kiraya verileceği ve idare olunacağı H. 
20 . 4 .1936 2950 Vakıf yerlerin taksitle satılması ve kiraya veril

mesi hakkındaki kanunun 4 ncü maddesi. 
19' • 5 .1934 Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mahsul

lerinin ne suretle satılacağına dair. 

Zeytinlikler işletmeleri hasılatı ve kira bedeli 
23 . 8 .1940 3913 Vafoi menba sulariyle orman ve zeytinliklerin işlet

mesi hakkındaki kanunun 3 ncü ve 8 nci maddeleri. 

(S. Sayısı : 51) 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T 

Kanun 

Vakıf memba suları işletmesi hasılatı ve kira bedeli 

23 . 8 .1940 3913 Vakıf menba sulariyle Orman VÜ zeytinliklerin iş
letmesi hakkındaki kanunun 3 ncü 
deleri 

ve 8 nci mad-

Kanıın 

» 
» 

Tüzük 
Kanun 

» 

5.6.1935 
20. 4 .1936 

17 . 7 .1936 
18 . 3 .1926 
4.1.1934 

2762 
2950 

788 
2554 

Kanun 

Çeşitli varidat ve hasılat 

23 . 7 .1330 îcarat ve mukataatı vakfiyenin tahsili Kalandaki 
kanunun birnici maddesi. 
Vakıflar Kanununun 16 ve 17 nci maddeleri. 
Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya veril
mesi hakkındaki kanunun 3 neü maddesi. 
Vakıflar tüzüğünün 52 nci maddesi 
Memurin kanununun 26 nci maddesi. 
Evkaf Umum Müdürlüğünün 1927 senesi bütçesi
nin 5 nci maddesi hükmünü değiştiren kanunun 
1 nci maddesi. 

26 . 5 .1927 1050 Muhasebei Umumiye kanununun 93 ncü maddesi 
(Vakıf paralar idarelerinin yapacakları ikrazata 
ait talimatnamenin muaddel 34 ncü maddesinin 
son fıkrası, köhne eşya ve enkaz bedelleri, mahkû-
münbih borçlar faizi, masarifi muhakeme istirdadı, 
münhal tevliyetler muhassasatı, mazbuta meyanma 
alınan vakıfların mahalli sarfı kalmayan mütera
kim paraları ve sair çeşitli hasılat.) 

j 

Akar ve toprak satış bedeli faizi 
5 . 6 . 1 9 3 5 2762 Vakıflar kanununun 13 ncü maddesi. 

5 .6 .1935 
Taviz bedeli faizi 
2762 Vakıflar kanununun 32 nci maddesi. 

Tüzük 

Vakıf paralar faizi 
5 . 6 . 1 9 3 5 2762 Vakıflar kanununun 4 ncü maddesinin (Ç) fıkrası. 

17. 7 .1936 Vakıflar tüzüğünün 22 nci maddesi. 
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D - CETVELÎ 

Sayı Ücret 

Merkez Hizmetlileri 

Vakıfhan ve apartmalar clektrik-
trikçisi 
Vakıf akarlar idare memuru 
Vakıf akarlar kontrol memuru 
Dâva takipçisi 
Vezne tahsildarı 
Tahsildar 
Dağıtıcı 
Vize memuru 
Doktilo 

Vakıfhan ve apartmanlar hademesi 

» Asansörcüsü 
» Kalorifercisi 
» Kalorifer ateş

çisi (6 aylık) 
Defterci 
Ciltçi 
Odacı 

* 
Gece bekçisi 

Bahçıvan 
Hela temizleyicisi 

İller hizmetlileri 

Başmuhafaza memuru (Atlı) 
Atlı muhafaza memuru 

> » » 
Piyade » - » 
Atlı tahsildar 
Piyade » 

> > 
» > 

Yeni Valde hanı kasa dairesi me
muru 
Yeni Valde hanı kasa dairesi me
muru yardımcısı 
Dâva takipçisi 
Elektrikçi 
inşaat ambar memuru 

1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
7 
1 
1 
2 

2 
1 
1 
6 
•7 

2 
2 
1 
1 

3 
9 
4 
1 
5 
6 

15 
63 

250 
200 
150 
140 
115 
60 

120 
125 
150 
130 
120 

90 
60 
75 

150 

125 
100 
120 
90 
80 
90 
80 
60 
50 

110 
100 
90 
75 
75 
65 
60 
50 

150 

125 
150 
150 
115 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Vakıf paralar ihbar ve tebliğ me
muru 
Teberrükât ambar bekçisi 
Gece bekçici 
Bahçıvan 

» 
İmaretler aşçıları 

» Şoförü 
» Hademesi 

Dördüncü Vakıfhan idare memuru 
Vakıfhan ve apartmanlar kapıcı, 
hademe ve asansörcüsü 
Vakıfhan vo apartmanlar kapıcı, 
hademe ve asansörcüsü 
Yeni Valdehanı odabaşısı 
Daktilo 

Dördüncü Vakıfhan kalorifercisi 
Dördüncü Vakıfhan kalorifer ateş
çisi (6 aylık) 
Yeni Valdehanı kalorifercisi 
Altıncı Vakıfhan kalorifercisi 
Kıristal binası kalorifercisi 
Kaloriferci ve asansörcü 
Yeni apartmanlar kapıcısı 
Kapıcı vo kaloriferci 
Suyolcu 
Bekçi 
Odacı 

Hela temizleyicisi 

> > 

1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
1 

15 

Gureba Hastahanesi hizmetlileri 

Depo memuru 
Müracaat memuru 
Laborant 

Terzi 
Marangoz 
Aşçıbaşı 

85 
60 
60 
85 
60 
60 

175 
50 

150 

60 

14 
1 
4 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
5 
17 
50 
5 
8 
16 
5 

n 

1 1 
2 
2 
1 
1 
1 

50 
100 
100 
85 
135 

75 
65 
55 
75 
65 
50 
85 
50 
50 
75 
60 
50 
50 
45 
35 
30 

150 
115 
115 
100 
100 
100 
150 
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Görevin çeşidi 

Gassal 

— 39 
Sayı Ücret 

Aşçı yamağı 
Daktilo 
Kaloriferci 
Bahçıvan 
Hastabakıcı ve hizmetli 

1 
1 
1 
1 

15 
14 
14 
30 
20 
1 
1 

100 
85 

100 
85' 
85 
75 
65 
60 
50 
75 
60 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Antalya ve Hatay'daki vakıf arazi hizmetlileri 

Muratpaşa Çiftliği idare memuru 1 
Muratpaşa Çiftliği ambar memuru 1 
Bahçıvan 3 
Çiftçi 1 

Arifhikmetbey Kitaplığı hizmetlileri 

Kitaplık müdürü 
Hafızı kütüp 
Ciltçi 
Hademe 

200 
125 
130 
100 

120 
115 
50 
50 

Kaldırılmış Tekke ve Zaviye mensupları 

A d ı i l i Aylığı 

Abdülfettah Güren 
Ali Muhsin Gerçeker 
Mehmet Fikri Bozkır 
İbrahim Fahrettin Erenden 
Mehmet İzzet Baştuğ 
Hüsnü Ceyhun 
Rahmi Gülman 
Ali Kıza Sümer 
Abbas Esen 
Salih Ergün 

İstanbul 
» 
» 
» 
» 
T> 

» 
İzmir 
Bursa 
Erzurum 

E - CETVELİ 
1 : • 

B. M. ödeneğin çeşidi 

20 
20 
20 
32,5 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

203 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 İller » » » 
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D. 

11 
11 

11 

' 

12 

| 
Görevin çeşidi 

MERKEZ 

Hukuk Müşavirliği 

Avukat 
Tetkik memuru 

İnşaat Müdürlüğü 

Ressam ve fotoğrafçı 

Muhasebe Müdürlüğü 

Bütçe bürosu: 

Kâtip 

L 

Sayı 

1 
1 

1 

' 

1 

_ 40 -
-CETVELİ 

Aylık 

f 

30 
30 

30 

25 

D. 

13 

11 
12 
12 
12 
13 
14 
13 
11 
14 

Görevin çeşidi 

Kâtip 

Sayı J 

1 

Ankara Vakıf Paralar Müdürlüğü 

Şef 
İkraz memuru 
Muhasebe memuru 
îcıa ve takip memuru 
Kâtip 
K'îip 
Veznedar muavini ve tahsildar 
Muhammin 
Tahsildar 

1 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
1 

Emlâk ve Arazi Müdürlüğü 

Aylık 

20 

.30 
25 
25 
25 
20 
15 
20 
30 
15 

Hesabı katî bürosu: 

12 Tetkik memuru 25 

13 

10 
13 

13 

Tetkik ve takip bürosu: 

Kâtip 

Merkez masraf ve vezne bürosu: 

Mümeyyiz 
Kâtip 

Levazım ve ayniyat bürosu: 

Kâtip 

.1 

1 
i 

1 

20 

35 
20 

20 

Mülhak Vakıflar ve Muamelât Müdürlüğü 

Takip ve Tetkik Bürosu: 

13 Kâtip 1 20 

Tevcih Bürosu: 

10 Mümeyyiz 
13 Kâtip 

35 
20 

Varidat ve Tahsilat Müdürlüğü 

12 Tetkik memuru îi 

13 Kâtip 2 20 

Ziraat, Maden ve Orman İşleri Fen Müdürlüğü 

7 Mütehassıs 
13 Kâtip 

Zatişleri Müdürlüğü 

12 Kâtip 

Vakıf Kayıtlar Müdürlüğü 

25 
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13 Kâtip 

ÎLLEB 

10 Müdür 
11 » 
13 Memur 
14 » 
10 Muhasip, mümeyyiz, başkâtip, 

ayniyat muhasibi 
11 Muhasip, mümeyyiz, başkâtip, 

ayniyat muhasibi 
12 Muhasip, mümeyyiz, başkâtip, 

ayniyat muhasibi 
14 Muhasip, mümeyyiz, başkâtip, 

ayniyat muhasibi 

60 
20 

25 

20 

2 
3 
6 

32 

1 

3 

2 

2 

35 
30 
20 
15 

35 

30 

25 

15 



— 41 — 
D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

11 Memur ve kâtip 1 30 
1 2 • » » • • ' » • . . 1 2 5 
13 . » » » . ' 6 20 
14 ••» . • * ' • > • • • '-84 15 
9 Orman mühendisi 1 40 

10 > » 1° 35 
14 Orman ve zeytinlikler mua

melât ve cibayet memuru 6 15 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Ücretli memurlar 

Ücret 
11 Kadastro memuru 1 85 
12 > > 1 75 
13 > > 1 60 
9 Orman mühendisi 4 120 
9 Avukat .1 120 
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U - CETYELÎ 
Bölüm 407 - Madde 30 •—- Seri yerilecek paralar 

Her hangi bir sebeple bütçeye irat kaydedilmiş olan katma vakıflara ait paralarla geri verilmesi v; 
gereken mahlûl muacceleİeri, mahlûl ihbariyeleri, mazbut vakıflar araşma alınan vakıfların ilgilile- /• 
rino bağlanacak intifa haklarının birikmişleri, fazla ve mükerrer tahsil edilmiş olan paralar, Sular .,, 
Kanunu uyarınca belediye ve köy ihtiyar heyetlerine verilmek için ayrılan ve ayrılacak olan hisseler 
bu maddeden verilir» , : : V ; : 

Bölüm 407 - Madde 4Û •— Mahkeme harçîari , 
Mahkemelere ve icra dairelerine ödenecek harç, resim* vûrği, her türlü giderler, hakem ve ilân 

ücretleri, idare tarafından açılan vo idare aleyhine açılacak dâvalarla icra kovuşturmalarının gerek
tirdiği her türlü giderler, Müfettiş ve tahkik memurları tarafından tâyin edilecek bilirkişilere ve
rilecek ücretler, idare aleyhine sonuçlanan dâvalarda ilâm ve diğer tarafa ödeme ödevi yükletilen 
mahkeme giderleri ve 1263 sayılı Kanun gereğince kullanılacak avukatların ücretleri bu tertipten 
verilir. " • • ; . ' ' , • . . , • , . ' . • > r-

"Bölüm 408 — Artırma ve eksiltme ve ihale komisyonları ücret ve giderleri 
Artırma ve eksiltme ve ihale komisyonunun aylıklı veya ücretli öîmiyan üyelerinin huzur ûcrei-

leriylo tadilât komisyonu üyelerinin huzur ücretleri, yolluk ye gündelikleri bu maddeden ödenir. 

Bölüm 417 - Madde İ l — Bina ve Arazi Vergileri 
Geçmiş yıllar vergileri de bu maddeden verilir, 

Madde 12 — Belediye vergi ve resimleri 
Geçmiş yıllar vergisi ve resimleri de bu maddeden verilir, ' 

Madde 13 ~ Tapu harç ve giderleri 
Vakıf binalarla arazinin kadastro tahrir, tescil işlerine ilişkin bütün harcamalarla bu işlerde 

çalıştırılacak bilir kişilerin yolluk ve gündelikleri bu maddeden verilir. 

Madde 14 — Başka her çeşit giderler 
Vakıf han ve apartmanların 200 lirayı geçmiyen ufak tamirleri ile ısıtma ve aydınlatma gider

leri, su sarfiyatı bedelleri, bütün vakıf akarların fotoğraflarının çektirilmesi, durumlarının tesbiti 
için kurulacak heyetlerin gayrimuvazzaf azalarına ve istihdam edilecek bilirkişilere verilecek 
yolluk ve yevmiyeler, kira, satış, alım ve nakil işleri dolayısiyle yapılacak ilânlarla, mahlûl gayri-
menkuller hakkında yapılacak her türlü ilânların ücretleri de bü maddeden ödenir. 

Bölüm 421 — Arazi, incirlik ve zeytinlikler genel giderleri 
Her türlü bakım ve nakliye harcamaları, plân, kroki, resim ve mesaha giderleri ve bu işlerde 

çalıştırılacak usta ve işbaşı amelenin yolluk ve gündelikleri, mahsul satışı ve kira işleri dolayı
siyle yapılacak ilânların ücretleri de bu bölümden ödenir. 

Bölüm 422 .— Guraba Hastanesi giderleri 
Erzak, tıbbî alâ't ve sair malzeme mubayaası, hastane binasının her hangi bir kısmının tadil ve 

tamiri veya yeniden inşası dolayısiyle yapılacak ilânların ücretleri de bu bölümden ödenir. 
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Bölüm 423 — İmaretler giderleri 
Erzak mubayaası dolayısiyle' yapılacak ilânların ücretleri de bü bölümden ödenir* : 

Bölüm 451 - Madde 10 — Satmalına ve abone 
Türk tarihine, medeniyetine ve eski eserlere ilişkin yayınlarla Genel Müdürlüce r safcınalınmiîsına 

lüzum görülecek eserlerin satmalma ve gazete abone bedelleri bu maddeden ödenir. 

Mâddte 20 -^ Başka her çeşit yayın ve tanıtma giderleri 
Vâkiflar ve âbidelerle ilgili her türlü yayın, işleri, vakfiyelerin: yayın ve : teşhiri, Tesim vefö-

töğrâf âle,tleH,'ve\in1alze'm,esî satırialinmasi, bunların muhafazasına ait levazım ve tesis masrafları,. 
vakıflar hartası ve vâkıf ierimİeri sözlüğü vücuda getirilmesi, hayrattan anıt değerinde olanlar* 
tanıtarak hayır fikrini' yaymak mâksâdiyle yapılacak her çeşit tanıtma işleri ve çektirilecek filim
ler için harcanacak paralarla eser ve makale sahiplerine verilecek telif hakkı ye ücretler, her tür
lü baskı ve tercüme masrafları, tanıtmaya muta allil tesis ve giderleri bü maddeden ödenir. 

Bölüm 476 — Kurs giderleri 
Kurs görmek için hariçten getirilecek memurların yolluklariyle 3388 sayılı Kanunun 5 nci 

maddesi mucibince verilecek gündelikleri, kitap, defter ve diğer ders levazımı, kursa ait demirbaş eşya, 
basili kağıt ve defterler, yakacak, elektrik ve her çeşit korunma ve sair temizlik giderleri ve konferans 
ücretleri bü maddeden ödenir, 

... Bölüm701 - Madde İÛ *-< Vakıf akarlar ve kira getirmiyen binalar onarımı 
Yapma ve onarma için satın alınacak malzeme bedelleriyle vakıf akarlara vukubulan tecavüz 

dolayısiyle mütecavizler tarafından vücuda getirile» inşaat ve tesisat için mahkemelerce takdir veya 
İdarece'tesbit olunacak bedeller, yapma ve onarma işleri için yapılacak ilânların ücretleri de bu 
maddeden verilir. 

•%•"' *••-:'-' '; f •:';.;-?Jfi Madde 20 — Hayrat ve âbideler onarımı 
Yapma "ve onarma için alınacak malzeme ve fennî alât bedelleriyle diğer mahalden getirilecek 

usta ve işçilerin yollukları,, cami bitişiğinde ve ^rimîndeld^gayrme^ ve em
vali metrûkeden olup halk tarafından camiye tahvil edilen mahallerin satınalma bedelleri ve onar
ma işleri dolayısiyle yapılacak ilânların ücretleri de bu maddeden ödenir. 

Bölüm 702 — Fatih Külliyesi onarımı 
Bu tertipteki hizmetler için kullanılacak personelin gerektirdiği ödenek Maliye Bakanlığınca 

geçici hizmetliler ücreti tertibine aktarılarak, geçici hizmetler ücreti tertibinin tâbi olduğu usule 
göre kadro alınmak suretiyle istimal ve sarf olunur. Bu onarma işi dolayısiyle yapılacak ilânların 
ücretleri: bu bölümden ödenir. 
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• — 4 4 — •• 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanununun 5 nci maddesiyle verilen yetkiye dayanıla
rak (E) cetvelinde yazılı geçici hizmetliler maddesinden yönetilen hizmetlere ait kadro 

Hizmetin 
Aylık süresi Tutan 

B. M. ödeneğin çeşidi Görevin çegidi •,' Sayı lîira Ay Lira 

3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine dâhil müteferrik müsdahdemler 

3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine dair müteferrik müstahdemler 
İller 

203 1 

2 

tMerkez geçici 
metlileri ücreti 

hiz-

İller geçici hizmet
lileri ücreti 

Barem Kanununa tâbi kadrolar 

Kurs 
»' 
» 

Merkez 

öğretmeni [1] 
»• m 
» W 

• 

"'•2/ 
2 
2 

;İ50 
150 
150 

9 
9 
9 

2 700 
2 700 
2 70ü 

Onarma teknisiyeni 
> > 

» " i . ' . . , • • • ' • " 

Fotoğraf » 
» yardımcısı 

Tesbit memuru 
» » 

Tesisatçı 
Onarma ustası ve sürveyan 

» ' » • • • » ' • ' . -

Kayıtçı 
Kurs odacısı 

1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

625 
600 
500 
475 
250 
350 
300 
350 
210 
160 
110 
I 90 

12 
12 
12 
12 
10 
9 

10 
12 
12 
12 
12 
9 

7 500 
14 400 
12 000 
5 700 
2 500 
3 150 
3 000 
4 200 
2 520 
1 920 
1 320 

810 

67 120 

Onarma teknisiyeni 
» V 

Tarım > 
Teknisiyen 

. . . » 
Sürveyan 

» 
Vakıflar tdare memuru [ö] 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

625 
500 
250 
450 
400 
200 
175 
1 60 

12 
12 
12 
10 
10 
12 
12 
1 

7 500 
6 000 
3 000 
4 500 
4 000 
4 800 
2 100 

60 

31 960 

[*] 3461 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde sözü geçen memur vekilleri. 
[1] (Haftada 4 saati geçemez. 
[1] (Haftada 3 saati geçemez.) 
[1] (Haftada 2 saati geçemez.) 
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Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1952 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/272) 

T. C. 
Başbakanlık 30. XI. 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-2178, 6/3861 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçesi hakkında hazır
lanan ve Bakanlar Kurulunca 29 . X I . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Bütçe Kanunu gerekçesi 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1952 yılı bütçe kanunu tasarı
sının gerekçesi aşağıda arz ve izah olunmuştur: 

Birinci madde : Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1952 bütçe 
yılı içinde ifa edeceği hizmetler karşılığı olan ödeneklerin miktarını tesbit etmektedir. Bu hiz
metlerin gerektirdiği ödenekler A / l ve A/2 işaretli cetvellerin bölüm ve maddelerinde gösteril
miş ve teklif edilen ödeneklerin lüzumu sebepleri de gider bütçesi tasarısına dair olan gerekçe 
ile ayrıca açıklanmıştır. 

• İkinci madde : (B) işaretli cetvel, Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlü
ğünün türlü gelir kaynaklarını ve bu kaynakların her birinden 1952 bütçe yılı idinde elde edile
ceği tahmin olunan gelir miktarları ile bunların genel toplamını göstermektedir. Gelir tahminle
rinin dayandığı esaslar da gelir bütçesi gerekçesinde ayrıca açıklanmıştır. 

Üçüncü madde : Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün, yatırımlar 
karşılığı da dâhil olmak üzere1 1952 bütçe yılı giderleri tutarının işletme gelirleriyle karşılaria-
mıyan kısmının, 4516 sayılı Kanun gereğince çıkarılacak bonolar hâsılı ile temin olunacağı ve 
mevcut bonolarla 1952 yılında vâdesi gelecek bonoların yenilenebileceği hükmünü tesis etmektedir. 

Dördüncü madde : Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve 
Vazifelerine dair olan 1042 sayılı Kanunun tadili hakkındaki 1483 sayılı Kanunun ikinci madde
sinde, Genel İdare teşkilâtı her sene ihtiyaca göre bütçelere raptolünacak kadrolarla tesbit olu
nur, denilmekte olduğundan, bu hükme dayanılarak 1952 yılı içinde bâzı hizmetlerin ifasında 
personel mevcudunun azaltılması bakımından mümkün görülen tasarruf tedbirleri de nazarı dik
kate alınmak suretiyle hazırlanan kadrolar, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş ve bu cetvelin 
sonuna, bâzı servisler hizmetlerinin, ücret tutarları fatura edilmek esasına göre, diğer servisler 
mensuplarına geçici olarak yaptırılması ve gereken hallerde ödenekleri aynı tertibe dâhil bulu-
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nan kadrolar arasında münakale icrası hususlarında Genel Müdürlüğe yetki veren fıkralar ek
lenmiştir. 

Beşinci madde : Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü Memur ve Hiz
metlilerinin Ücretlerine dair olan, 2847 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 3173 
sayılı kanuna ek 4620 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince, sözü geçen kanunlarla 5616 sayılı 
Kanun hükümleri dışında çalıştırılacak daimî hizmetlilerin görev, sayı ve kadro ücretlerinin, bağ
lı (D) işaretli cetvelde gösterildiğine dairdir. 

Altıncı madde : Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünce işletilmekte 
olan demiryollariyle başka motorlu taşıtların, liman, iskele ve maden ocaklarının gelirlerinden 
her birinin dayandığı hükümlerin bütçeye bağlı (E) işaretli cetvelde gösterildiği ve bu cetvel
de yazılı gelirlerin usulü dairesinde 1952 Bütçe yılında da tahsiline devam edileceği hükmünü ih
tiva etmektedir. 

Yedinci madde : Devlet Demiryolları Ve Limanları işletme Genel Müdürlüğüne, gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişme yetkisi veren kanunların, bütçeye bağlı (G) işaretli cetvelde gös
terildiği hakkındadır. 

Sekizinci madde : Devlet Bütçesiyle olduğu gibi muhtelif tertiplere dâhil bulunan ödenekle
rin ve cari hesaplardan yapılacak tediyelerin sarf mahallerini tâyin hususunda kolaylıklar sağ
lamak ve bu suretle bütçeye mütaallik sarfiyatın Muhasebe! Umumiye Kanununa göre tertibine 
mutabakatını kontrol edebilmek için hazırlanan formülün (R) işaretli etvel halinde bütçeye eklen-
diğino dairdir. 

Dokuzuncu madde : Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünce para işleri
nin yürütülmesi ve 1952 Bütçe yılı içinde beş milyon liralık daha kömür stoku yapılması maksadiy-
le Genel Müdürlüğe sekiz milyon liraya kadar kısa süreli istikrazlar yapmak ve bankalarda 
hesaplar açtırmak yetkisini sağlamaktadır. 

Onuncu madde : Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1952 yılı Bütçe
sine bağlı (A/ l ) işaretli cetveldeki ödenekler, ancak normal işletme giderlerini karşılıyabilecek mik
tarlarda olup, icabında her hangi bir daire veya müessesenin göstereceği lüzum üzerine demiryollar 
güzergâhında ve bunların ulaştığı limanlarda yapılacak tesisler ve saire için normal ihtiyaçlar fevlan
da sarfiyat icrasına müsait bulunmadığından, Mil iî Savunma Bakanlığı, Toprak Mahsulleri ve Petrol 
Ofisleri gibi daire ve teşeküller tarafından, bunların demiryollarına civar tesislerine iltisak hatları, 
yükleme ve boşaltma yolları, rampalar ve benzen tâli tesislerin yaptırılması maksadiyle Devlet De
miryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğüne yatırılan paraların bu Genel Müdürlük bütçesi
ne bağlı (A) ve (B) işaretli cetvellerde açılacak özel bölümlere gelir ve ödenek kaydedilmesi için 
lüzumlu hükmü tesis gayesiyle teklif olunmuştur. 

On birinci madde : Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünce, bilfiil ka
tarlar üzerinde, atelyeler, gar ve istasyonlarda ve yol tamiratında çalışan memur ve işçilere ehli
yet ve gayret derecelerine ve tesbit edilecek diğer esaslara göre, bir sene zarfında iki aylık üc
retleri tutarını geçmemek üzere ikramiye verile bilmesini sağlamaktadır. 

On ikinci madde : Devlet Demiryollarında kaçak seyahat eden yolcuların sıkı bir surette taki
bini temin için konulmuştur. Şimdiye kadar yapılan denemelerde ikramiye ile taltifin büyük 
fayda sağladığı görülmüştür. Kondoktora trende temin ettiği munzam hasılatın belli bir nispeti
ni prim-olarak iade etmek bugün için yolcuları ve personeli ahlâkan doğru yola getirebilecek tek 
çare olarak görülmektedir. Devlet Demiryolları personelinin Barem kanunlarında ve tahsisatlar 
tüzüğünde bu şekilde bir primin hiç mevcut olmaması ve mevzuun ikramiyeden ayrı mütalâa 
edilmesi zarureti ayrı bir hükmün düzenlenmesine âmil olmuştur. 

( S. Sayısı : 52 ) 



Qn üç fve on dördüncü; ımaddeıler: Kanunun yürürlüğe gireceği -tarihle kanun •.•••hükümlerini 
yürütecek bakanları göstermektedir. 
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Bölüm 202-Madde 10 — Daimî memur ve işçiler ücretleri 

Lira 

1952 yılı teklifi 45 951 614 
1951 yılı ödeneği 47 808 467 
Eksiği 1 856 853 

Bu tertibe konulan ödenek, Bütçe Kanununa bağlı (C) işaretli cetvelde memuriyet unvanları ile 
derece ve adedleri yazılı olan daimî memur ve işçilere verilmesi lâzımgelen ücretlerle, daimî işçilere 
4578 sayılı Kanun gereğince bu tertipten ödenmesi gereken iaşe bedellerini ihtiva eylemektedir. 

1951 yılı bütçesine bağlı (C) cetveline dâhil daimî memur kadrosu (23710) dan ve işçi kadroları 
ise (8868) den ibaret bulunuyordu. Bu yıl ise geçen seneye nazaran memur kadrosu (459) aded 
noksanı ile (23251) ve işçi kadrosu ise (410) aded noksanı ile (8458) aded olarak teklif edilmiştir. Bu 
suretle umumi noksanlık (969) adedden ibaret bulunmaktadır. 

Kadrodaki bu azalma, rasyonel çalışma prensipleri icabı yapılan organizasyon. neticesinde bir kı
sım servislerin lağvı ve bâzı teşekküllerin maksat ve gayelerine uygun olarak birleştirilmesinden ve 
münhal kadroların da teklife ithal edilmemiş bulunmasından tevellüt etmiştir. 

1951 yılındaki ödenek miktarına nazaran noksan görülen (1 • 856 833) i liranın personel adedinin 
azalmasından ileri gelmektedir. 

ödeneğin servis itibariyle sureti taksimi aşağıdadır: 

Yol (Merkez) 
Yol (Tarım) 
Cer Dairesi 
Atelyeler dairesi 
Depolar 
Manevra (Cer) 
Trenler ( » ) 
Tren lokomotifleri 
Trafik 
Gar, İstasyon, ambar, ve gereçleri 
Manevra (Hareket) 
Trenler ( » ) 
Limanlar , (Merkez) 
Limanlar (işletme) 
Limanlar (Bakım) 
Sağlık dairesi 

Lira 

2 879 140 
217 140 
946 694 
125 208 

7 169 348 
936 306 

2 270 949 
5 333 299 
1 170 531 

10 185 72ı 
1 831 815 
5 153 540 

265 ,094 
563 696. 
389 .029 
995 028 

( S; :Sayısı : 52) 



5 
Lira 

Hastaneler 624 870 
Genel müdürlük 4 799 856 
Eeskigehir İlkokulu pansiyonu ve 
kurslar 94 347 

Toplam 45 951 614 

Bölüm 202 - Madde 20 — Daimî hizmetliler ücreti 

Lira 

1952 yılı ödenek teklifi 2 246 580 
1951 yılı ödeneği 2 433 780 
Eksiği 187 200 

Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelde ücret ve unvanları gösterilen daimî hizmetlilerin üc
retleri bu tertipten ödenmektedir. 

Geçen seneye nazaran kadro miktarı (244) aded azaltılmak suretiyle bu yıl kadrosu 
(1624) aded olarak teklif edilmiştir. Kadro tasar eufu bir kısım münhallerin çıkarılmasından ve hiz
metlerine lüzum kalmıyan kadroların da teklife ithal edilmemiş bulunmadığından tevellüt etmiştir 

Bu bölümde teklif olunan ödenekteki azalma da aynı sebeplerden neşet etmektedir. 

Ödeneğin servis itibariyle sureti taksimi aşağıdadır : 
Lira 

Yol (Merkez) / 
Yol (Tarım) 
Depolar 
Trafik 
Gar, istasyon, ambar ve geçitler 
Limanlar ı (Merkez) 
Limanlar (işletme) 
Limanlar (Bakım) 
Sağlık 
Hastaneler 
Genel Müdürlük 
Eskişehir ilkokul ve pansiyonu ve 
kurslar 

Toplam 

105 840 
56 172 

254 280 
199 128 
313 200 
31 284 

123 360 
4 440 

143 196 
304 356 
620 316 

85 008 

2 246:580 

( S . Öayjs ı •••• 5 2 ) 
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'Bölüm 203 — Geçici memur ve hizmetliler ücretleri 

Lira 

1952 yılı ödenek teklifi 
1951 yılı ödeneği 
Eksiği 

348 389 
461 100 
112 711 

Nakliyatın arttığı mevsimlerde: faal servis işlerinin nıevcut kadrodaki memur ve hizmetli
lerle yürütülmesi mümkün olamamaktadır. Bilhassa pancar ve hububat nakliyatı mevsimlerinde 
geçici memur ve hizmetlilerin istihdamına zaruret hâsıl olduğu gibi, diğer taraftan da demiryol 
tesislerinin ikmal ve ıslahına kadar bir kısım geçici memur ve hizmetli istihdamı gerekmektedir. 

ödeneğin sureti hesabı aşağıda gösterilmiştir: 

Lira 

Manevra (Hareket), 132 aded makasçı 
Trenler (Hareket) 47 » geçici gardfren 
Trenler (Öer) 62 » y a ğ c ı 
Tren lokomotifleri 100 » geçici ateşçi 

X ayda 125 liradan 'X 
Xi » 120 » X 
X » 120 » X 
X » 120 » X 

12 ay = 
6 » = 
6 » = 
6 •» = 

198 000 
33 840 
44 640 
72 000 

Toplam 348 480 

348 389 liranın yeteceği anlaşıldığından, bu miktar ödenek teklif edilmiştir. Geçen seneye 
nazaran husule gelen eksiliş, tesislerin ikmaline kadar muvakkaten çalıştırılan (200) aded ma
kasçı ile diğer geçici hizmetlilerin adedlerinin mdirilm esinden tevellüt etmiştir. 

Bölüm 204 — Yabancı uzman ve hizmetlilerle, bunlara yardımcı personelin ücreti 

Lira 

1952 yılı teklifi 
1951 yılı ödeneği 

Bu bölümün muhafazası için bir lira ödenek konulmuştur. 

77 - Başha halclar 

Bölüm 206 - Madde 10 — Çocuk zammı 

Lira 

1952 yılı teklifi 
1951 yılı ödeneği 

"6 013 440 
6 227 824 
214 384 

(S. Sayısı,: 02) 
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Bu madde ödeneği aşağıda ârzedildiği veçhile mevcut personel ve çocuk adedlerine göre bilhe-

hesap teklif olunmuştur: 

Yol Dairesi 
Yol (Tarım) 
Cer Dairesi 
Atölyeler 
Depolar 
Manevra (Cer) 
Trenler (Cer) 
Tren lokomotifleri 
Trafik (Hareket) 
Gar, İstasyon, Ambar ve 
Geçitler 
Manevra (Hareket) 
Trenler (Hareket) 
Limanlar (Merkez) 
Limanlar (işletme) 
Limanlar (Bakım) 
Sağlık Dairesi hastaneler 
Genel Müdürlük 
Eskişehir ilkokul pansiyo
nu ve kurslar 

•15700'Çocuk 
191 
306 
38 

7056 
904 

2421 
4913 
510 

7900 
2374 
4500 
104 
494 
494 
521 

1652 

34 

» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

* 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

» 

; X senede 120 liradan = 
X 
X 
x 
X 
X 
x 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
x 
x 
X 

» 
> 
» 
> 

• . » 

> 
» 
» 

» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

» 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 

120 

» = 
» = 
» = 
» =: 
» = 
» • = = 

» = 
» = 

» = 
» = 
» = 
» = 
» = 
» =: 
» = 
» ==: 

» = 

Toplam 

Lira 

1 884 000 
22 920 
36 720 
4 560 

846 720 
108 480 
290 520 
589 560 
61 200 

948 000 
284 880 
540 000 
12 480 
59 280 
59 280 
62 520 

198 240 

4 080 

6 013 440 

Bölüm 206 - Madde 20 — Doğum yardımı 

Lira 

1952 yılı teklifi 650 000 
1951 yılı fazlası 242 685 
Eksiği 35 115 

4620 sayılı Kanun gereğince yapılması icabeden doğum yardımları bu tertipten ödenmektedir. 
Geçen yıldaki fiilî tediyelerin gösterdiği netice göz önüne alınarak (242 685) lira fazlası ile öde
nek teklif edilmiştir. 

Bölüm 206 - Madde 30 — ölüm yardımı 

Lira 

1952 yılı teklifi 99 659 
1951 yılı ödeneği 103 750 

;••"<- Eksiği 4 091 

• 4620 sayılı Kanun gereğince yapılması gereken ölüm yardımı geçen seneki tediyatm verdiği 
fiilî neticeye göre «4 091» lira noksaniyle (99 659) lira olarak teklif edilmiştir.-

(S . Sayısı: 52) ' 



Ödeneğin servisler itibariyle tevzi şekli aşağıdadır. 

Yol dairesi 
Tarım işleri 
Cer dairesi 
Atölyeler dairesi 
Depolar 
Manevra (Cer)' 
Trenler (Cer) 
Tren lokolotifleri 
Trafik 
Gar istisyon, ambar ve geçitler 
Manevra (Hareket) 
Trenler' (Hareket) 
Limanlar (Merkez) 
Limanlar (İşletme) 
Limanlar (Bakım) 
Sağlık (Hastaneler dâhil) 
Grenel Müdürlük 
Okullar, pansiyonlar kurslar 

Lira 

19 000 
7İ3 

2 350 
500 

9 500 
2 375 
4. 750 
4 750 
2 375 
14 250 
4750 
9 500 
950 

1 425 
10 000 
2 850 
17 671 

950 

99-659 

Bölüm 206 - Madde 40 — Yakacak zammı 

Lira 

1952 yılı teklifi 109 440 
1951 yılı ödeneği 111445 
Eksiği 2 005 

1500 ve daha yukarı rakımlı mahallerde sürekli görevlerde bulunan memur ve hizmetlilere 4178 
sayılı Kanun gereğince verilmekte olan yakacak zammı karşıligiıdır. 

Bu ödenek, mezkûr mahallerde oturmakta olan personel adedine göre bile hesap tesbit edil
miştir. 

İcmali 
Lira Lira 

Yol Dairesi 3 memur X ayda 30 liradan X 6 aylık = 
283 » • X » 1 5 » X 6 » = 25 470 26,010 

Tarım işleri . 2 » X » 15 » X 6 » = 180 . 1 8 0 

Cer dairesi 2 » X » 3 0 » X 6 » = 
11 » X » 15 » X 6 » =•• 990 1350 

Depolar ' 99 » X » 15 » X 6 » = . 8 910 8 910 

540 
25 470 

180 

360 
990 

8 910 

(Si.Sâyısı^.52): 
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Manevra (Cer) 

Trenler (Ger) 

Tren lokomotifleri 

Trafik 

Gar, istasyon, ambar ve geçitler 

Manevra (Hareket) 

Trenler (" ) 

Sağlık ' 

Genel Müdürlük 

25 : 

55 

117 

2 
2 

392 

50 

115 

6 
2 

5 
27 

memur X ayda 15 liradan 

» X » 15 • » 

» X » 15 » 

» X » 30 » 
» X » 15 » 

» X » 15 » 

* X » 1 5 » 

» X *» 15 » 

» X » 30 » 
» X » 15 » 

» X » 3 0 » 
» X » 15 » 

ı X 6 aylık = 

X 6' » = 

X 6 » — 

X 6 » = 

X 6 » = 

X 6 » = 

X 6 » = 

X 6 > = 
X 6 » . = 
X 6 » = 

X 6 » = 
X 6 » = 

Toplam... 

Lira 

2 250 

4 950 

10 530 

360 
180 

35 280 

4 500 

10 350 

1 080 
180 

900 
2 430 

fcmali 
Lira 

2 250 

4 950 

10 530 

540 

35 280. 

4 500 

10 350 

1 2G0 

3 330 

109 440 

Bölüm 207 — Yabancı dil bilenlere 5616 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre ödenecek para mü
kâfatı 

Lira 

1952 yılı teklifi' 1 500 
1951 yılı ödeneği — 
Fazlası 1 500 •' 

Mayıs 1951 dönemi yabancı dil imtihanına iştirak ederek Înzilizce'den kazanan bir memurun ya
bancı dil para mükâfatı olarak teklif olunmuştur. 

Bölüm 209 - Madde 10 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 

Lira 

1952 yılı teklifi 4 513 307 
1951 yılı ödeneği 3 955 470 
Fazlası 557 837 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına 5434 sayılı Kanun hükümleri gereğince yapılacak te
diyeler kaı-şılığı olarak geçen seneye, nazaran bil hesap (557 837) lira fazlasiylo (4 513 307) lira 
olarak tesbit ve teklif olunmuştur. Teklifteki fazlalık, tekaüde sevkedüeceklerin ikramiyeleri kar
şılığını teşkil etmektedir. 

( S. Sayısı: 52) 
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Ödeneğin sureti hesabı aşağıdadır. 

Hesaba esas ücret 

39 236 179 Lira 

% 5 1er 
% 25 1er 
% 100 1er 
% 1 1er 
Yönetim giderleri 
55 den eksik yaş 
Fililî hizmet 
ikramiyeler 

Toplam « 4 513 307 

Bölüm 209 - Madde 20 — İşçiler Emekli Sandığına yapılacak ödemeler. 

Lira 

1952 yılı teklifi 329 059 
1951 yılı ödeneği 373 344 
Eksiği 44 285 

5434: sayılı Kanun gereğince geçici olarak faaliyete devam edecek plan işçiler emekli sandığı
na, dâhil personelin (5 982 938) lira tutan ücretleri üzerinden % 5 tekaüt aidatı muadili ile % 1/2 
nispetinde maluliyet karşılığı bir hesap (329 059) lira olarak teklif edilmiş bulunmaktadır. Geçen 
seneye nazaran (44 285) lira noksanlık, kadro tasurruflarından tevellüt etmektedir. 

Bölüm 210 — Temsil ödeneği 

., ."•' ' Lira v-y^V*"' 

1952 yılı teklifi 2 100 
1951 yılı ödeneği 2 1 0 0 ^ " ' " 7 " "" '" 

5027 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan Genel Müdüre ayda 175 lira hesabı ile verilmesi lâzim-
gelen temsil Ödeneği karşılığı olarak geçen seneki gibi ( 2100) lira teklif olunmuştur. 

Bölüm 211 - Madde 10 — Tahsisatlar Tüzüğüne göre verilecek tahsisatlar, tazminatlar, fazla 
mesai ve nöbet ücretleri 

Lira 

1952 yılı teklifi 5 135 609 
1951 yılı ödeneği 5 146 283 
Eksiği ..r.......... 10-674 

Lira 

1 961 723 
22 255 

113 002 
404 793 
87 268 

142 344 
312 422 

1 469 500 

(S: Sayısı: 52) 



Bu ödenek, aşağıdaki hesaba istinaden teklif olunmuştur. 

Gişe 
tahsi- Pena ha- Temsil Sudol-
satı vatah. tahsisatı durma 

Servisi Lira Lira Lira Lira 

Yol dairesi 
Tarım 
Depolar 
Cer dairesi 
Manevra (cer) 
Trenler (cer) 
Tren lokomotifleri 
Trafik 
Gar, istasyon, ambar ve geçitler 
Geçit bekçileri 
Manevra (hareket) 
Trenler (hareket) 
Limanlar (merkez) 
Limanlar (işletme) 
Limanlar (bakım) 
Sağlık ve hastaneler 
Genel Müdürlük 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

33 960 
— 
— . 
— 

420 
— 
— 
— 

14 280 

60 000 
880 

9 120 
— 

2 820 
4'500 

11 940 
• 480 
94 '560 

3 000 
15 120 
7 380 
2 460 

16 500 
5 880 

— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 

720 
— 

4 200 
20 796 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

'500 
— 
— 
— 
:— 
— 
— 
— 

1 800 
— 

.— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Kilometre, ram 
pa ameliyat tre 

Munzam Ev tah- ni bekleme ve 
tahsisat sisatı sair tazminatı 

Lira Lira Lira 

2 000 
— 

'54. 360 
— . 
— -

9 000 
2 200 

— 
— 
— 
- r -

24 600 
— 

2 520 
- -
— 

31 320 
10 080 

6 360 
86 460 

3 000 
51 300 

— 
— 
. - -
— • 

10 080 
8 280 

— 
— 
— 
— 

325 000 
426 406 

1 238 641 
— 
— 
— 

350 000 
2 014 300 

— 
— 
— 
— 
.— 

Toplam 48 660 234 640 25 716 2 300 67 560 234 000 4 354 347 



Bölüm 211 - Madde 20 — İkramiyeler 

Lira 

1952 yılı teklifi 413 750 
1951 yılı ödeneği 467 750 
Eksiği 54 000 ^ 

Katar üzerinde fiilen görevli memur ve işçilerle, atelyeler, gar ve istasyon kadrolarına dâhil olup 
bilfiil bu işlerde çalışmakta bulunan memur ve işçilerle yine fiilen yol tamiratında çalışanlara, ehli
yet ve gayret derecelerine ve tesbit edilecek diğer esaslara göre bir sene zarfında ilci aylık ücret tu
tarını tecavüz etmemek üzere verilecek ikramiyeler için (413 750) lira ödenek teklif olunmuştur. 

Tatbikatta beklenilen fayda görülmediğinden bu yıl teklifinde kömür tasarruf ikramiyesi kaldı
rılmış ve atelyelerde fiilen çalışanlara verilen ikramiyeler de kendi cari hesaplarına nakledilmiş bu
lunduğundan bunlara ait ödenek hesaba ithal edilmemiştir. Buna mukabil bu sene poz ve yol bakım 
işlerinde çalışanlardan idareye tasarruf sağlıyanlara ikramiye verilmesi esasında faydalı neticeler 
alınmış bulunduğundan 1952 yılında da tatbik edilmesi mülâhazası ile Yol Dairesi ikramiye ödene
ğine ayrıca bir miktar ilâve yapılmıştır. 

Bu madde ile teklif olunan ödeneğin servislere göre sureti tevzii aşağıdadır. 

Servisler Lira 

Yol Dairesi 141 000 
Depolar 35 000 
Manevra (cer) 3 400 
Trenler ( » ) 31 600 
Tren lokomotifleri 55 000 
Gar, istasyon, ambar ve geçitler 67 750 
Manevra (Hareket) 6 600 
Trenler ( » ) 68 400 
Limanlar 5 000 

Toplam 413 750 

Bölüm 214 — İşçi Sigortalan Kurumuna yapılacak ödemeler 

Lira 

1952 yılı teklifi • 10 000 
1951 yılı ödeneği 26 500 
Eksiği 16 500 

İdare iş yerlerinde muvakkaten çalıştırılacaklardan ücretleri 203 ncü bölümden verilenler ile 
İşçi Sigortaları Kurumuna kanunları gereğince ödenecek sigorta primleri karşılığı olarak 1951 
yılma nazaran (16 500) lira noksanı ile (10 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

( 8/ Bayisi ı 52) 
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Bölüm 221 — Emekli, dul ve yetim aylıkları 

Lira 

1952 yılı teklifi 3 114 
1951 yılı ödeneği 5 500 
Eksiği 2 386 

9 . 1 . 1933 tarihli ve 734 sayılı Büyük Millet Meclisi kararı gereğince idare bütçesinden veril
mekte olan emekli, dul ve yetim aylıklarına karşılık olarak teklif olunmuştur. 

Lira 

Merkezde 4 kişi için üç aylığı 481 50 Liradan X 4 — 1 926 
Erzurum'da 4 kişi için üç aylığı 296 90 liradan X 4 = 1 188 

Toplam ' 3 114 

Yönetim giderleri 

Bölüm 301 - Madde 10 — Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler 
1 Lira 

, 1952 yılı teklifi •,' 504 313 
1951 yılı ödeneği 503 563 
Fazlası 750 

Yeniden açılacak kursların ihtiyaçları dolayısiyle geçen seneye nazaran (750) lira fazlası il«j 
(504 313) lira ödenek teklif edilmiştir. 

Bölüm 301 - Madde 20 —• Döşeme, demirbaş 

Lira 

1952 yılı teklifi 126 180 
1951 yılı ödeneği 131 430 
Eksiğ:' 5 250 

Merkez daireleri ile işletme müdürlükleri, depolar, hareket dairesi, gar, istasyon, ambar ve ge
çitler, limanlar, sağlık dairesi, hastaneler ve Eskişehir ilkokul ve pansiyonlar ile kursların bürola
rındaki yazı ve hesap makineleri, masa ve sandalyelerin tamiri ile gar ve istasyonlardaki 1236 kan
tarın bakımı giderlerini karşılamak üzere geçen seneye nazaran (5 250) lira noksanı ile (126 180; 
lira ödenek teklif olunmuştur. 

Bu ödeneğin servislere göre sureti tevzii aşağıdadır : j 

Yol Dairesi : 
Lira Lira 

Çadırların tamiri 15 000 
Diğer demirbaşların tamiri 9 500 

Toplam 24 500 24 500 

(S . Sayısı: 52) 
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Lira Lira 

Tarım : 
Ziraat aletleri tamiri 1250 
Yazı makineleri ile diğer demirbaşların tamiri 25Ö 

Toplam 1 500 1 500 

Cer Dairesi • 400 
Atelyeler dairesi 500 
Depo : 
41 depo ve 31 sundurmada mevcut yazı ve 
hesap makineleri ile diğer demirbaşların 
tamiri 
Hareket Dairesi 
Cer, istisyon, ambar ve geçitler : 
1296 kantarın bakımı 
Diğer alât ve demirbaşın bakımı 

Toplam 

Limanlar 
Sağlık 
Hastaneler 
Genel Müdürlük ve İşletme müdürlükleri 
merkez teşkilâtı 
Okullar, kurslar 

Toplam 126 180 

Bölüm 301 - Madde 40 — öteberi giderleri 

Lira 

40-000 
37 000 

77 600 

2 000 
3 395 

77 600 

1 615 
970 

5 500 

6 000 
2 200 

1952 yılı teklifi 1 048 585 
1951 yılı ödeneği 861 445 
Fazlası 187 140 

Bu madde için ihtiyaç olan ödenek aşağıda sureti hesabı arzedildiği veçhile (1 048 585) 
lira olarak tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

( S. Sayısı: Ö2) 
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Yol dairesi : 
2162 muhtelif oda ve barakaya 
ilâveten işletmelerle merkez büro
larında bulunan 115 oda ki bu 
teşkilâtta ceman (2277) oda mev
cuttur. Bu odaların temizliğin
de. kullanılan süpürge, üstüpü, 
arap sabunu, naftalin, haşerat Öl-
dürücü mayi, gaz, bez, kaol ve 
saire bedelleri olmak üzere senede 
beher oda için 10 lira hesabiyle 
10 X 2 277 22, 770 
Ölçü aletlerinin ayar ve damga
lanması giderleri 15 000 
Mecmua, motorlu, otodrezin ve va
gonetlerin vakom, benzin, valva-
lin ve grezyağı ile sair giderleri 98 434 
Su bedelleri (ayda ortalama 4 000 
lira) hesabiyle 12 X 4 000 48 000 
Müteferrik giderler 2 404 

Toplam ' 186 608 186 608 

Tarım : 
Hasır süpürge ve toz bezi 374 
Servis vagonu çamaşırları yıka
ma giderleri 626 

Toplam 1 000 1 000 

Cer dairesi: 
61 odanın temizliği için senede 10 
liradan 10 X 61 = 610 610. 
Pens, kurşun, ambalaj sicimi ve . 
kâğıdı ve diğer giderleri 603 
ölçü vo ayar memurlarının yolluğu 1 700 
Demirbaş olmıyan teknik dergi 
ve gazeteler bedeli ve ciltlenmesi 1 000 
Tercüme ücretleri 200 

Toplam 4 113 4 113 

Atelyeler Dairesi : 
Amonyak, ip, kurşun, sicim, te
mizlik malzemesi 750 

( S . Sayısı : 52) 
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Teknik dergiler abonman ücreti 

Toplam 

Depolar : 
öteberi giderleri 
Hareket : 
Merkezde 19, servis müdürlükle
rinde 30, hareket müfettişliklerin
de 40, tevzi bürolarında 5 ki cem
an 94 odanın senede onar liradan 
temizlik giderleri : . 
Vagonlarda çamaşır yıkama gi
derleri 
îki radyonun abonman ücreti 
Şehir dahilindeki nakil vasıtaları 
giderleri ve Damga Resmi 
Sicim, ip, ambalaj kâğıdı, kurşun, 
benzin, • yağ - ve saire giderleri 
Personelin yıkanma giderleri : 
77 yatakhane için su parası 
77 yatakhane için mahrukat 
77 yatakhane için sabun bedeli 

• • " Toplam. 

—. 

Lira 

4 000 
18 000 
18 000 

40 000 

Lir® 

450 

1 200 

' 

940 

500 
20 

150 

1 000 

40 000 

Lira 

1 200 

16 405 

Yatakhane çamaşırlarının yıkanması: 
Beher yatakhane için 3 parçanın 
3 günde bir yıkanması 50 kuruş 
ve 77 yatakhane İ155 yatak he-
sabiyle 
300 b omuzun haftada bir defa ve 
beheri 50 kuruştan 
500 havlu haftada bir ve beheri 
15 kuruştan 

Toplam 

Yatakhanelerin şeker ve İhlamur 
ihtiyacı: 
2490 kilo şeker, kilosu 178 ku
ruştan 
223 kilo İhlamur kilosu 320 ku
ruştan 

69 300 

7 800 

3 900 

81 000 81 000 

5 286 

714 

Toplam 6 000 

(S. Sayısı s 52 ) 
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Lira Lira Lira 

(C.H.N.S.) ve Belçika'da çıkan De
miryolu kongreleri bülteni ile İs
tasyonlar için gazete abonman be
deli ?* 
Servis vagon çamaşırlarının yı
kanması 
Hudut Geçit Komiserliği temsil 
ödeneği 

Toplam 

4 235 

4 000 

840 

9 075 

'".: i 

138 685 

Gar, istasyon ve ambar ve geçitler 
Müstehlek malzeme 265 800 
1200 işçi elbisesi tebdili 16,50 
liradan 19 800 
İstihlâk edilen su bedeli 76 950 
ölçü, ayar memurlarının yolluk
ları ve basküllerin, kantarların 
damgalanması giderleri 10 450 
133 amele 350 kuruştan 310 gün 
için 
İhtiyarlık Sigortası primi 
İş kazaları ve meslek hastalıkları 
primi 

Toplam 

Limanlar (Merkez) : 
50 oda için senede on liradan te
mizlik malzemesi 
6 liman ve iki iskelede denizcilik 
bayramı için 

Toplam 

Limanlar (İşletme) : 
Limanların saha temizliği 

Limanlar (Balamı) : 

Sağlık Dairesi : 
Sıtma savaşında kullanılmakta olan 
haşarat öldürücü maddeler masrafı 
70 ton mazot beher tonu 240 liradan 16 800 
1 ton D. D. T. kilosu 10 liradan 10 000 

500 

1 000 

1 500 

144 305 
5 772 

4 327 

527 404 

5 500 

2 216 

527 404 

1 500 

5 500 

2 216 

Toplam 26 800 26 800 

( S. Sayısı: 52) 
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Su, çamaşır yıkama ve temizlik 
malzemesi 3 100 

Toplam 29 900 29 900 

Sağlık (Hastaneler) : 
Ankara Hastanesi: 
Yeni yapılan çamaşırhane ve has
tane binası su ihtiyacı günde or
talama olarak M3 (200) hesabiyle 
365 günde M3 (73 000) üzerinden, ' 
30 kuruş hesabiyle 21 900 
Eskişehir Hastanesi: 
Su parası senede maktuan 360 
İzmir Hastanesi: 
Su parası ortalama ayda 200 liradan 2 400 

Toplam 24 660 24 660 

Taşıt masrafları: 
4 aded motorlu vasıtanın benzin 
sarfiyatı, ayda ortalama olarak 
300 er kilo üzerinden, 50 kuruş 
hesabiyle 
Yağ bedeli: 
5 aded iç ve dış lâstik bedeli be
heri 200 liradan 
Tamir giderleri 

7 200 
1 200 

1 000 
3 000 

12 400 Toplam 12 400 12 400 

Diğer giderler: , 
Sabun, boya, tamir malzemesi te
mizlik ve sair karşılığı (üç hastane 
için) 27 600 
Sivas hastanesi: 
Su ve diğer müstehlek malzemesi 1 700 
Diğer giderler 247 

Toplam 1 947 1 947 66 707 

Genel Müdürlük : 
Genel Kâtiplik : 
Günlük neşriyatı takip ve genel 
kitaplık için alınacak gazete, der
gi, ansiklopedi abonman ücretleri 1 620 
Otobüs masrafları 540 

(,S. Sayısı: 52) 
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Diğer giderler 
Temizlik malzemesi giderleri 
Genel idare binasının su ihtiyacı 
bir ayda 2670 m3 ve m3 ü 23 ku
ruştan 7368 lira ve su saatleri ki
ra bedeli 
Salon, servis vagonlarında on rad
yo ve oparlörü abonman ücreti 
Taşıt giderleri : 
Ayda 210 kilo benzin, litresi 50 
kuruştan 
Yağ ve temizleme giderleri 
4 iç ve dış lâstik bedeli 
Belediye Resmi 
7 aded su soğutma cihazı, van
tilatör kayışı, kısa devre zincirleri ' 
Servis vagonları, çamaşırlariyle 
genel idare binasındaki 65 tül per
denin senede iki defa yıkama gi
derleri 

2 140 
2 710 

7 392 

115. 

1 260 
128 
455 
144 

120 

2 210 

Toplam 

Maliye ve muhasebat dairesi : 
Damga pulu 
14 vezne, ayda 30 liradan vesait 
parası 
70 oda, beher oda için senede 10 
lira temizlik gideri 
Diğer çeşitli giderler 

Toplam 

Ticaret ve hasılat dairesi : 
Damga bedeli 
Otobüs ücretleri 
Tercüme ücretleri 

Toplam 

4 317 

25 000 
• 

5 040 

700 
260 

31 000. 

150 
100 
300 

550 

4 317 

31 000 

550 

OMalzeme dairesi : 
Odaların temizlik, vesaiti nakliye 
ve posta çantaları kurşunlama 
masrafı 275 275 

(S . Sayısı: 52) 
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Hukuk müşavirliği : 
16 odanın, senede 10 liradan te
mizlik giderleri 160 
§ehir içi nakil vasıtaları giderleri 672 

Toplam 

İşletme müdürlükleri : 
6 işlenme müdürlüğünün bir yıllık 
ihtiyacı 

Okullar 
Kurslar ve pansiyonlar : • 
Eskişehir İlkokulu ve pansiyonu 

732 

7 831 

732 

T 831 

59 222 59 222 

çamaşır yıkama 
Su giderleri 
Diğer öteberi gideri 

Kurslar : 
Çamaşır yıkama 
Temizlik malzemesi 
öteberi giderleri 

eri 

Toplam 

dâhil diğer 

Toplam 

Genel toplam 

1 575 
1 500 
2 000 

5 075 

1 650 

1 500 

3 150 

5 075 

3 150 8 225 

1 048 585 

Bölüm 301 - Madde 50 — Aydınlatma giderleri 

Lira 

1952 yılı Teklifi 716 243 
1951 yılı ödeneği 869 990 
Eksiği • 153 747 

Yol : 
işebekede 2562 muhtelif ycrdo 
petrol lambası kullanılmaktadır. 
Senelik gaz sarfiyatı 78 354 kilo 
olup kilosu 25 kuruş hesabiyle 19 588 
2 562 lambanın, şişe, fitil makine 
masrafı (beher lamba için senede 
5 lira hesabiyle) • 12 810 

( S. Sayısı: 52) 
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Elektrik tesislerinin bakımı (kor
don, duy, lamba, anahtar) ayda 
200 liradan bir yıllık 200 X 9 X12 21 600 
Yol servisleri (Bölge ve atelyele-
rin cereyan bedeli) 5 180 
33 kısım, 22 şube, 6 bölgenin ce
reyan bedeli 4 270 
Merkez teşkilâtı (35 oda için yılda 
70 lira hesabiyle) 2 450 

Cer dairesi : 
Genel müdürlük binasının cereyan 
sarfiyatının % 4 dü 6 işletme cer 
teşkilâtı aydınlatılması giderleri 2 500 

Toplam 

Atelyeler Dairesi : 
Genel müdürlük binasının elek
trik sarfiyatının % 5 i 
Depolar : 
5500 kilo petrol^ kilosu 25 kuruştan 
Motorin 153 ton, tonu. 230 liradan 
Âmpül, duy ve sair elektrik malze
mesi 
Lâmba, fitil ve şişesi 
Cereyan bedeli 

Toplam 

3.700 

1 387 
35 190 

5 423 
3 000 

115 000 

160 000 
g=r .i T"1 ,1.1,7ı 

Toplam 65 898 65 8Ö8 

Tarım : 
35 oda ve baraka, 13 ser, 15 fi
danlık ve bahçenin tenviri, tesi
sat bakım malzemesi 3 000 3 000 

3 700 

1 150 

160 000 

Trafik (Hareket) : 
Geçen seneki miktarın 260 lira 
noksaniyle teklif olunmaktadır 12 000 
Gar, istasyon, ambarlar ve geçitler: 
695 i§ yeri, el feneri, makas fe
neri için günde 2 kilo hesabiyle 
507 350 kilo petrol, kilosu 25 
kurugtan 126 837 
Lâmba, şişe, ampul ve fitil parası 9 820 

ÇS. Sayısı: 52) 
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£65 geçit kulübesi, beher kulübede 
4 fener ve beher fenerde yarım 
kilo gaz sarfiyatı hesabiyle , 
1060 fenerin bakımı ı 
Gar, istasyon, ambarların aydınla
tılması 

Toplam 

478 
1 060 : , 

160 372 

298 567 298 567 

Limanlar : 
Haydarpaşa, Derince, Zeytinbur-
nu, Mersin, İskenderun ve Sam
sun limanı teşkilâtının cereyan sar
fiyatı ve bakımı 
Liman sahalarının : 
Haydarpaşa, Derince, Mersin, Sam
sun, İskenderun liman ve iskele 
sahalariyle vasıtalarının tenviri gi-

4 000 

derleri 
Liman atelyelerinin aydınlatılması 

Toplam 

Sağlık işleri dairesi : 
Beher oda için senede 44 kilovat 
üzerinden ceman 5280 kilovat olup 
bir kilovatı 40 kuruştan 
Sağlık dairesi merkez cereyan sar
fiyatı 
Diğer cereyan sarfiyatı ve tesisat 
bakımı 

2 165 

1 300 
« .. 

1 035 

75 000 
540 

79 540 79 540 

4 500 

Toplam 4 500 

Sağlık (Hastaneler) : k 
Ankara Hastanesi : 
Ayda vasati 1 250 liradan (çama
şırhane binası aydınlatılması dâhil) 15 000 
Çamaşır makinelerinin muharrik 
kuvvet cereyan bedeli 6 000 
Eskişehir Hastanesi : 
Ayda vasati 1100 liradan 13200 
îzmir Hastanesi : 
Ayda vasati 250 liradan .3 000 

(S . Sayısı: 52) 
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Sivas Hastanesi : 
Ayda vasati 200 liradan altı aylık 

Toplam 

Lira 

1 200 

38 400 

Lira Lira 

38 400 

Genel Müdürlük : 
Genel îdare binası cereyan bedeli 20 400 
Bakım masrafları 2 600 

Toplam 23 000 23 000 

Hasılat Dairesi : • 
İşletmelerdeki müfettişlildere ait 
8 odanın aydınlatılması ' 800 800 
Maliye ve Muhasebat Dairesi : 
Vezneler dâhil 70 odanın aydınla
tılması 7 000 7 000 
Hukuk Müşavirliği : 
1 ve 2 nci İşletmeler servisleri için 
(Santral faturaları üzerinden) 700 700 
Diğer işletmelerde 12 oda ve 44 
kilovat hesabiyle 212 . 
Bakım giderleri 88 

Toplam 300 300 

6. İşletme Müdürlüğünün Merkez 
teşkilâtı İ l 950 

Toplam 43 750 43 750 

Okullar, kurslar : 
Eskişehir İlkokulu ve Pansiyonu: 
Yılda 8.196 kilovat, bir kilovatı 
9 kuruştan .738 
Kurslar : 
Cereyan bedeli 
Bakım 

Toplam 

Toplam 

Genel toplam 

4 500 
500 

5 000 

t , 

5 000 

5 738 5 738 

716 243 

( S. Sayısı: 52) 
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Böltûi 301 - Madde 60 — Isıtma giderleri 

Lira 

1952 yık teklifi N 584 039 
1951 yılı ödeneği 580 155 
Fazlası 3 884. 

Kömür fiyatlarının artırılmış bulunmasına rağmen, geçen yıla nazaran (3 884) lira fazlasiyle 
(583 039) lira ödeneğin kâfi geleceği anlaşılmış olduğundan, teklif buna göre yapılmıştır. 

Servislere göre ödeneğin sureti tevzii aşağıdadır. 

Lira Lira 

Yol Dairesi : 
1588 soba, beher «obada iki ton linyit yakıl
dığına göre tonu 20,94 liradan 66.505 
1588 soba için odun, bir soba için senede 250 
kilo odun, tonu 44,70 İira hesabiyle 17 740 
Seyyar postalar için: 
200 aded soba, beher sobada iki ton üzerinden, 
odunun tonu< 44,70 lira hesabiyle 17 880 
Kömür ve odunun tahmil ve tahliye ücreti 6 400 
Yol servisi ve lojmanlarındaki 2763 soba, 
kurma ve soba borularının bakımı beheri için 
10 lira hesabiyle 27 630 
Şebekedeki soba boru ve bacalarının temiz
lenmesi 7438 X 5 = • . . 37 190 
Kalorifer kömür bedeli ve tahmil ve tahliye 
ücreti 2 808 

Tarım: 
39 soba, ikişer tondan 78 X 20.94 lira
dan = 1633 . 1 633 
Tutuşturma odunu 9,750 ton 9,750 X 44,70 
liradan = 436 436 
Soba ve boru bakımı 231 

Toplam 2 300 2 300 

öer Dairesi: 
Merkez 33 aded radyotör X 35,545 liradan 
Birinci İşletme 12 aded radyotör X 42,70 
liradan 
2 ve 8 nci İşletmelerde kaloriferleri istih
lâkt i 
Diğer işletmelerde 35 soba; bulunduğuna göre 
soba başına iki buçuk ton kömür hesabiyle 
87,5 ton üzerinden, 20,94 liradan 1 832 

2 300 

1 173 

511 

496 

Toplam 176 153 176 153 

eSvŞansı : ,52) ; 
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17,5 ton odun, 44,70 liradan 
Tahmil 
tamiri 
Tahmil ve tahliye ücreti ile! soba bakımı ve 

Toplam 

Lira 

783 

418 

5 213 

Lira 

5 213 

Atelyeler Dairesi: 
37 radyatör X 35,545 liradan 1 316 
Depolar: 
392 soba, beheri yılda 2,5 ton Çeltek kömürü 
yaktığına göre kömürün tonu 11,80 liradan 11 564 
418 aded atelye sobası ve mangal, beherinde 
7 şer ton linyit yakıldığına ve bir ton lin
yit fiyatı 20,94 lira bulunduğuna göre 
140 ton odun, tonu 44,70 liradan 
Odun tahmil tahliyesi ile soba kurma ve 
tamiri 

Toplam 

Trafik: 
Merkez Dairesi: 
47 radyatör X 35,545 liradan 
Birinci ve ikinci İşletme kalorifer giderle
rinden trafik hissesi 
6 İşletmede beşer oda hesabiyle beher oda 
için iki ton üzerinden linyit, tonu 20,94 
liradan . 1 256 
36 kısım hareket müfettişi, 16 tevzi büro
su . odası için ikişer ton linyit olup 20,94 
liradan 
70 sobanın fayraplık odunu 17,5 ton, beher 
tonu 44,70 liradan 
77 yatakhanede üçer oda ve beher oda için 
3 ton linyit hesabiyle tonu 20,94 liradan 
Fayraplık odun: 
65: ton, tonu 44,70 liradan ' 
282 sobanın kurulması ve bakımı . 

61 270 
6 258 

908 

80 000 

1 671 

500 

80 000 

Toplam 

2 177 

770 

14 511 

2 905 
2 679 

26 469 26 469 

Gar, istasyon, ambar ve geçitler: 
Haydarpaşa garmdaki kalorifer için yılda 
200 ton kok kömürü, tonu 50 liradan 10 000 
Ankara garındaki kalorifer için yılda 200 
ton kok tonu 50 liradan 10 000 

(S: Sayısı: 52) 
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Afyon Garmdâki kolorifer için yılda 150 ton 
kok, tonu 50 liradan 
Kayseri Garıhdaki kalorifer için yılda 52 ton 
kok, tonu 50 liradan 
Kaloriferlerdeki fayraplık odun yılda 20 ton 
ve tonu 44,70 liradan 
Yatakhaneler hariç şebekede ceman 1705 so
ba bulunmaktadır. Bunlardan, 1393 sobada 
linyit yakılmakta olup beher soba için 2,5 
ton hesabiyle 3482 ton üzerinden ve bir tonu 
20,94 liradan 
302 sobada çeltek yakıldığına göre, bir-so
ba için iki buçuk ton hesabiyle 755 ton üze
rinden ve bir tonu 11,80 liradan 
1705 sobanın 250 şer gramdan tutuşturma 
odunu, bir yılda 426 ton üzerinden ve bir to
nu da 44,70 lira hesabiyle 
1705 sobanın kurma ve bâzılarının tamiri 
Geçit bekçileri kulübelerinde kullanılan 239 
soba için bir yılda 478 ton üzerinden ve beher 
tonu 20,94 lira hesabiyle 
239 sobanın 250 şer gramdan bir yılda tutuş
turma odunu 59 ton tutuşturma odunu ve beher 
tonu 44,70 lira hesabiyle 

Toplam 155 667 15,5 667 

Liman (Merkez) : 
Haydarpaşa'da kaloriferle teshin edilen 39 
odadan 19 odası liman ve mütebakisi 5383 sa
yılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince Güm
rük İdaresince kullanılmakta olup işbu kalo
riferde yakılan Ereğli kömürü bedeli 6 788 
Diğer limanlardaki ısıtma 3 212 
Liman atelyelerinin ısıtılması giderleri 550 

Toplam 10 550 10 550 

Sağlık dairesi : 
İşletme Sağlık Servisi müdürlükleri, kısım 
hekimlikleri ,diş klinikleri, eczahaneler, pan
suman odaları ve sağlık bürolarında mev
cut 120 soba için beherinde iki ton linyit . 
yakıldığına göre 240 ton linyit için 20,94 
lira üzerinden '•'.'' 5 025 

(S . Sayısı: 52) 

7 500 

2 500 

894 

62 443 

14 809 

19 042 

15 833 

10 009 

2 637 
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Toplam 30 000 
Yol, cer, atelyeler, hareket, sağlık, hollerit, 

Lira 

30 ton tutuşturma odunu, 
lira hesabiyle 
Soba kurma ve bakımı 

beher tonu 44,70 

Umumi İdare binasında mevcut 11 radya
tör üzerinden ısıtma hisses 

Sağlık (Hastaneler) : 

Ankara Hastanesi 
Eskişehir » 
îzmir » 

i 

Toplam 

Linyit Kok 
Ton Ton 

800 ~~ 
1000 -~ 

— 50 

1 800 50 

1 800 ton linyit, 1 tonu 20,94 liradan 
50 ton kok, bir tonu 50 liradan 
20 ton tutuşturma odunu 
liradan 
Kömür ve odun nakli .. 
Sivas Hastanesi : 
200 ton linyit bir tonu 20,! 

Genel Müdürlük : 

beher tonu 44,70 

34-liradan 

Toplar 

Genel Müdürlük binasının kalorifer giderleri
nin sureti hesabı : 
Linyit kömürü, 500 ton, 
Kok > 240 » 
Tahta parçası 3 » 
Nakliye 740 » 
Cüruf temizliği için amele ı 

Kalorifer işçilerinin ücreti 

tonu 20,94 liradan 
» 50,00 '» 
» 20,00 » 
» 3,00 » 

ve kamyon bedeli 

1 341 
' 600 

391 

7 357 7 357 

37.692 
2 500 

894 
1 000 

4 188 

46 274 46 274 

_. 

10 470 
12 000 

60 ' 
2 220 
2 220 . 
2 655 

bilet matbaası hissesi 9.028 

Toplam 20 972 20 972 

Ticaret ve Hasilât Dairesi : 
Hasilâtm işletmelerdeki teşkilâtının ısıtıl
ması için 500 500 

(S . Sayısı: 52) 
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Lira Lira 

Maliye ve Muhasebat Dairesi : : 

Taşra teşkilâtı ısıtma giderleri 70 soba beheri 
2,5 ton linyit hesabiyle, bir ton linyit 20,94 
liradan 3 665 
Soba kurma ve bakımı giderleri 1 120 
Tutuşturma odunu, 12 ton üzerinden ve '44,70 
lira hesabiyle 537 
Haydarpaşa kalorifer hissesi 2 987 

Toplam 

Hukuk Müşavirliği : 
Isıtma gideri : 
16 soba, beheri iki buçuk tondan linyit, bir 
tonu 20,94 lira hesabiyle 
Tutuşturma odunu, dört ton, bir tonu 44,70 
liradan 
16 sobanın kurulması ve bakımı 

•- Toplam 

İşletme müdürlükleri : 
Isıtma giderleri ,: 
Okullar, pansiyonlar ve kurslar : 
Okullar ve pansiyonlar için 145 ton-kok be
her tonu 50 liradan 
145 ton linyit, tonu 20,94 liradan 
5 ton tutuşturma odunu beher tonu 44,70 li
radan 
Nakliyesi .•..••>• .v. //•:/,'?•/..\ j-,,.•>..; 
Üç kişiye 7 aylık, ayda 170 liradan kalori
ferci ücreti 
Kurslar :,--. ,;., , e 

Atelyelere verilen sofaj bedeli 

.,'. . -.•/..'.:';•: ...• .••. <-.:'.;:. .•;:.;•;: ''.••;.':.... ;-:?. j ^ p l a m 

8 309 

837 

179 
160 

1 176 

7 250 
3 036 

223 
500 

3 570 

5 386 

19 965 

8 30:) 

1 176 

21 813 

19 965 

Genel toplam 584 039 

Bölüm 304 - Madde 10 — Posta ve telgraf ücretleri 

Lira 

1952 yılı teklifi 20 781 
1951 ödeneği ' < 

(S. Sayısı: 52) 
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Posta ve telgraf ücretlerine ait 1952 yılı ödenek teklifinin servislere göre tevzi sureti aşağıda

dır 

Yol Dairesi :, 

. Yol (Tarım) : 

Cer Dairesi : 

Depolar : 
Trafik.: 

Limanlar (Merkez) : 

Limanlar (Bakım) : 

Sağlık Dairesi : 

Sağlık (Hastaneler) : 

Genel Müdürlük : 
Ticaret ve Hâsılat Dairesi : 
Maliye ve Muhasebat Dairesi : 
Merkez ve. taşra teşkilâtının posta giderleri 
Malzeme dairesi 
Hukuk müşavirliği 
İşletme müdürlükleri 

Toplam 

Okullar ve pansiyonlar : 
Kurslar 

Lira Lira 

980 

25 

113 

, 50 
900 

65 

475 

218 

250 

6 700 
450 

3 500 
3 164 
575 

2 966 

17 355 

Toplam 

980 

25 

113 

50 
900 

65 

475 

218 

250 

17 355 

200 
150 

20 781 

Bölüm 304 - Madde 20 — Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 

Lira 

1952 yılı teklifi 73 092 
1951 yılı ödeneği 

1952 yılı ödenek teklifinde telefon ve başka haberleşme giderleri, posta ve telgraf ücretlerin
den ayrılmış bulunmaktadır. Bu yıl ödeneğinin sureti hesabı ve servislere tevzii aşağıda göste
rilmiştir: .'-•••-': . • • - . " 

(S. Sayısı:'52) 
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Lira Lira 

Yol dairesi : 
Merkez ve işletmelerde 12 telefonun abonman 
ücrti, beheri için 75 lira hesabiyle 
Merkezde günde iki şehirlerarası mükâleme 
bedeli 3X2X360 
İşletme ve kontrol mühendisliklerinde hafta
da 10 defa hesabiyle 3X10X52 

Toplam 

Yol (tarım) : 
Haricî ve dahilî telefon bakım ve abone 
bedeli 

900 

2 160 

1 560 

4 620 

275 

* 4 620 

275 

Cer dairesi : ' 
îki telefonun abonman ve fazla mükâleme 
ücreti 2 787 2 787 

Atelyeler dairesi : 
îki telefonun abonman ve fazla mükâleme 
ücreti 1 500 1 500 

Trafik : 
Merkezde 4 telefonun senelik abonman bedeli 
Üç telefonun şehirlerarası konuşması 
İşletme hareket servisi ve tevzi kalemleri için 
Fazla mükâleme ücreti 

Toplam 11 785 11 785 

Gar, istasyon, ambar ve geçitler : 
70 telefonun 125 er liradan abonman ücreti 8 750 
Gar, istasyon ve ambarlarda ihbar için kul
lanılmak üzere tesis edilecek 17 telefondan 
1951 yılmda: tesisat masraflarının artmış bu
lunması sebebiyle ancak bir kısmının ikmal 
olunduğundan, mütebakisinin 1952 yılında 
yapılması için 6 000 
Yeni telefonların mükâleme ücreti 250 

300 
5 485 

800' 
6 200 

11 785 

Toplam 15 000 15 000 

Limanlar (merkez) : 
Haydarpaşa, Mersin, İskenderun ve Samsun 
limanlarının telefon abonman bedeli ile mun
zam konuşma ücreti . 1935 1935 

^S.'Sayısı: 52) 
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Lira Lira 

450 
112 , 

720 

1282 

2 400 

13 255 
2 050 

1 282 

2 400; 

• ; 

Sağlık dairesi : 
Merkez ve işletmelerde mevcut 6 telefon 
abonman ücreti 6 X 75 
1/4.nispetinde fazla mükâleme ücreti 
Senede 240 şehirlerarası mükâleme bedeli 
beher mükâleme üç lira hesabiyle 3 X 240 

Toplam 

Sağlık (Hastaneler): 
4 hastanenin telefon ücretleri 

Genel Müdürlük: 
Merkez telefonları abonman, fazla "mükâleme 
ve şehirlerarası konuşma ücretleri 
Ticaret ve Hasılat Dairesi: 
Maliye ve Muhasebat Dairesi: 
12 saymanlık telefon giderleri, senede 125 gör 
liradan 1 500 
Malzeme Dairesi: 
3 telefon, abonman ve fazla mükâleme ücreti 
ile şehirlerarası konuşma ücreti 1 836 
Hukuk Müşavirliği: 
İki telefonun abone, fazla mükâleme ve 
şehirlerarası konuşma ücreti 
İşletme müdürlükleri: 

Kurslar 

Okullar ve pansiyonlar 

Toplam 

Bölüm 305 - Madde 10 — Gayrimenkul kiraları 

Lira 

225 
10 804 

29 670 

1 738 

100 

29 670 

1 738 

100 

73 092 

1952 yılı teklifi 9 500 
1951 yılı ödeneği . .6 500 
Fazlası 3:000 

Halen Samsun ve Mersin Limanlarında kiralanan ambarlarla sundurmalar, kiraları, ile 5383 sa
yılı Kanunun 37 ncı maddesi gereğince antrepo hizmetlerinin ifası için yeniden kiralanacak depo, 
hangar ve sundurmaların kiraları karşılığı,olarak geçen seneye nazaran (3 000), lira fazlası ile 
(9 500) lira ödenek teklif edilmiştir. 

( S. Sayısı: 52 ) 
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adde 20 — Hollerit Makineleri kira 

» 

1952 yılı teklifi 
1951 yılı ödeneği 
Fazlası 

ve başka her çegit giderleri 

Lira 

90 500 ' 
85 000 
5 500 

Lira 

Makine kirası ayda (1 636,25) dolardan yılda (1636.25) 
X 12 X 2.8252= 55 960 
Üç milyon aded kart bedeli ve Gümrük Resmi ile nak-" 
Üyesi beheri 1,065 santimden 31 950 
Âdi kâğıt 25 top beher topu 30.50 liradan 768 
Kopya kâğıdı 3 top, beher topu 12,50 liradan 38 
Tabulâtris şeridi 36 aded, beheri 4.20 liradan 152 
Atlama demiri 30 aded, beheri 3 er liradan 105 
Elektrik cereyanı 857 
Cer ve hareket formülerleri (18000) aded, beheri 3.20 
kuruştan 575 
îp, sünger, maşa raptiye ve sair müstehlek malzeme 95 

Toplam 90 500 

Teklif olunan miktarın, yukardaki hesaba istinat etmekte olup geçen seneye nazaran \ husule 
gelen artış, bir kısım makinelerin getirtilmesinden sarfınazar edilmesine mukabil 1952 yılında ge
tirtilecek olan (3 000 000) aded kart bedelinden tevellüt etmektedir. ' 

Bölüm 306-— Giyecekler. 

Lira 

1952. yılı teklifi 1 107 921 
1951 yılı ödeneği- . 1292 918 
Eksiği - 184 997 

Teklif edilen ödeneğin sureti hesabı ve servislere tevzii berveçhi atidir. 

Aded Fiyatı Tutarı Lira 

Yol : 
Tekniker yol. kısım şefi, 
kısım şef i ve yol- sürve-
yanı elbisesi maa kasket 286 72 20:592 
Telgraf çavuşu, yol ça
vuşu ve drezmör elbi
sesi maa kasket , . 1218 42.50 51 765 
Yol bekçisi, bekçi ve ha
demelerin elbise ve kas
keti 1034 46 .47 564 

(S. Sayısı: 52) 



571 personelin paltosu 

Toplam 

Tarım : 
Yol çavuşu elbisesi maa 
kesket 
Bekçi ve hademe elbise
si, 
Palto 

Toplam 

Cer Dairesi : 
Loko fren kontrolörü ve 
başrevizörler elbisesi 
maa kesket 
Palto 

Top 

Depolar : 
Serj elbise maa kasket 
Açık şayak elbise maa 
kasket 
Kapalı şayak elbise maa 
kasket 
Palto 

- 33 
Aded 

571 

33 

9 
34 

28 
14 

lam 

135 

24 

143 
57 

Fiyatı 

58 

. 42.50 

46 
54 

72 
58 

j 

77 

42.50 

40.50 
58 

, 
Tutarı 

33 118 

153 039 

1 403 

414 
1 836 

, 3,^53 

2 016 
812 

2 828 , 

9 720 

1 020 

5 791 
3 306 

Lira 

153 039 

8 653 

2 828 

Toplam 19 837 19 837 

Trenler (Cer) : 
Serj elbise maa kasket 334 72 . 24 048 
Şayak elbise maa kasket 585 4250 24 863 
Palto 423 58 24 534 

Toplam 73 445 73 445 

Manevra (Cer) : 
Makinist ve ateşçilere 
verilen elbise maa kasket 41S 72 29 736 
Palto 160 58 9 280 

Toplam 39 016 39 016 

Tren lokomotifleri : 
Makinist, ateşçi, başre- . 
vizör ye revizörlerin elbi- v; ; 

leri maa kasket 2010 72 144 720 

(S . Sayısı: 52) 



Pompacılarm elbisesi tnaa 
kasket 
Palto 

Toplam 

— 34-
Aded 

223 
654 

Fiyatı 

42.50 
58 

Tutarı 

9 477 
' 37 932 

192 129 

Lira 

192 129 

Trafik : 
Muhabere ve tren muayene 
memurları elbiseleri maa 
kasket 
Palto 

Toplam 

71 
21 n 58 

5 112 
1 218 

6 330 

Gar, İstasyon, Ambar ve Geçitler 
İstasyon ve ambar me-
murları elbisesi 
Manevra personeli ve ge
çit bekçileri elbisesi 
Amele çavuşu elbisesi 
Palto 
Palto 
Kasket 
Kasket 

Manevra (Hareket) : 
Başmanevracı ve manevra-
cı elbisesi 
Makasçı elbisesi 
Palto 
Kasket 

Trenler (Hareket) : 
Şeftren, bagaj kondök-
törü ve kondöktör elbisesi 
Gardifren elbisesi 
Şef tren, bagaj kondök-
törü ve kondüktörle
rin "paltosu; ' •:. 
Gârdifiren elbisesi 
Kasket 

2921 

1318 
•1 

750 
351 

2920 
1319 

345 
685 
283 

1030 

1567 
830 

"'}':: 

392 
255 

1567 

•67 

36,50 
46 
58 
54 
5 
4 

Toplam 

46 
36.50 
54 
4 

Toplam 

67 
36.50 

58 . v 
54 

5 

195 707 

48 108 
46 

43 500 
18 954 

; 14 600 
5 276 

326 191 

15 870 
25 003 
15 282 
1 120 

60 275 

104 989 
30 295 

22 736 
13 770 

7 835 

6 330 

326 191 

60 275 

(S . JSayısı;: 52) 
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Aded Fiyatı Tutan Lira 

Kasket 

Toplam 

830 3 326 

Limanlar (Merkez) : 
Liman şeflerinin elbise 
ve kasketler 
Palto 

9 
5 

50 
58 

450 
290 

Toplam 740 

Limanlar (Bakım.) : 
Bekçi elbisesi 
Hademe » 
Palto 
Kasket 

1 
1 

2 

42 00 
46 00 
54 00 
4 00 

42 
• 46 

108 
8 

Toplam 204 

Toplam 182 945 182 945 

• 740 

Limanlar (İşletme) : 
Elbise 

» 
3> 

» 
» 
:» 
» 

Liman şefleri elbisesi 
Tayfa gömleği 
Kasket 
Palto 
Bekçi elbisesi 
Kasket 
Palto ° 

89 
29 

101 
30 
26 
26 
7 
3 

25 
25 
— 
42 
42, 
10 

• • • ' : 

60 00 
60 00 
72 00 
58 00 
28 00 
3 25 

28 50 
63 00 
28 00 
3 25 

— 
46 00 
4 00 

54 00 

5 370 
1 740> : 

7 272 
1 740 

728 
85 

200 
189 
700 
81 

. 256 
1 932 

168 ' ;' 
540 

21 001 21 001 

204 

Sağlık : 
Şoför elbisesi 
Hademe ve bekçi elbi
sesi maa kasket 
Kadın hademe tayyör 
ve eşarbı 
Palto 

, 4; 

143 

49 
45 

86 30 

40 50 

54 78 
50 00 

345 50 

5 791 50 

5 684 
2 250 

Toplam 11 071 11 071 

(•3.-Sayışı.: 52) 
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, ; ; Adcd Fiyatı Tutarı Lira 

Genel Müdürlük: 
Şoför elbisesi 
Hademe için şayak elbise 
Kadın hademe için tayyör 
Bekçi elbisesi 

> » 
Kasket 
Kasket 
Eşarp 
Palto 

Toplam 

İşletme Müdürlükleri: 
Elbise 
Elbise 
Elbise 
Palto • 
Palto 

Toplam 

Okullar ve; pansiyonlar: 
Hademe elbisesi ve kasket 
Palto > 

Toplam 

1107 921 

Bölüm 307 - Madde, 10 — Sürekli görev yolluğu 

1952 yılı teklifi 47 498 
. ' 1951 yılı ödeneği 46 200 

Fazlası . 1 298 

1952 yılında nakilleri yapılacak olanlar tekaüde sevk edilecek veya arzulan ile emekliye ayrılacak 
\ olanlann yollukları karşılığı olarak teklif'edilmektedir. 

(•& bayisi: 52) 

1 
75 
32 
12 
21 
1 
87 
32 
7 

92 
6 
31 
2 
16 

42 
40 

67.00 
36.00 
30.85, 
36.00 
36.50 
5.00 
4.00 
4.00 
54.00 

46.00 
40.00 
40.50 
34.85 
58.00 

50;00 
58.00 

c 

•67 
2 700 
988 
432 
767 
5 

384 
128 
378 

5 813 

4 232 
240 

1 255 
69 
928 

6 724 

2 100 
580 

5 813 

6 724 

2 680 2 680 
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ödeneğin servislere göre sureti tevzii aşağıdadır. 

Lira 

Yol dairesi 
Yol dairesi tarını • 
Cer dairesi 
Atelyeler dairesi 
Depolar 
Manevra (cer) 
Trenler (cer) 
Tren lokomotifleri 
Trafik 
Gar, istasyon, ambar 
Manevra (Hareket) 
Trenler » 
Limanlar (Merkez) 
Limanlar (işletme) 
Limnlar (Bakım) 

ve geçitler 

, 
Sağlık dairesi ve hastaneler 
Genel Müdürlük 
Okullar, pansiyonlar ve kurslar 

4 750 
100 

1 665 
235 

2 280 
1 140 
1 900 
2 375 
3 375 
9 500 
3 848 
7 410 

• 475 
760 
475 

1 900 
5 160 

150 

Toplam 47 498 

Bölüm 307 - Madde 20 

1952 yılı teklifi 
1951 yılı ödeneği 

Geçici görev yolluğu 

Lira 

220 000 
240 500 
20 500 

Geçici görevle veya vekâlet için gönderileceklere ödenecek yolluklar, 1951 yılı fiilî sarfiyata göre 
ve 20 500 lira noksaniyle 220 000 lira olarak teklif edilmektedir. 

Ödeneğin servislere göre sureti tevzii aşağıda gösterilmiştir. 

Lira 

Yol dairesi 
» » (tarım) 

Ger dairesi 
Atelyeler dairesi 
Depolar 
Manevra (cer) 
Trenler » 
Tren lokomotifleri 
Trafik 
Gar, istasyon, ambar 
Manevra (hareket) 
Trenler » 

ve geçitler 

39.900. 
100 

24 747 
. 1 092 

5 700 
1 900 

13 775 
14 250 
3.800 

.89.300 
1 520 
2 850 

( s; Sayısı i 52 ) 



38 

Liman (merkez) 
Liman (işletme) 
Liman (bakım) 
Sağlık dairesi ve hastaneler 
Genel müdürlük 
Okullar, pansiyonlar ve kurslar 

Lira 

950 
950 
285 

5 700 
41 872 

400 

Toplam 249 092 
29 092 

• v . 

220 000 

• • i ; . " i . - ; . . ' Bölüm 307 - Madde 30 -

1952 yılı teklifi 
1951 yılı ödeneği 
Eksiği 

- Devir ve teftiş yolluğu 

Lira 

267 791 
280 423 
12 632 

Devir ve teftiş vazifesiyle mükellef olanların adedlerine ve devir için nizami, teftiş için de 
tahmini olarak tesbit edilen müddetlere göre bilhesap (267 791) lira ödenek teklif olunmuştur. 

Bu ödeneğin de servislere sureti tevzii aşağıda gösterilmiştir : 

Lira 

Yol dairesi 
Yol dairesi (tarım) 
Cer dairesi 
Atelyeler dairesi 
Trafik 
Limanlar (merkez) 
Sağlık dairesi 
Genel Müdürdük 

* ' • • • • • ' ; ' - - • > > 

im 307 - Madde 40 -

1952 yılı teklifi 
1951 yılı ödeneği 
Eksiği 

56 683 
4 750 

20 315 
950 

73 150 
. 1 425 

28 50Ü 
82 018 

Toplam 267 791 

- Yabancı' .memleketler yolluğu 

Lira 

' 102 700 
124 500 
21 800 

Demiryol kongre ve konferansları dışında gerek etüd ve staj maksadiyle gerekse görülecek 
lüzum üzerine E. C. A. hesabına yabancı memleketlero gönderileceklerin idarece ödenecek yolluk
ları karşılığı olarak geçen seneye nazaran (21 800) lira noksanı ile (102 700) lira ödenek teklif 
edilmiştir: 

(;S. Sayısı,: 52) 
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Bölüm 307 - Madde 50 — Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve 

diğer giderleri 

Lira 

1952 yılı teklifi 223 752 
1951 yılı ödeneği 160 297 
Fazlası 63 455 

Halen mevcut iki tarife uzmanı ayda 
300 liradan . 
taşe ve ibate giderleri 
Bir cer uzmanının diğer masrafları ile 
giderleri 
Bir atelyeler uzmanının iaşe ve diğer 
giderleri 
Bir hareket uzmanının iaşe ve diğer 
giderleri 
Bir büro organizasyon uzmanının iaşe 
ve diğer giderleri 
Bir genel organizasyon mütehassısının 
giderleri 
Bir malî reform uzmanının giderleri 

yeniden getirilecek uzmanların giderleri dolayısiyle ödeneğin artırılmasına lüzum hâsıl olmuş
tur. Bivhis mevzuu uzmanların ücretleri E. C. A. direkt yardımından temin edilemediği takdirde 
ücretleri do bu tertipten ödenecektir. 

î i* ".' v V .. 

6 471 

12 281 

55 000 

55 000 

55 000 

20 000 
20-000 

223 752 

Bölüm 311 - Madde 10 

1952 yılı teklifi 
1951 yılı ödeneği 
Fazlası 

— ilân ücretleri 

Lira 

2 000 
1000 
1 000 

Hasılat dairesi tarife değişikliği ilânlarının neşri giderleri, işletmelerin idari ilânları ile hareket 
dairesinin orör değişikliklerinin halka ilânı için 1951 yılı ödeneğinin tatbikatta kâfi gelmediği anla
şıldığından 1952 yılı teklifi (1 000) lira fazlasiyle (2 000) lira olarak yapılmıştır. 

311 - Madde 20 — Vergi ve resimlerle 

1952 yılı teklifi 
1951 yılı ödeneği 
Fazlası 

tapu harçları 

Lira 

36 000 
11 000 
25 000 

ödenek, gelir getirmiyen idare mülkleri vergi ve resimleri ile tapu harçları ve Kurumlar Vergisi 
karşılığı olarak (36 000) lira teklif edilmiştir. 

(S . Sayısı: 52) 
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Bölüm 311 - Madde 30 — Reklam ve tanıtma giderleri 

. Lira 

1952 yılı teklifi 10 000 

Reklâm Ve tanıtma maksadiyle gazetelere ve diğer her türlü neşir vasıtalarına verilecek ilânlarla, 
yazılar ücretleri bu tertipten Ödenecektir. Tanıtma ve reklâm giderleri için (10 000) lira ödenek teklif 
olunmuştur; 

Bolüm 311 - Madde 4 —* Pasif korunma giderleri 

.L i ra 

1952 yılı teklifi 1 
1951 yılı ödeneği , 1 

Maddenin muhafazası için geçen yılda olduğu gibi bu maddeye (1) lira ödenek konulmuştur. 

Bolüm 311 - Madde 50 — İdareye bağlı plmıyanlardan Dpmiryollar ve Limanlar için yararlıkları 
görülenlere verilecek mükâfat, danışma ve konferans ücretleri 

Lira 

1952 yılı teklifi 19 000 , 
1951 yılı ödeneği 20 000 

• Eksiği 1 000 

Bu tertipten yapılacak muhtemel ödemeler karşılığı olarak 1951 yılma nazaran (1 000) lira eksiği 
ile (19 000) lira ödenek teklif edilmiştir.. 

Bölüm 311 - Madde 60 — Kazalar neticesinde yolun açılması giderleri 

•' Lira 

1952 yılı teklifi 100 000 
1951 yılı ödeneği 175 000 
Eksiği 75 000 

1952 yılında bu tertipten yapılacak [tediyeler karşılığı olarak 1951 yılma nazaran (75 000) lira 
noksaniyle (100 000) lîranın kâfi geleceği tahmin olunarak bu miktar ödenek teklif edilmiştir. 

Bölüm 311 - Madde 70 — Tazminler 

' . • ' • * • • • L i r a 

1952 yılı teklifi 121 864 
1951 yılı ödeneği 120 000 
Fazlası .1 864 

( S. Sayısı: 52 ) 
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Lira 

Kayıp ve hasarlar karşılığı olarak 57 000 
Malûl kalanlara ve ölenlerin vârislerine verilecek tazmi
nat karşılığı olarak 57 000 

Toplam 114 000 
6 . IX . 1950 tarihinde Derince - Sapanca arasında yolun 
kapanması dolayısiyle yolcu ve eşyalarının deniz yolları 
vasıtaları ile nakli bedeli 7 864 v 

Toplam 121 864 

114 000 liranın kâfi geleceği anlaşılmakta ise de 1950 yılında Derince - Sapanca arasmda yolun 
kapanması dolayısiyle yolcu ve ağırlıklarının denizyolları vasıtalariyle nakli dolayısiyle tahakkuk 
eden borcumuzu ödemek üzere (121 864) lira ödenek teklif edilmiştir. 

Demiryolu, ve Liman İşletme ve Bakım hizmetleri ve diğer idare hizmetleri 

' • Bölüm 401 - Madde 10 — Ücretler (Bilet basımevi) • \ 

Lira 

1952 yılı teklifi 41 256 
1951 yılı ödeneği 42 297 
Eksiği 1 041 . 

Bilet Basımevi memurlarının ücretleri için teklif olunan ödeneğin sureti hesabı aşağıda gösteril
miştir. 

. ; Lira Lira 

C cetveline dahil memurlar ücretleri 
C cetveline dahil işçiler ücretleri 

îa§e giderleri 

Bölüm : 401 - Madde 20 — Diğer giderler (Bilet Basımevi) 

Lira 

13 367 
26 139 

Toplam 39 506 

yplam 

39 506 

1 750 

41 266 

1952 yılı teklifi 130 156 
1951 yılı ödeneği 129 115 
Fazlası 1 041 

Bilet Basımevinin bilet kartonu vö diğer idare giderleri ile memur ve işçilere verilen diğer hak
lar için aşağıda gösterileceği veçhile (130 156) lira ödenek istenilmektedir. 

( S. Sayısı : 52.) 



Lira Lira 

Türkiye Cumhuriyeti Embeldi Sandığına ya-
yapılacak ödemeler : 
% 5 1er 
% 1 1er 

Toplam 

işçiler Emekli Sandığına yapılacak ödeme
ler : % 5,5 
işçi Sigortaları Kurumuna yapılacak ödeme-
le* 
Fazla mesai ücreti 
Yolluklar ^ r L 
Çocuk zammı 
ölüm ve doğum yardımları 
îsitma 
Aydınlatma t ' 
öteberi giderleri 
Makinalar için eeryan bedeli 
Makina ve demirbaş bakımı 
Karton bilet 
Mürekkep, sicim ve kurşun 

629 
126 

755 

j 

755 

1 415 

120 
500 

. 250 —> 
2 880 
1 000 
- 500 

500 
200 

7 000 
500 

106 000 
8 536 

Toplam 130 156 

Bölüm 403 — Temsil ve kutlama giderleri 

Lira 

1952 yılı teklifi / 1& 000 ^ ^^ 
• . 1951 yılı ödeneği 5 000 

Fazlası- 10 000 

idarenin yerli ve yabancı, şahıslar müessese ve teşekküllerle temas ve münasebetlerinden do
ğacak temsil masrafları, temsil mevzuuna giren diğer sarfiyatın ve resmi kuşat giderlerini kara
lamak üzere (15 000) liralık ödenek teklif edilmektedir. 1951 yılı için kabul buyrulan (5 000) 
liralık ödenek ihtiyacı karşılıyamadığmdan 1952 yılı ödeneği (10 000) lira fazlası ile teklif edil
miştir. 

(Bölüm 407 - Madde 30 — Geri verilecek paralar ve kesenekler 

Lira 

4952 yılı teklifi - ' 180 000 
4951 yılı ödeneği 200 000 
Eksiği 20 000 

( L Öayisı: 02) 
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• : ; - ; h - ; Lira 

Fazla tahsil edilen veya senesi , geçtikten 'son^a. reddi : 
gereken miktarlar karşılığı olarak • 160 000 
Geri verilmesi ieabedenler karşılığı olarak 20 000 

Bölüm 407 - Madde 40 -

1952 yılı teklifi 
1951 yılı ödeneği 
Fazlası." 

Toplam 180 000 

- Mahkeme harçları 

Lira 

10.000 
3 000 
7 000 

1951 yılının fiilî tediyeleri de nazara alınarak (10 OOO) lira ödenek teklif edilmiştir. 

Bölüm 407 - Madde 50 — Oeliv getiren, mülklerin vergi ve resimleri 

Lira 

1952 yılı teklifi 50 00ü 
1951 yılı ödeneği 25 000 

• Fazlası 25 CCO 

Bu maddenin ödeneği de 1951 yılı fiilî tediyeleri nazara alınarak (25, 000) lira fazlasiyle tek
lif olunmuştur. 

; Bölüm 420 - Madde 10 — İdare hastaneleri giderleri 

Lira 

1952 yılı teklifi 
1951 yılı Ödeneği 
Fazlası 

Teklif edilen ödeneğin sureti hesabı aşağıdadır. 
( • " ' • • 

îaşe 

Ankara hastanesi 
Eskişehir » 
İzmir » 

Toplam 

755 641 
730 602 
25 009 

îaşe edilen 
Yatak adedi personel adedi 

185 * 
300 
50 

251 

535 251 

(S. Saym: Ş ) 
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Lira Lira 

535 hasta yatağı ve 251 personel olmak üzere 
ceman 786 kişi iaşe edilmesi iktiza etmekte
dir. Bir günlük ortalama iaşe masrafı geçen 
senenin aynı olmak üzere 1 755 lira hesabiyle 
(365X786X1.75= 502 575 
Yemeklerin ihzarında kullanılan havagazı 
ayda vasati 1 500 liradan 18 000 

Teçhiz ve tekfin giderleri 
Kalay giderleri 
İlân ücretleri 
Hariçten alınacak ilâçlar: 
Ankara Hastanesi için ayda 
Eskişehir Hastanesi için ayda 
tzmir Hastanesi için ayda 

Senede (12 X 2 200 = 26 400 
Methardan alınacak ilâçlar: 
Ankara hastanesi 
Eskişehir hastanesi 
izmir hastanesi ! ..... 

Sivas hastanesi 6 aylık giderleri: 

Toplam 

Toplam 

lira) 

Toplam 

50 yatak, 36 personel olmak üzere ceman 86 
kişinin 180 günlük iaşesi (86X180X175=) 
Teçhiz ve tekfin giderleri 
ilân ücretleri 
Hariçten alınacak ilâç bedeli 
liradan) 
Methardan alınacak ilâçlar 

' ' ." ' ' : •/'•' G 

(Ayda 200 

enel toplam 

520 575 

4 500 
2 000 
3 000 

1 000 
1000 

200 

2 200 

60 000 
80 000 
20 000 

160 000 

.; 

26 400 

j 

160 000 

27 466 
300 
200 

1 200 
10 000 

755 641 

f& Bateri k) 
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Bolüm 420 - Madde 20 -^ îdare sağlık teşkilâtı dışında yaptmlacak muayene ve tedaviler ve diğer 

sıhhi tedbirler giderleri 
• — • • ' • - L i r a 

1952 yılı teklifi 1198 000 
1951 yılı ödeneği 1 398 000 
Eksiği 200 000 

Teklif olunan ödenek, aşağıda arzolunan hesaba istinaden yapılmıştır: 

Lira Lira 

Sanatoryumlar giderleri: 
Erenköy Sanatoryumu 24 yatak 
Büyükada Sanatoryumu 10 yatak 

Toplam 34 

Beher yatağın günlük ücreti 
365 X 340 = 124 000 
Hariç hastanede ve hariç mütehassıslarda 
tedavi ücretleri, lâboratuvar tahlil ücretleri, 
diş tedavi ücretleri, hasta nakil giderleri 74 000 

Toplam 

İdare eczaneleri ve katar sıhhî imdat san
dıkları için mubayaası lâzımgelen ilâçlar: 
Eczanelerde hazırlanan ilâçların iptidai 
maddeleri Prodüi Şimik 
Pansuman malzemesi 
Sıtma ilâçları 
Uyuşturucu maddeler 
Röntgen filimleri 
Dişçi müstehlek malzemesi 
Lâboratuvar ve eczaneler malzemesi 
Yerli ilâç ampulleri 
Alkol ve şeker 
Müstahzar ilâçlar 
Bu tertibe mevzu diğer giderler 

Toplam 

198 000 198 000 

; !. u . 

175 000 
120 000 
80 000 
80 000 
10 000 
5 000 

20 000 
80 000 
30 000 

360 000 
40 000 

1 000 000 1 000 000 

1 198 000 

( & Sayısı V 52) 
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^ j^p^m^u . - Madçie, J-M.rrr MKpknuar; ve pan 
• •' 'y\-k\:-M\yv:î,-^ - ; . ! : • -

1952 yılı teklifi 
1951 yılı ödeneği ; 
Eksiği, 

^eti hesabı aşağıdadır: 
: • ; : , ; - • > : ; , . , — . - • i , - : . , , - , -

Eskişehir İlkokulu (Pansiyonu) : 
iaşe : •;, 
öğrenci adedi ,': 250 
öğretmen adedi 3 
Memur adedi 1 
Hemşire adedi 1 

Toplam 255' 

Günde 115 kuruş iaşe, masrafı hesabiyle 280 
günlük 255 X 115 X 280 == 
15 müstahdem günde 100 kuruştan 280 gün
lük 

sıyoıuarı; gıcıeriecı 
Lira 

115 853 
212,586 
96 733 

, 
Lira . Lira 

• ":.:••; ••<•:?«>•*<, ; , : / • ' ' , • ' - : . 

82 110 

4 200 

Toplam 86 310 86 310 

. Giyim ; 
Elbise; 250 öğrenciye 45 liraidan 
Palto: 73 öğrenciye 36 liradan 
Bere ve kep: birer aded, yeni öğrenciler 
Okul gömleği; ilk yılda 2 şer aded diğer yıllar
da 1 aded 
73 X 2 ===== 146; 

177 x 1 = 177 

11 250 
2 628 

292 

342 X 7,5 liradan 
Frenk gömleği: Yılda ikişer aded 250 X 2 X 5 
= 2 500 / 
Ayakkabı: Yılda ikişer çift 250 X 2 X 15 — 
7 500 -

. Toplam 

İlân ücreti 
Ders levazımı: 250 öğrenciye 9 liradan 
öğrenci tedavi giderleri 

Toplam 

2 423 

2 500 

7 500 

26 593 26 593 

300 
2 250 

400 

115 853 

( Ş? Sayısı,; 52 ) 
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Bu sene, Diyarbakır ve Konya ilkokul ve pansiyonları lâğvedilerek Eskişehir İlkokulu talebe kad

rosu genişletilmiş, diğer taraftan Buca Ortaokulu ve pansiyonu da tamamen lağvedilmiştir. 

Bölüm 416 • Madde 20 — Yatılı resmî orta okullarda okutulan öğrencilerin tahsil ve giyim eşyası 
giderleri • 

•""•••!"!' Lira 

,,.,:<;. - .,, , ' , r , - , , ; . ' : , , • 1952 yılı teklif i . ., . . . , , . / .- .-87.518,. . , - . , • • .. -jr, ...:, ;•.;•; 
.,,,.•."..,-:.. ,. - 1951 .yılı ödeneği ?.,.-.. . - : ,. . •-— .;.,.;.- ,,,.; •._ 

Buca Ortaokulu ve pansiyonunun maliyet giderleri yüksek görüldüğünden lağvedilmiş ve orta
okul talebelerinin resmî ortaokullarda okutturulması kararlaştırılmış olduğundan (87 518) lira ödenek 
teklif olunmuştur. " 

-•'•' ^ L i r a 

Pansiyon ücretleri : 
15 öğrenci 396 ve 16 öğrenci 363 liradan/ 64 020 
Elbise senede bir kat 175, öğrenciye 50 
liradan 8 750 
Kasket yeni 72 öğrenciye 3 liradan 216 
Palto yeni, 72 öğrenciye 36 liradan 2 592 
Ayakkabı, yeni Öğrencilere 2 çift diğer
lerine birer çift hesabiyle 175 + 72 = 
247 çift 20 şer liradan 4 940 
Frenk gömleği yılda ikişer aded 5 lira
dan 5 X- 350 = 1 750 1 750 
öğrenci kırtasiyesi (kitap, defter, kalem •, 
ders levazımı ilâ) 30 liradan 5 250 

Toplam 87 518 

Bölüm 416 - Madde 30 — Tahsil için yabancı memleketlere gönderilenlerin giderleri 

Lira 

1952 yılı teklifi 331 500 
1951 yjlı ödeneği 510 500 
Eksiği 179 C00 

1951 yılı sonuna kadar Amerika'da bulunan öğrencilerden 10, İsviçre'de bulunan öğrenciler
den de 10 tahsillerini ikmal ederek memlekete döneceklerinden, tahsile devam edecek olan 45 talebe 
için (331 500) lira ödenek teklif edilmiştir. 

Bütçe Kanununa göre Millî Eğitim Bakanlığına devri iktiza eden öğrenci giderleri için Ameri
ka'da bulunanlara aylık ödenek, her türlü öğretim ve tedavi giderleri ile tez basım ücreti ve tetkik 
gezisi masrafları olarak senede ortalama (7 500) ve İsviçre'dekilere de aynı masraflar için (6 500) 
liraya ihtiyaç bulunmaktadır. 

;<& "Sayisi: 52) 



Lira 

7 500 X 39 = 2 9 2 500 
6 500 X 6 = 39 000 

Toplam 331 5,00 

Bölüm 416 - Madde 40 — Teknik Üniversite ile teknik eleman yetiştiren başka okullarda ve Kızılay 
Hemşire Okulunda okutulanı İdare öğrencilerine verilecek burslar ve sair giderler 

- Lira' 

1952 yıh teklifi 10 900 
' 1951 yıh ödeneği 3 400 

Fazlası 7 500 

1952 yılı teklifindeki 7 500 lira fazlalık; İdare hastaneleri hemşiro ihtiyacının temini maksadiyle 
Kızılay Hemşire Okulunda olmtulaeak beş hemşirenin senelik tahsil giderlerinden tevellüt etmekte 
olup, ödeneğin sureti hesabı aşağıdadır. 

Teknik Üniversitedeki burslu üri öğrencinin burs karşılığı 

Lîra 

1 250 X 2 = 2 500 2 500 
Malatya Sanat Enstitüsünde burslu bir 
öğrencinin burs ve diğer giderleri 900 
Kızılay Hemşire Okulunda okutulacak 
beş hemşirenin tahsil ücreti olarak Kızılaya 
verilecek meblâğ (1 500 liradan) 7 500 

i . ' - • • . . . 

Bölüm 416 -

1952 yıh teklifi 
1951 yılı ödeneği 
Fazlası 

Toplam 

- Kurs giderleri 

10 900 

Lira 

169 801 
144 653 
25 148 

Teklif olunan ödeneğin sureti hesabı aşağıda a/rzolunmuştur: 

Lira Lira 

Yol grupuna dâhil personelden kurs göre
cekler : 
Kısım şefi : Mayıs - Ekim arasında altı ay 
müddetle (16 kısım şefi) 
2,25 X 184 X 16 = 6 624 6 624 

( S. Sayısı t 52) 
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Lira Lira 

Çavuş, ve bekçi : Mayıs - Temmuz arasında 
üç ay müddetle 50 çavuş ve bekçi 
2,25 lira X 92 X 50 = 10 350 10 350 

Toplam 16 974 16 974 

Cer grupuna dâhil personelden kurs görecek
ler : 
Makinist : Her kurs müddeti üç ay olmak 
üzere senede 4 kurs akılacak, beher kurs 
mevcudu 45 olmak üzere 180 kişi iştirak et
miş olacaktır. , 
2,25 lira X 366 X 45 = 37 058 37 .058 
Eevizör : Her kurs bir ay sürecek ve senede 

-. iki kurs açılacaktır. . Beher kurs 45 er kişi
lik olduğuna göre : 
2,25 lira X 60 X 45 = 6 076 6 075 

. Toplam 43 133 43 133 

Trafik kısmına dâhil personelden kurs göre
cekler : 
Hareket kursu : Beşer ay süreli iki kurs açı
lacak ve 60 şar kişi iştirak edeceğine göre : 
2,25 X 305 X 60 = 41 175 41 175 
Tren şefi kursu: 4 er ay süreli iki kurs, kurs
lara 45 şer kişi iştirak edecektir. 
2,25 lira X 244 X 45 = 24 705 24 705 

Toplam 65 880 65 880 

1952 yılında yeniden açılacak işçi kursları : 

Eskişehir, Halkapmar, Sivas ve Yedikule'dc açılacak işçi laırslan (kurs müddeti 13 hafta ve her 
hafta günde iki saat ders verileceğinden 8 sanat şubesi için: 

Lira Lira 

6 gün X 8 X 2 X 13 = 1248 
Saati 4 er liradan 1 248 X 4 =• 4 992 
Kura iki devre olacağından 2 X 4 992 = 9 984 
îki -kursun malzemesi 4 016 

Toplam 14 000 14 000. 

Oksijen ve elektrik kaynakçı kursu : 
60 gün müddetle 15 kişi 
2,25 X 60 X 15 = 2 025 2 025 

( S..Sayışı: 52) 
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Lira İjira 

Oksijen kaynakçı kursu malzeme masrafları : 21 384 

Elektrik kaynakçı kursu malzeme masrafları 5 805 

Toplam 29 214 29 214 

Kalay giderleri 600 600 
169 801 

Bölüm 418 —- Faiz, acyo ye akçe farkları * 

Lîrâ 

1952 yılı teklifi 1 900 000 
1951 yılı ödeneği 760 000 
Fazlası 1 150 000 

"Tedavüldeki bonolar ile açılacak borçlu hesap faizlerini ve akçe farklarını, acyoları karşılamak 
üzere teklif Edilmiştir. i .i - '• "i'- ; -; *', T"/ ? ' i / \ * • : ' • • . " 

1951 yılına nazaran artış sebebi; tedavüldeki bonoların artmasından neşet etmektedir. 

Bölüm 419 - Madde 10 — Serbest avukat ücretleri 

Lira 

1952 yılı teklifi 5 000 
1951 yılı ödeneği 5 000 

Demîryol şebekesinden uzak mahkemelerde eşhas tarafından açılacak veya İdarece açılması lâzım-
gelen ve idare avukatlarının gidip gelme ve ikamet masraflarını koruyamıyacak olan dâvalar için 
mahallerinden tutulacak avukatlara verilmek üzere geçen senenin aynı olarak (5 000) lira ödenek 
teklif edilmiştir. 

Bölüm 419 - Madde 20 — Diğer mahkeme giderleri 

' . - . . . . . . . : '"• - L i r a 

1952 yılı teklifi 40 000 
*/;;.;; 1951 yılı ödeneği 30 000 

Fazlası 10 000 

1951 yılı altı aylık fiilî sarfiyatı göz önünde bulundurularak, 1952 yılı ödeneği 10 000 lira 
fazlasiyle 40 000 lira olarak teklif olunmuştur. 

Bölüm 421 - Madde 11 — Tren lokomotifleri giderleri , 

,-' V"7'. " , , kira 

1952 yılı teklifi,r 29 165018 
1951 yılı ödeneği 31 843 870 
Eksiği V 2 678 852 

(S . Sayısı: 52) ' 
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Teklif olunan 29 165 018 liralık ödeneğin sureti hesabı aşağıdadır 

Açıklama 

Lokomotif yakıtları: 
Ereğli kömürü 
Ereğli linyit 
Çeltek 
Odun 
Odun tahmil ve tahliye ücreti 

Lokomotiflerde kullanılan hampetrol 

Toplam 

1950 yılında 10464 milyon hamton kilometre 
yapılmıştır. . 

1951 yılının ilk beş aylık neticelerine göre 1952 
yılında takriben 10500 milyon hamton kilometre 
yapılacağı fakat 1952 yılında servise, konacak 
olan motorlu trenlerin 140.330.000 hamton kilo
metre yapılacağı ve dolayısiyle buhar lokomotif
lerine 10.359.670.000 hamton kilometre düşeceği 
tahmin edilmektedir. 

Kömür sarfiyatımızın takibettiği seyre nazaran 
1952 yılında katar lokomotiflerinde beher 1000 
hamton kilometre başına 76 Kg. Ereğli kömürü 
sarf edileceği tahmin olunmuş ise de su tasfiye te
sisleri için angaje edilecek olan kimyager ve mü
fettiş yardımcılarının bu sahadaki faaliyetlerinin 
kömür sarfiyatı üzerinde nispet tesiri görülmesi 
icabedeceğinden, bu sayede- bu memurların ücret
lerine tekabül edecek miktarda bir tasarruf sağ
lanacağı ve dolayısiyle 1000 hamton kilometreye 
isabet edecek kömür sarfiyatının 75,88 Kg. a dü
şeceği kabul ve hesaba esas ittihaz edilmiştir. 

Bu esasa göre tren lokomotiflerinin Ereğli kö
mürü ihtiyacı: 

10.359.670.000X75,88=786.091 tondur. 
Bunun .79.150 tonu yerine 71.700 ton linyit, 

61.000 ton çeltelt ve 8000 ton hampetrol alınacağı 
ve binnetice 1952 yılında katar lokomotiflerinde, 
786.091—79.150^706.941 ton Ereğli kömürü sar-: 
f edileceği tahmin edilmiştir. 

Miktarı 
Ton . 

706941 
71700 
61000 

980 

Fiyatı 
Lira 

37,47 
20,94 
11,80 
44,70 

Tutarı 
Lira 

26 489 079 
1 501 398 

719 800 
43 806 

980 

Lira 

28 755 063 ' 28 755 063 

8000 50,00 400 000 400 0Q0 

( S. Sayısı: 52) 
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Açıklama 
Miktarı 

Ton 

Motorlu tren akar yakıtları 
Motorin 
Benzin ^ 
Tahmil, tahliye ücreti 

Toplam 

1952 yılında sefere konulacak olan motorlu trenle;* 
dolayısiyle bu fıkra ödeneği geçen seneye nazaran 
artırılmıştır» 
Yağlar : 
Rezidü 
Sürşof .v 
Vakum 
B. B. Yağı 
A. Yağı 
W Yağı 
Valvalin yağı 
D. T. E. Yağı 
Tahmil, tahliye ücreti 

• . • ' - • • T o p l a m 

Sular: 
5 186 753 M3 15,81 kuruştan 820 000 lira 
Suların maliyetine giren masraflar hakkında not : 
Ereğli kömürü 
Linyit » 
Çeltek 
Odun 
Sona 
Kireç 
Şehir suyu 
Elektrik cereyan bedeli 
,Pompa kazanlarının tamiri ücreti ile diğer müs-
tehlek malzeme bedeli 
Pompaların dondan muhafazası için linyit kömürü 
218 ton 20,94 liradan : 
Tahmil vö tahliye giderleri 

Fiyatı 
Lira 

Tutarı 
Lira 

2500 
40 

230,00 
400,00 

575 ÖÖ0 
. 16 000 
10 750 

601 750 

1385 
385 
10 
80 
12 
15 
1 
2 

220,00 
700,00 
750,00 
750,00 
1000,00 
1000,00 
1000,00 
500,00 

304 700 
269 500 
7 500 
60 000 
12 000 
15 000 
1000 
1 000 
1910 

672 610 

10000 
8042 
4756 
120 
200 
1500 

37,47 
20,94 
11,80 
44,70 
250,00 
40,00 

374 700 
168 399 
56 120 
5 364 
50 000 
60 000 

150 000 
,80000 

65 436 

4 564 
1 820 

Lira 

601 750 

672 610 

820 000 

Toplam 1 016 405 

^ • 4 s . : Sayım: 52) 



63 
Masrafın hizmetlere sureti tevzii 

Tren lokomotiflerinde 
Trenlerde 
Manevra 
Depolarda 

Toplam 

Ampul, meşale, kaul, üstüpü, kontrol saat bandı, 
süpürge, fenerlere ait fitil ve şişelerle patinaj ku
mu ve buna benzer malzeme : 

Toplam 

Liralık ödeneğe ihtiyaç bulunmakta ise de : 
Su tasfiye tesislerinin yeni teçhizat ve edevatla 
donatılması ve yeni su tasfiyesi sisteminin tatbiki 
dolayısiyle 1952 yılında şimdilik takriben kömür 
sarfiyatında' % 8 nispetinde bir tasarruf sağlana
cağı hesap edildiğinden (2 300 405) lira bu mik
tardan tenzil edilmiştir. 

Teklif olunan ödtfek tutarı 

Su 
metre küp 

5.186.753 
96.497 

459.600 
685.200 

Fiyatı 
Kuruş 

15,81 
15,81 
15,81 
15,81 

Tutan 
Lira 

820 000 
15 256 
72 600 

108 330 

Lira 

1 016 186 

216 000 

31 465 423 

2 300 405 

29 165 018 

Bölüm 421 - Madde 12 

1952 yılı teklifi 
1951 yılı ödeneği 
Eksiği 

Teklif olunan ödeneğin sureti hesabı aşağıdadır. 

Yağlar : 
Rezido yağı , • 

Vagonların diğer müstehlek malzemesi 
Ereğli kömürü 
Linyit 
Çeltek 
Odun 
Su (101227 metreküp) 

- Trenler giderleri 

Miktarı 
Ton 

•' :445 

700 
150 
100 

30 

Lira 

874 994 
963 337 

88 313 

Fiyatı 
Lira 

220 

37,47 
20,94 
11,80 
,44,70 
15,81 

Tutarı 
: Lira 

.97,900 

26 229 
3 141 
1 180 
1 341, 

15 256 

Lira 

97 900 

( S . Sayım : 52 ) 



M 
Miktarı 

Ton 
Fiyatı 

Lira 

Ampul, üstüpü, hasır süpürge, mazot, petrol ve 
benzeri malzeme 

Toplanı 

Birinci maddede bahsolunan sebepler dolayısiyle 
kömür sarfiyatında sağlanacağı anlaşılan tasar
ruflar dolayısiyle tenzil olunan meblâğ 

Teklif olunan ödenek tutarı 

Kevizörlük geçici ameleleri : 
380 amele X 3,50 liradan X 313 gün 
Bu amelelerin hafta tatili yevmiyeleri 26 gün he-
lıasiyle 
Tathirat geçici ameleleri : 
.108 amele X 3,00 liradan X 313 gün 
Bu amelelerin hafta tatili yevmiyeleri 26 gün he
sabiyle 

Toplam 

% 3 iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta primi 
% 4 ihtiyarlık sigortası primi • 

Toplam 

Tutarı 
Lira 

95 000 

142 147 

2 551 

139 596 

Lira 

139 596 

416 290 

34 580 

133 807 

11 116 

595793 

17 873 
23 832 

637 498 637 4Ö8 

«74 994 

Bölüm 421 - Madde 13 — Manevra giderleri 

Lira 

1952 yılı teklifi 
1951 yılı ödeneği 
Eksiği 

ödeneğin sureti hesabı agağıda arzolunmuştur. 

Katı yakıtlar : 

Ereğli kömürü 
Linyit > 
Çeltek 
Odun 

Ton 

2 283 125 
2 566 740 

283 615 

Fiyatı Lira Lira 

("S. Sayısı 

49899 
15000 
7000 
,200 

52) 

37,47 
20,94 
11,80 
44,70 

1 869 730 
314 100 
82 600 
8 940 

0 



— m 

Odun tahmil ve tahliyesi 

Tren lokomotifleri giderleri-tertibinde arzolunan 
sebep dolayısiyle yapılacak % 8 tasarruftan dola
yı tenzili gereken meblâğ 

Yağlar : 
Rezidü yağı 
Sürşof yağı 
Diğer yağlar 

8u : 
459600 m3 

Ciğer müstehlek malzeme : 
Manevra lokomotiflerinde sarfedilecek ampul, pet
rol, üstüpü, kaol; süpürge, fitil, şişe ve benzeri 
malzeme kargılığı 

Ton Fiyatı Lira Lira 

200 

Toplam 2 275 570 

182 045 

250 
50 

220 
700 

Toplam 

2 093 525 

55 000 
35 000 
7 000 

97 000 97 000 

15,81 72 600 72 600 

20 000 20 000 

Toplam 2 283 125 

Bölüm 421 - Madde 14 — Muharrik ve müteharrik edevatın depolarda bakımı ve servise hazır
lanması ffiderleri , , 

Lira 

3 933 848 
3 627 789 

306 059 

1952 yılı teklifi 
1951 yılı ödeneği 
Fazlası 

ödeneğin sureti hesabı aşağıda arzolunmuştur. 

Mağazalardan alınacak malzeme 
Atelyelerde yaptırılacak sabo bedeli 
Iskara, bara ve tabureler ve atelyelerde yaptırılacak diğer malzeme 
Birinci smıf demirbaşların tamiri ile ikinci sınıf demirbaşların teb
dili giderleri 
Motor tamiri 
Yataklı vagonlar hususi malzemesi 
Sular 685. 200 M3 

Ereğli kömürü 4.000 ton, beher tonu 37,47 liradan 

Lira Lira 

1 100 000 
840 000 
100 000 

150 000 
60 000 * 
15 000 
108 000 
149 880 

(S.Sayıs i : 52) 
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•' '•' • i. L i r a . . L i r a . 

Linyit kömürü İ750 ton, beher tonu 20,94 liradan 36 641 
' Çeltek komüîü 650 ton, beher tonu 11,80 liradan 7 670 

Odun 20 ton, beher tonu 44,70 liradan 894 
Yük vagonlarında D. D. T. tatbik edileceğinden, gerekli D. D. T, ve di
ğer malzeme bedeli ' . 7 9 915 

r . •' Toplam 2 648 000 

Tren lokomotifleri tertibinde arzolunan sebep dolayısiyle kömür sarfi
yatında sağlanacak tasarruf için tenzili gereken meblâğ 15 607 

• 2 632 393 2 632 393 
Elektrik cereyan bedeli 160 000 160 000 

Geçici işçi : 
Loko depolarında 95 aded, 7'şer liradan 313 gün hesabiyle * 208 145 
Motorlu tren depolarında 176 kişi 7 liradan 313 gün hesabiyle se

nelik ihtiyacı 385 616 
Motorlu trenler hemen faaliyete başlamıyaca ğmdan tenzili gereken 

meblâğ % 25 hesabiyle 96 816 

288 800 288 806 
Geçici Amele : 
Lokomotif depolarında 380 geçici amele, yevmiyesi 3,50 liradan 313 

gün (313 X 3, 50 X 380 ==» 416 290) • • 416 290 
Motöıiü tren depolarında 87 geçici amele, yevmiyesi 3,50 liradan 

313/4 gün hesabiyle (313/4 X 3,5 X 87 = 71 670) 71 670 

Toplam 487 960 487 960 

Yukarıdaki geçici işçi ve amelelerin Pazar yevmiyeleri 81 894 
İhtiyarlık Sigortası primi % 4 hesabiyle 42 661 
iş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası primi % 3 hesabiyle 31995 156 550 

Toplam 1 141 455 1 141 455 

Toplam 3 933 848 

Bölüm 421 - Madde 15 — Limanlar işletme giderleri 

'*•••'' Lira 

1952 yılı teklifi * 314 278 
1951 yılı ödeneği 436 875 
Eksiği 122 597 

(rS..Sayısı: 52) 
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Ödeneğin sureti hesabı b'erveçhiâtidir : 

Yakıtlar : 
Ereğli kömürü GOO ton, beher tonu 37,47 li
radan , 
Odun 40 ton * 
Tahmil ve tahliye ücreti 

Lira 

o 

22 480 
1 780 

740 

Lira 

Toplam 25 '000 25 000 

Motorin 375 ton, beher tonu 220 liradan 82 500 
Benzin 1 ton 400 
Petrol 1 ton 220 
Tahmil ve tahliye ücreti 1 280 

Toplam 84 400 84 400 

Yağlar : 
B. B. yağı 7,5 ton 750 liradan 5. 625 
Gres yağı 3 ton 700 liradan 2 100 
Makine yağı 1,5 ton 600 liradan ,' . 900 
Tahmil ve tahliye ücreti 123 

8 748 8 748 

Sular 19 000 
Halat vo benzeri malzeme 20 000 
Liman taranması giderleri . " 142 500 
Liman vasıta vergi ve resimleri 14 630 

"-"*?! i) 

Toplam 314 278 • 

Eksikliğin sebepleri deniz vasıtalarında denizden denize tahmil ve tahliyede çalışan geçici 
tayfa ve amelelerin tahmil ve tahliye hizmetleri meyanma alınmasından tevellüt etmektedir. 

Bölüm 421 - Madde 21 — Üst yapının • bakımı 

Lira 

1952 yılı teklifi İS 610 880 
1951 yılı ödeneği 19 400 000 
Eksiği 789 120 

( S . Sayısı- 52) 



ödeneğin sureti hesabı aşağıda gösterilmiştir. Eksiliş sebebi; yol ameliyelerinde mekaniz 

E l e m e ğ i •_ 
Açıklama •-•Malzeme Kadrolu Kadrosuz 

Eaylar, makaslar : 
Kjrılan ve bozulan rayların yerlerine konulan ye
nilerinin alınması için yapılan tecrübelerde 0,002 
5 nispetinde ray değiştirilmektedir. -
Km. 7614 X 0,002 5 X 80 kilo = 1500 ton 
1 500 X 320 liradan == 480 000 lira 
"Makas, dil ve göbek tebdili :...'. 
100 aded X. 2 000 lira = 200 000 ura 
Traversler : 
Kayın normal traversi; 
150000 aded X 18,60 lira = 2 790.000 lira 
Kayın, makas traversi; 
1500 aded X 32.00'lira == 48 000 lira 
Ankara tipi traverslerden çatlak olanlarının değiş
tirilmesi "için 20000 aded X Kgr. 64 X 310 000 
lira = 396 800 lira 
Diğer yol malzemesi : 
Çatlak cebire, cebire bnlonu, travers bulonu, yaylı 
halka, şöminman takozu bedeli : 
Cebire 100 ton X 400 lira = 
Cebire bulonu 100 ton ;X 1 100 lira = 
Travers bulonu 40 ton X 1 200 lira = 
Yaylı halka 20 ton X 2 100 lira = 
Şöminman takozu 40 ton X 1 200 lira = 
Seîet 200 ton X 600 lira = ' . 

40 000 
110 000 
48 000 
42 000 
48 000 
120 000 

480 000 

200 000 

2 430 000 

39 540 

396 800 

82 064 277 936 

— S 460 

Toplam 408 000 408 000 

Balast : 
Programa göre hatta döşenmesi lâzımgelen balast: 
M3 300000 X 4,90 lira = 1 470 000 — 



Açıklama Malz 

Balast tahmil, tahliyesi : 
M3 3000000 X 1,425 lira = 
Mıcır hazırlanması: 
W 5000X8 Ura = 40 000 
Yol çavuş ücretlerinden bu kısma isabet eden mik
tar 
Bay, makas, travers ve diğer yol malzemesinin yer
lerine konması ve tamirleri. 
Eğrilen ray ve traverslerin doğrultulmasi: 
Makaslarda tamirat, diğer yol malzemesinin yerle
rine konulması ve tamir işleri 
1952 yılında alınacak traverslerin tebdili bedeli : 
150000 aded X 1,95 lira = 
Yol çavuş ücretlerinden bu kısma isabet eden mik
tar 

Yevmiye 
adedi Kuruş Tutarı 

Yolun tanzimi 1496253 285 4 264 322 
Cüruf temizliği 60001 285 171 002 

Toplam 4 435 324 

1887 amele 312 gün üzerinden 
Yol .çavuş ve sürveyyanları ücretlerinden bu kıs- . 
ma isabet eden miktar 
Yol bekçileri 
(F) fıkrası ile kademe zamları 
Yarma, imlâ, debuşe, derivasiyon tanzim ve tathiri 
Yol çavuşları ücretlerinden bu kısma isabet eden 
miktar . 
Kar ve buz temizliği xf , 

E l e m e ğ i 
Kadrolu Kadrosuz îhz 

— 427 500 

35 000 

15 000 

211 375 

142 500 

— 
2 381 640 

1 782 464 
1 491 360 
309 695 

— 

50 000 
256 500 

4 435 324 
'— 

— 
— 

570 000 

— 



Açıklama Malzeme 

Yol çavuş ücretlerinden bu kısma isabet eden mik
tar — 
Muhtelif hizmetlere verilecek paralar ' —• 

:\- Toplam 3 954 340 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
tediyelerin açıklaması : 
Tahakkuka esas ücret 
% o 1er 
% 25 1er 
% 100 1er 
% 1 1er/ 
Yönetim giderleri 
% 10 1ar 
Emekli ikramiyesi 

Sandığına yapılacak 

1 616 168 
80 808 
5 000 
7 500 

16 375 
3 565 
5 000 
5 000 

123 248 
İsçiler Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 245 893 

Toplam 369 141 

Bölüm 421 - Madde 22 

1952 yılı teklifi 
1951 yılı ödeneği 
Eksiği 

E l e m e ğ i 
Kadrolu . Kadrosuz 

30 000 — 
369 141 .193 280 

6 546 364 6 522 875 
92 301 

6 615 176 

•İhza 

1 510 

Yol tesislerinin, bakımı 

Lira 

2 066 490 
2 100 000 

33 510 



Ödeneğin sureti lıesabı berveçhiâtidir : 

Açıklama 

Tüneller, yarma ve imlâ tahkimatı, kar siperleri, 
kar tünelleri balamı 
Köprüler, viyadükler ve dere tahkimatı Km. .27 
Köprü traversleri 
Kazıklı köprü kerestesi 
İşaret levhaları, sinyaller, emniyet tesisatı 
Telgraf ve telefon hatlariyle cihazlarının bakımı 
2000 adcd telgraf direği bedeli, beheri 32 liradan 
Muhtelif sandıklara ödenecek paralar 

Toplam 

Muhtelif sandıklara verilecek paraların müfredatı : 
T. C. Emekli Sandığına : . 
% . 5 1er ' . 2 1 537 
% 25 1er - 1 000 
% 100 1er 1 000 
% ' 1 ler 4 798 
Yönetim giderleri 1 017 
Emekli ikramiyesi . 2 000 

31 352 
İşçiler Emekli Sandığına : 
•% 5,5 - 17 835 
îşçi Sigortaları Kurumuna 12 848 

Toplam 62 035 

Malzeme 

112 900 
429 736 

80 000 
50 000 
56 424 

168 032 
64 000 

961 092 

E l e 

179 291 
139 201 

81 046 
335 451 

49 187 

784 176 
32 015 

816 191 

e ğ i 
Kadrosuz 

95 000 
142 500 

8 550 
30 309 

12 848 

289 207 

İhza 



Bölüm 421 - Madde 23 — Binalarla sabit tesislerin ve diğer sabit tesisleri 

.~ ."•'••".' / " L i r a ' "•-

1952 yılı teklifi 
1951 yılı ödeneği 
Eksiği 

ödeneğin sureti hesabı berveehiâtidir : 

Açıklama 

Binaların ve tesislerin bakımı 
Bina dahili elektrik tesisatının tamiri . 
Şebekedeki binaların kıymeti takriben 161 milyon, 

"diğer sabit tesislerle birlikte baliği 200 milyon li
radır. 
Bunların her sene takriben % 1 i nispetinde ta
miri ve bakımı esası alınmış olup, buna göre he
sap edilmiştir. 
Bina dışı tesislerin bakımı (rampalar, peronlar, 
meydanlar, vagon kantarları, gabariler ve saire) 
Bampalar, peronlar, meydanlar, parke ve.karolâj 
tamir ve bakımı 
"Vagon kantarlarının bakımı (177 kantar) 
Döner köprülerin bakımı (79 aded) 
Gabarilerin bakımı 
Haricî elektrik tesisatının bakımı 
Su işleri : 
Su tesislerinin bakım ve tamiri 
Ham ve tasfiye edilmiş suların ayrılması 
Şebekedeki yangın tesisatının ıslahı 

Malzeme 

700 000 
50 000 

2 681 154 
22 800 000 

118 848 

E l e m e ğ i 
Kadrolu Kadrosuz îhza 

745 434 237 500 
50 000 

75 000 
40 000 
45 000 

— • 

25 000 

125 000 
100 175 
25 000 

49 695 
99 390 
34 787 
4 970 
14 909 

49 695 
39 583 

' • _ — 

23 750 
— 

14 250 
— 

- • - : — 

23 750 
9 500 
25 000 



Açıklama 

Muhtelif sandıklara verilecek paralar 

Toplam 

Muhtelif sandıklara verilecek paraların müfredatı: 
T. C. Emekli Sandığına : 
% 5 1er 2 570 
% 25 1er 200 
% 100 1er 500 
% İ l e r 542 
Yönetim giderleri 147 
Emekli ikramiyesi 1 000 

işçiler Emekli Sandığına : 
% 5,5 1ar 
İşçi Sigortalarına 

4 959 

49 139 
13 306 

67 404 

E l e m e ğ i 
Malzeme Kadrolu Kadrosuz 

^ 54 098 13 306 

1 185 175 1 092 561 397 056 
6 362 

A 098 923 



"m 

en 

Bölüm 421 - Madde 24 — Yola ait makinelerle yol alât ve edevatın 

Lira 

Fazlası 

Ödeneğin sureti hesabı aşağıdadır : ; 

Açıklama 

Yol alât ve edevatının'bakımı (2 nei sınıf demir
başların yenilenmesi dâhil) 
1 nci smıf demirbaşların bakım ve tamiri 
Muhtelif sandıklara verilecek paralar 

Toplam 

İşçiler Emekli Sandığına yapılacak tedi
yeler • . . - • • ' . ' 7 020 
İşçi Sigortaları Kımuiruna yapılacak te
diyeler — 
İş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta 
primi '% 2,5 800 
İhtiyarlık sigortası primi % 4 1 250 

ı teklifi 
L ödeneği 

Malzeme 

175 000 
112 368 

— 

287 368 

471 570 
450 000 

21 570 

E l e m e ğ i 
Kadrolu Kadrosuz 

98 443 23 750 
27 202 23 750 
7 020 ,2 050 

132 665 49 550 
1 987 

134 652 

Toplam 9 070 



Bölüm 421 - Madde 25 

1952 yıh ödeneği 
1951 yılı teklifi 
Eksiği 

— 65 — 
— Fidan yetiştirme ekim giderleri 

Lira 

152 920 
160 000 

7 080 

Bu maddede teklif olunan ödeneğin 1951 yılma nazaran (7 080) lira eksik bulunması, geçici 
amele ücretlerinden % 5 tasarruf miktarının düşülmüş olmasından tevellüt etmektedir. 

ödeneğin sureti hesabı aşağıdadır: 

Kömür bedeli: 
11 serde 65 ton linyit kömürü ve 2 serde de 40 ton kok kömürü 
yakılacağına ve linyit kömürünün beher tonu 20,94, kok kömürü
nün de 40,50 liradan olduğuna göre: 

Lira 

20,94X65=1361 . • 
50,00X40=2000 

Toplam 3361 3 361 

Su parası . 13 572 
Diğer müstehlek malzeme 15 000 
Geçici amele ücretleri 120 987 

Toplam 152 920 

Bölüm 421 - Madde 26 ,— Liman, bina ve tesislerinin bakımı 

Lira 

1952 yıh teklifi 
1951 yılı ödeneği 
Eksiği 

Bu1 madde ödeneği aşağıdaki hesaba göre teklif olunmuştur: 

Rıhtım, estekat, iskelelerin ve liman binalarının bakımı 
Liman vinçlerinin ve sabit tesislerinin bakımı 

433 800 
500 000 
66 200 

r : • '•• 

'• . Toplam 

Lira 

383 800 
50 000 

433 800 

( S. Sayısı : 52 ) 



r- 66 — 
Bölüm 421 - Madde <27—Mııharrikve müteharrik edevat ile atelyeleralâtfve edevatının bakımı 

/ . Lira 

1952= yılı teklifi • 18 746^700 
1951 yılı ödeneği 22889 550 
Mksiği , 4 142 850 

ödeneğin sureti hesabi: berveçhiâti arzolumıştur: 
Lira 

650 lokomotfin senelik normal tamiri beheri 17 300 li
radan 650 X 17 300 = 11 245 000 11245 000 

; Motorlu vagonların tamiri -224 500 
'Yolcu^vagonlarının i tamiri 1 400 vagon>beheri' 2 100 
liradan , 2-940 000 
Yük vagonlarının tamiri, 10 000 vagon beheri 423 li
radan . . 4 230 000 
23 aded vincin tamiri beheri 4 550 liradan . 106 950 
Kamyonların plâka resmi 2.T0 

Toplam 18 746 700 

ödenek teklifindeki eksiliş sebepleri, istihsal mühendisliklerinin faaliyeti neticesi maliyetin, düşü
rülmesinden ve 1951 yılında ağır tamirleri ilanal edilecek olan. lokomotifler içiiı ayrıca ödenek isten-

- meşine lüzum kalmadığından tevellüt etmiştir. 

Bölüni',421 - Madde 28 — Liman araçlarının bakımı 
1 Lira 

1952 yılı teklifi -< ' 179 555 
19,51 >yılı ödeneği ' 1 6 7 532 
Fazlası 12 023 

Bu madde ile teklif olunan ödeneğin hesap şekli aşağıdadır 
Lira Lira 

Deniz vasıtalarının bakım ve tamiri için mal
zeme 110 000 
Atelyeler makine ve aletlerinin bakımı : ' 
9 motopompun tamiri, beheri 2?500.liradan 
80 kazanın tamiri, beheri 60 liradan 

Geçici işçi giderleri 39 455 
îşçi sigortaları laırumuna yapılacak ödemeler 

İradan 

Toplam 

demeler 

Toplam 

Toplam . 

22:500 
4-800 

27 300 

39 455 
2 800 

42 255 

27 300 

42 255 

179 555 

(S . Sayısı: 52) 
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Bölüm 422 — Yükleme ve boşaltma giderleri 

Lira 

İ952 yılı teklifi 
1951 yılı ödeneği 
Fazlası 

3 225.000 
3 145 000 

80 000 

Gar, istasyon ve ambarlardaki yükleme ve boşaltma : . 

Lira 

C cetveline dâhil memurlar ücreti 463 249. 
D cetveline dâhil hizmetliler ücreti 223 752 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler : 
% 5 1er 22 766 
% 100 1er 8 000 
% 1 ler 4 632 
Yönetim giderleri 2 000 
Emekli ikramiyesi 31 500 68" 898 
İşçiler Emekli Sandığına yapılacak ödeme
ler % 5,5 12 306 
Çocuk zammı (400 aded) 48 000 
Doğum yardımı 2 00Ö 
ölüm yardımı ( 2 000 
Yakacak zammı 9 memura ayde JL5 lira
dan 6 ay 810 
Hizmetevi 67 memura ayda 15,32 memura 
ayda 5 liradan 
İlân ve müteferrik giderler 
Geçici hamal ücretleri 550 hamal ' 
Takoz giderleri 

Limanlarda yükleme ve boşaltma : 
Haydarpaşa Limanı yükleme ve boşaltma 
giderleri : 
Tâahhüde raptı suretiyle 
Derince Limanı • yükleme ve boşaltma 
giderleri 
İskenderun Limanı yükleme ve boşaltma 
giderleri 
Samsun Limanı' yükleme ve boşaltma 
giderleri 
Mersin Limanı; yükleme ve boşaltma 
giderleri : 
67 amele gündeliği (5) liradan 313 
yevmiye 

13*980' 
480 

614 875 
10 ÖOO 

1 460 350 

m 
224 586 

120 948 

353 189 

289 493 

104 855 

Lira, 

1 460 35li 

( S.' Sayısı: 52) 
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Lira Lira 

îş kazaları ve meslek hastalıkları sigor
ta primi 
% 4 ihtiyarlık sigortası primi 
Fazla mesai ücreti 
Geçici tayfa ücretleri ve sair giderler 
Yükleme ve boşaltma işlerinin elektirik 
sarfiyatı ' ' 

3 145 
4 194 

20 000 
570 142 ' 

• 
74 098 

Taplam 1 764 650 1 764 650 

Toplam 3 225 000 

Bölüm 453 - Madde 10 — Demiryolları birlikleri, takas büroları ve mümessil idarelere katılma payı 

Lira 

1952 yılı teklifi , 18 000 
, 1951 yılı ödeneği , 18 000 

Geçen sene ödeneğinin ayni olarak teklif edilmektedir. Ödeneğin sureti hesabı aşağıda arzo-
lunmuştur : \ ' • ' . ' • 

- * Lira 

Beynelmilel Demiryollar Birliği Ünioh International 
(U. î. C.) des Chemin de fer masraflarından hattın tu
lüne göre düşen pay ' 11 000 
R. î. V. ve R. î. C- için Milletlerarası Karşılıklı Yük ve 
Yolcu Nakliyatı Anlaşması esaslarına göre : * 500 
Milletlerarası Demiryol Kongresi Birliğine katılma payı 1 500 
Suriye Demiryollarına mümessil idare olarak senelik 
tediyesi gereken masraf payı 3 000 
Mümessil idare olan Milletlerarası ıSemplon nakliyatı 
dolayısiyle Fransız Demiryol İdaresine tediyesi gereken 
masraf payı * 2 000 

Toplam 18 000 

Bölüm 453 - Madde- 20 — Komşu Demiryollarına verilecek rödövanslar 
• * • 

Lira 

1952 yılı teklifi 
1951 yılı ödeneği 
Eksiği 

.-
i ' . • . ' . ' • • ' " 

( S. Sayısı: 52 ) 
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Ödenek aşağıdaki ıhesaba göre tesbit edilmiştir : 

Lira 

a) Franko - Elenik' Şirketine Komşuluk Anlaşması ge
reğince 510 X 12 = 
b) Suriye Devlet Demiryollarına ödenecek Meydanıek-
oez Garı müşterek kullanma giderleri 
c) Suriye Demiryolları vagon hesapları masrafına 'iş- ' 

, tir ak payı 
ç) Sovyet Demiryollarına Leninakan'daki tercüman üc-

' retinden hissemiz 18,75 dolar X 2.8252 

6 120 

2 500 

2 740 

640 

Toplam 12 000 

Bölüm 453 - Madde 30 — Transit vagonlarında tatil ve tanzim ücretleri 

Lira 

1952 yılı teklifi . . . . * . ' . . ' 154 600 
1951 yılı ödeneği 200 000 

• Eksiği •• - : 45 400 

Teklif edilen ödenek aşağıdaki hesaba istinat etmektedir. 0 

Hareket Dairesi : 
Lira Lira 

Çeşitli komşu demiryollarına verilecek sejur 
* ücretleri . \ 48 800 

Avrupa hatlariyle olan münakele her gün art
makta bulunduğundan . 40 800 
Göçmen nakliyatı henüz tamamlanmadığından 30 000 

Toplam 119 600 119 600 

Cer Dairesi : 
Transit vagonlarının hasar tazminatı karşilığı - ; 35 000 

154 600 

Bölüm 453 - Madde 40 — Demiryol kongre ve konferanslarına katılacakların yolluklariyle 
diğer giderler -

Lira 

1952 yılı teklifi 14 250 * 
1951 yılı ödeneği 8 000 . - , 
Fazlası - 6 250 

1952 yılında beynelmilel trafik münasebatının artacağı göz önünde bulundurularak kongre 

( S. Sayısı : 52 ) 



ve konferanslara katılmak üzere gideceklerin yollukları ve diğer giderleri karşılığt olarak bu .ter
tibe geçen seneye nazaran 6 250 lira fazlasiyle ödenek teklif edilmiştir. 

Bölüm 454 — Sigorta sermayesi kargılığı 
ı _ 

Lira . - . . • • 

1950 yılı teklifi • 285:000 
1951 yılı;;ödençği < 300 000 
Eksiği '•• 15 000- ; 

İ952 yılı için kâfi geleceği anlaşıldığından 1951 yılma nazaran 15 000 lira noksaniyle, 285 000 
lira ödenek teklif edilmiştir. 

Bölüm 456 — Düşünülmiyen giderler 

Lira 

• ; •' • " . ' • ; 1952 yılı teklifi 3 000 
\ 1951 yıli ödeneği * 3 000 

1951 yılının aynı olarak: (3i000) lira ödenek teklif olunmuştur,: 

Bölüm 502 — Eski yıllar borçları 

Lira , 

/ 1952 yılı teklifi 205 286 ; 
• 1951 yıli ödeneği 50 000 

Fazlası 155 286 

1042 sayılı Kanunun 43 ncü maddesi dışında kalan borçların karşılığı olan (155 286) lira faz
lasiyle (205 286) liralık ödenek teklif edilmektedir. ' 

İskenderun limanında yapılan tesisler için Etibanktan alınan kablo bedeli olan 38 000 lira 
için ödenek konulmasından ve 1951 yıli ödeneğinin kâfi gelmiyeeeği anlaşıldığından 1952 yılı 
ödeneği bu miktar artırılmıştır. 

Bölüm 

1952 yılı 
1951 yılı 

601 — Demirspor ki 

teklifi 
ödeneği 

ırumlarma yardım 

Lira 

13 000 
13 000 

Demirspor lokalleri ihtiyaçları için geçen senenin aynı olarak 13 000 liralık ödenek teklif edil
miştir." 

( S^Saym: 52) y 
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ÎBölüm 602 — Demiryol dergisine yardım 

Lira 

1952 yılı teklifi 3 000 
1951 yılı ödeneği 5 000 
Eksiği 2 000 * 

Demiryol dergisinin devamı intişarını sağlamak üzere geçen seneye nazaran (2 000) lira nolî-
saniyle (3 000) lira ödenek teklif olunmuştur. 

Trabzon - îran transit yolu giderleri 

Bölüm 423 - Madde 10— Ücretler 

Lira 

1952 yılı teklifi 24 341 

Her yıl devre hesabı ziyanla kapatılmakta olan bu işletmenin küçültülmesi kararlaştırılmış ve 
personel kadroları buna göre teklif edilmiş olduğundan, (C) cetveline dâhil personelin ücretleri 
bilhesap (24 341) lira olarak teklif edilmiştir. 

. . Bölüm 423 - Madde 20— Diğer giderler • 

Lira 

1952 yılı teklifi 33 659 

Personelin diğer hak edişleriyle yönetim giderleri ve vasıtalarda kullanılacak yakıtlarla tamir 
ve bakım giderleri olarak teklif ed i lmiş t i r . ' . . . - . 

Devlet Demiryollara ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1952 yılı yatırımlar bütçesi gerekçesi 

Yenilemeler, servet artışları ve malî mükellefiyetler kısımlarından terekküp 'eden yatırımlar 
bütçesi 54 692 585 lira olarak teklif edilmiş bulunmaktadır. Mezkûr meblâğın aşağıda müfreda
tı'gösterildiği veçhile 37 565 316 lirası geçen ve daha -evvelki yıllarda yapılan, yatırımlar karşılı
ğını teşkil etmektedir. 

Lira 

5073 'sayılı Kanun gereğince girişilen yüklenmeler 24 832 527 
Satmalman demiryollar ve limanların senelik faiz ve 
itfa karşılıkları ve başka giderleri ile İngiliz kredisin
den itfası idareye terettüp eden kısmın bu seneye 
isabet eden taksiti 10 682 424 
1951 yılında siparişe bağlanan yolcu vagonları ile ay
nı yılda imaline başlanan T 2 vagonlarının bakiye be
deli 2 050 415 

Toplam 37 565 366 

; (S . Sayısı: 52) 
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Bu yıl yeniden yapılacak yatırımlar için 17 127 269 lira ödenek teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Bu yıl yatırımlar bütçemiz, umumi bütçemizin % 25,44 ünü teşkil etmekte ve geçen seneye 
nazaran 13 535 417 lira noksan ödenek tesbit edilmiş bulunmaktadır.' . 

Geçen sene 68 228 000 liralık yatırımlar bütçemiz mukabilinde bono çıkarılması derpiş edil
miş iken bu sene bütçemizin Hazineyi 58 milyon liralık bir yardım külfetinden kurtarmış olması 
şayanı arz görülmektedir. « 

I - Yenilemeler 

Bölüm 761 — 5073 sayılı Kanuna göre yapılacak yenilemeler 

Lira 

1952 yılı teklifi ; 9 598 654 
1951 yılı ödeneği 4 362 761 
Fazlası ; 5 235 893 

Ödenek aşağıdaki maksatlar içiırteklif olunmuştur : 
• . a Lira 

Yeniden yapılacak işler : 
1952 yılında alınacak ray ve teferruatından-385 mil
yon liralık programa dâhil- edilen kısım 5 150 000 
Evvelce başlanmış işler : 
Gebze varyantı • * 842 649 
Basradan alman yol malzemesi resülmal taksit ve fa
izi ' 45 426 
Basra'dan alman tirfonlar resülmal taksit ve faizi 7 843 
Exim Bank kredisi ile alman ray ve yol malzemesi 
Gümrük Resmi taksiti 231 371 
Exim Bank kredisi ile alman traverslerin Gümrük 
Resmi taksiti 526 864 
3 750 000 dolarlık Exim Bank kredisi resülmal itfa 
taksiti ile faizi / ' 2 394 933 
Tiraj hakkından alman ray ve traverslerin Gümrük 
Resmi 399 568 

Toplam 9 598 654 

Bölüm 762— 5073 sayılı Kanun dışında yapılacak > ödemeler 

Lira 

1952 yılı teklifi 10 688 584 
1951 yılı ödeneği 24 187 809 
Eksiği ' 1 3 499 225 

(S . Sayısi: 52) 



Ödenek, bu yıl yeniden yapılacak aşağıda müfredatı yazılı yenilemeler için teklif olunmakta
dır. 

Lira Lira Lira 

Üst yapıda : 
85.000 aded. traversin 1300 kilometreye ilâvesi el emeği 700 000 
Poz için 110 aded komple makas imali 110 aded X 10 000 
liradan = 1 100 000 lira (ray, travers've küçük yol malze
mesi dâhil) - " 1 100 000 
1951 - 1952 senesinde temin edilecek malzeme ile İzmir - Ba
lıkesir arasında yapılacak poz 240X3,5 liradan el emeği 840 000 
Poz balastı 240.000 metre X 0,75X650 kuruştan 1 170 000 
1952 yılında alınacak ray ve teferruatı 1 550 000 

Toplam 5 360 000 5 360 000 

Yol tesislerinde: 
îzmir - Afyon ve Manisa - Süleymanlı arasında kolon de
mir köprülerle Alsancak - Eğridir hattında bir kısım köp
rülerin yenilenmesi, îzmir - Afyon kısmı noksanları 345 ton 
Aydın hattı kısmı noksanları 1220 ton 

1565 ton 626 000 

(1565X400 liradan tabiiye imali ve montaj malzemesi hariç) 
İzmir - Afyon ve manisa - Süleymanlar arasında yeni tahli
yesi mevcut demir köprülerin ayak inşası ve küçük köprü
lerin febonena tahvili giderleri 1 000 000 
Demontabli köprü siparişi 150 000 

Toplam 1 776 000 1 776 000 

Birinci sınıf demirbaşlarla, makine ve tezgâh alât ve ede
vatı ve motörlerin yenilenmesi : 
Yol Dairesi : 
Yola ait olanların yenilenmesi (Köprü, temel ve sair işler-
do kullanılan tulumbaların yenilenmesi dâhil) 88 000 
160 aded çadırın yenilenmesi 160X230 liradan == 37 000 

Toplam 125 000 125 000 

Cer Dairesi : 
1951 yılında sipariş edilen makine, tezgâh ve aletlerin 

giderleri 20 000 
Depo takımlarının ve sair demirbaşlarının yenilenmesi 91 000 
Depolardaki deri ceket ve meşin yelek ye gocukların 

yenilenmesi 61 000 172 000 

( S . Sayısı : 52) 
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Lira Lira Lira 

Atelyeler Dairesi : 
Tezgâh ve takımlarının ve motörlerinin yenilenmesi 50 000 50 000 

Hareket Dairesi : 
695 istasyon ve ambarın tebdiline zaruret hâsıl olan 

demirbaşları 100 000 
Limanlardaki muhtelif demirbaş makine alet vo edcvatm 

yenilenmesi ~ 15 000 115 000 

Sağlık İşleri Dairesi : 
Hastaneler ile işletmeler sağlık servisleri hakkında teb

dil edilecek demirbaşları ve tıbbi aletleri 24 000 24 000 

Genel Müdürlük : . • 
Vagon servislerde tebdil edilecek yatak ve yorgan çar

şaf yüzleri ve sair demirbaşlar 750 
Maliye ve Muhasebat Dairesi, daktilo ve hesap makine

leri ile diğer demirbaşların yenilenmesi için 3 000 
Malzeme dairesi, mağazalar, teslim alma, dikim vo basıın-

ovlerinin demirbaşlarının yenilenmesi için 10 000 
1, 5 ve 8 nci işletmeler demirbaşlarının yenilenmesi için 2 249 15 999 501 999 

Muharrik ve müteharrik edevatın yenilenmesi : 
1951 yılında sipariş edilen 60 aded yolcu vagonu baki

ye bedeli ve gümrük resmi 
Yeniden imal edilecek 100 aded T . 2 vagonunun bedeli 
1951 yılında imâline başlanan 100 aded T . 2 vagonu

nun bakiye bedeli 

1 800 585 
1 000 000 

250 000 

10 688 584 

(S. . Sayım:.52.) 
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II - Servet artışları 

Bölüm 781 — 5073 sayılı Kanuna göre yapılacak servet artışları : 

Lira 

1952 yılı teklifi 
1951 yılı ödeneği 
Eksiği 

ödenek, aşağıdaki maksatlar için teklif olunmaktadır 
Sabit tesislerde : 

Lokomotif kantarı Gümrük Resmi 
Diğer gayrimenkullerde : 
Adapazarı vagon atölyesi şofajı 
Sivas deposu tevsiatı 

20 383 873 
23 226 188 
2 842 315 

Lira 

144 

148 563 
2 000 000 

Birinci sınıf demirbaşlarla makina, tezgâh, alât, edevat ve motörlerde 
sermaye artışları : 
1945 yılı mübayaatı mal bedelleri ve Gümrük Resmi 2 547 198 
İngiliz kredisi malzemesi Gümrük Resmi 6 251 
Santral, vinçlerin ve diğer tezgâhların Gümrük Resmi 166 064 
Depoların muhtelif tezgâhları için verilen bonoların resülmal taksiti ile faizi 322 130 

Lokomotiflerde, tenderlerde ve demirbaşlarında sermaye artışları : 
Orta Avrupa'dan alman 50 lokomotifin resülmal taksiti ile faizi 
Orta Şark'tan alman 24 lokomotifin resülmal taksiti ile faizi 
Amerika'dan alman 62 lokomotifin resülmal taksiti ile faizi ve Gümrük 
Resmi taksiti 
Amerika'dan alman 26 lokomotifin resülmal taksiti ve faizi 
88 lokomotifin nakliyesine ait kredinin resülmal taksiti ve faizi 
Çeklerden alman 50 lokomotifin Gümrük Resmi taksiti 

154 680 
113 226 

649 973 
222 692 
680 963 
27 976 

Motorlu vagonlarda ve' demirbaşlarında sermaye artışları : 
16 motorlu trenin resülmal taksiti ve faizi ile Gümrük Resmi taksiti ve 
muayene giderleri 
Yolcu' vagonlarında ve demirbaşlarında sermaye artışları : 
Çeklerden alman 50 banliyö vagonunun son Gümrük resmi'taksiti 
Avusturyalılardan alınan 80 yolcu vagonunun resülmal taksiti, faizi ve 
Gümrük Resmi taksiti 

154 

1 604 065 

Lira 

14i 

Toplam .2 148 563 2 148 563 

Toplam 3 041 643 3 041 64'î 

Toplam 4 849 510 4 849 510 

4 735 092 

(S;-Sayısı: ö2) 
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Lira Lira 

Almanya'dan alınan 120 yolcu vagonunun .rcsülmal taksiti ile faiz ve 
Gümrük Resmi ile muayene masrafları 3 235 984 . 

Toplam 4 840 803 4 840 803 

Yük ve hizmet vagonlarında ve demirbaşlarında sermaye artışları : • 
Orta Avrupa'dan alman 271 vagonun resülmal taksiti ve faizi 53 393 
Ticaret Ofisi vasıtasiyle Çeklerden alman 1209 yük vagonunun 1952 yılı 
faizi 
Knor frenleri Gümrük Resmi 
Kömür vinçleri kavramaları Gümrük Resmi taksiti 
100 çift cevher vagonu Gümrük Resmi taksiti 
135 yük vagonu Gümrük Resmi taksiti 

Toplam 

Toplam 

524-950 
54 000 

51 
59 473 
76 851 

768 718 

Bölüm 782 — 5073 sayılı Kanun dışında yapılacak servet artışları 

Lira 

1952 yılı teklifi 3 339 050 
1951 yılı ödeneği 4 562 356 
Eksiği 1 223 306 

Ödenek aşağıdaki işlerin yapılması için teklif olunmaktadır : 

Lira Lira 

Yol Tesislerinde : 
Yeni tahkimat işleri için 100 000 
Emniyet tesisatı için 150 000 
Çankırı döner köprüsü için 60 000 

Toplam 310 000 310 000 

Binalarla sabit tesislerinde, diğer sabit te
sislerde ve diğer gayrimenkullerde : 
Kamulaştırma giderleri 100 000 
Atelyelerde lüzumlu ufak tevsiler 30; 000 
Ger; motorlu trenler tesisleri : 
îzmir Motorlu Tren Deposu : • ,200.000 
Pendik Motorlu Tren Deposu 100 000 
Zonguldak Motorlu Tren Deposu 50 000 
Samsun cihetinde münteha noktasında depo 
Eskişehir Hastanesi İntaniye Servisi kaloriferi 8 000 

768 718 

20 383 873 

( Ş u a y ı m : 52), 



— 77 — 
Lira Lira 

İki hastanenin asansörü 12 000 

Toplam 550 000 , 550 000 

Liman tesislerinde : 
Umumi mağazalardan satmalımın Mersin İs
kelesi vinçleri 150 000 
Maltepe ve Alsancak Limanları için, şamandıra 32 000 
iskenderun Limanı için bir aded vagon kantarı 40 000 

Toplam 222 000 222 000 

Birinci sınıf demirbaşlarla, makine, tezgâh,, alât, edevat ve 
motörlerde : 
Cer Dairesi : 

1951 yılında siparişe bağlanan depo teçhizatının montaj 
masrafları ve Gümrük resimleri ile diğer giderleri 
Lokomotif depolarına lüzumlu demirbaş, alât, edevat 
Yeni kurulan motorlu depolar için lüzumlu demirbaş, 
alât,' edevat 
Çankırı deposu için bir aded torna tezgâhı 
Teknik kitap ve ansiklopediler bedeli 
Makinist ve ateşçilere verilecek iş elbisesi 
Soğuk nııntakalardaki makinist, ateşçi ve yağcılara veri
lecek deri ceket, meşin yelek ve gocuk bedeli 
Yük vagonlarına D. D. T. tatbiki için pülverizatör 
Seyir ücretleri tesbit makinesi 

Atelyelcr takım, tezgâh ve muhtelif demirbaşları için 
Hareket Dairesi : 
Yalnız seyrüsefer emniyeti ile ilgili demirbaş çoğaltımı 
100 aded muşamba .'(615) liradan 
300 aded vagon zinciri (60) liradan 
İşletmeye açılacak yeni durakların demirbaşları 
50 istasyona tabanca (120) liradan 

Sağlık •• 
Ankara, Eskişehir, İzmir hastaneleri tıbbi alât, edevat ve 
diğer demirbaşları 
İşletme servisleri demirbaşları 2000 X 6 = 12 000 
1952 yılında açılacak olan Sivas Hastanesi tıbbi alât ve ede
vat ile diğer demirbaşları 

Genel Müdürlük : 
Yoni kitaplar, lügat ve ecnebi yazılar için 

Lira Lira Lira 

50 000 
95 000 

30 000 
20 000 
2 000 
78 000 

18 500 
2 700 
25 000 

100 000 
61 500 
18 000 
15 000 
6 000 

50 000 
12 000 

120 000 

321 200 

373 000 

200 500 

182 000 

3 100 

( S . Sayısı: 52) 
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" • - Lira Lira Lira 

Hasılat : 
Kitap ve ansiklopedi bedeli . 
Maliye ve muhasebe : 
Kitap ve ansiklopedi bedeli 
Malzeme : 
Açılan Adapazarı Mağazası demirbaşları 
Diğer malzeme teşkilâtının ve lâbor-atuvann 
5. işletme Müdürlüğünün yazı ve hesap makineleri ve sair 
demirbaşları için 

3 600 000 liralık 46 römork ve 23.motorlu programının ta
hakkuku için 
Mevcut motorlu trenlerin tadili için 

113 R vagonunun tank ve diğer ağır eşya nakli için takvi
yesi 
100 aded Amerikan furgununun yük vagonuna ifrağı için 

Toplam. 

Bölüm 783 - Madde 10 — Satmahnan deıniryollar vo limanlarm senelik faiz ve itfa. karşılıkları ve 
başka giderleri 

•' Lira 

250 

500 

44 500 
55 500 

10 000 

300 000 
384 000 

282 500 
100 000 

113 850 1 .190 550 

684 000 

382 500 

•3 339 050 

• ' • • : 1952 yılı teklifi 8 521100 
1951 yılı ödeneği 8 521 100 

Teklif edilen ödenek aşağıdaki hesaba istinat eylemektedir. 

Tutarı 
İsviçre Frangı Kur Lira 

Anadolu 
Mersin - Tarsus - Adana 
Haydarpaşa Limanı 
Şark demiryolları 

Toplanı 

Aydın hattı 
Anadolu emarjman giderleri 
Aydın emarjman giderleri 
Başka giderler ve muhtemel kur farkları 

Toplam 

8 676 959,04 
65 592,40 
647 115,65 

1 669 000,— 

11 058 667,09 

146 440 — 

66,38 
66,38 
66,38 
66,38 

7,91 

5 759 765,41 
43 540,24 
429 555,37 

1 107 882,20 

7 340 743,22 

1 158 340 — 
10 000 — 
5 000 — 
7 016,78 

8 521 100 — 

j ( S . ; Sayısı; 52) 
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Bölüm 783 - Madde 20 — 3525 sayılı Kanunla tasdik olunan krediden idarece kullanılan kısmın itfa 

ve faiz karşılığı 

Lira 

1952 yılı teklifi 2 161 324 
1951 yılı ödeneği " 3 367 780 

Teklif olunan ödenek, Maliye Bakanlığının işarına müsteniden teklif olunmuştur. 

1952 yılı Gelir kısmı Bütçesi gerekçesi 

Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde de tebarüz ettirildiği veçhile; İdare Bütçesinin 
gelir kısmı işletme ile ilgili olan gelirlerle, işletme ile ilgili olmıyan gelirler olmak üzere iki bö
lümde toplanmış bulunmaktadır. -

I - İşletme ile ilgili olan gelirler : 

1. Demiryolu işletme giderleri : (Yolcu, bagaj, yük taşımaları ve demiryolu taşımaları ile 
ilgili diğer gelirler); 

2. Limanlar ve iskeleler gelirleri : (Limanlar ve rıhtımlar gelirleri, iskele gelirleri); 

3. Karayolları işletme gelirleri : (Trabzon - îran transit yolu gelirleri) nden; 

II - İşletme ile ilgili olmıyan gelirler ise; 

1. Satışlar ile çeşitli gelirlerden; 

İbarettir. 

Memleketin ekonomik ve kültürel faaliyetlerinin terakki ve inkişafında en mühim vasıta ve 
âmillerden birinin Demiryolculuk olduğu malûmdur. 

Devlet Demiryolları İdaresi 1042 sayılı Teşkilât Kanununun 2 nci maddesine göre mülhak büt
çeli bir teşekkül olmakla beraber, üzerine aldığı görevleri Devlet Bütçesine yük olmadan başara
bilmesi için, demiryolu nakliyeciliğinde işletme ekonomisi prensip ve kaidelerine uyularak bir 
taraftan gider bütçesinde yersiz ve fuzuli masraflar çıkarılmak suretiyle mümkün olan tasarruf
ları sağlamak ve diğer taraftan da mevcut bütün imkânlardan istifade edilerek gelirin artırılması 
esasları ön plânda tutulmuştur. 

Gelir Bütçesi tahminlerinin müspet ilim metotları dışında sırf objektif görüşlere dayanarak 
bir iyimserlik havası içerisinde yapılması, ekzersiz yılı sonunda telâfisi mümkün olmıyan birta
kım vahim açıklara sebebiyet verebileceği gibi, kötümser bir görüşle hazırlanması da, idare me
kanizmasının fasılasız ve maksada uygun bir şekilde çalışmasını temin edecek bir kısım zaruri 
masraflardan kısıntı yapılmasını ve binaenaleyh, hizmetin aksamasını mucip olabilir. 

Bütün bu mahzurları bertaraf edebilmek maksadiyle, Gelir Bütçesi tahminlerinde istatistik me
totlarından âzami derecede faydalanılmış ve ayrıca nakliyata bilhassa müessir olan ekonomik fak
törler tahlil ve mukayese edilmek suretiyle tahminlerin mümkün olduğu kadar hakikata yakın ve 
müspet rakamlarla tesbit edilmesine çalışılmıştır. 

Yukarda da beyan olunduğu üzere, İ952 yılı Gelir Bütçesinin aşağıdaki metotlar takip edil
miştir: 6 • 

( S. Sayısı : 52) 
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İ. Cari yılın, bütçenin hazırlandığı zamana kadar olan devresine ait tahminî ve hakiki 

gelir miktarları ile, bir evvelki yıla ait tahminî ve hakiki gelir miktarlarının tutulan kayıtlara 
nazaran artış veya eksiliş emsallerinin tesbit edilmesi, 

2. Daha evvelki yılların trafik seyrine ve ait olduğu senelerin hususiyetlerine göre işletme 
devresi sonuna kadar elde olunan tahminî ve hakiki gelir miktarları ile artış veya eksiliş emsal
lerinin tesbit ve tatkik olunması, 

3. 1952 yılının hususiyetleri ile, nakliyat kapasitesine müessir olan memleketin zirai ve sınai 
istihsalâtı, diğer nakil vasıtalarının demiryollarına rekabet derecesi, taşman yolcu adedi ve yolcu 
kilometresi ile nakledilen emtianın tonaj ve ton kilometresini ve gelecek sene gelirinin fazla 
veya noksan olmasını intaç edecek diğer sebep ve âmillerin araştırılarak tahlillerinin ve evvelki 
yıllara nazaran mukayeselerinin yapılması, 

•s 

4. Bu suretle yapılan tahminlerde yalnız evvelki devrelerin verdiği netice ve gelir seyrine 
dayanılmıyarak otobüs ve kamyon nakliyatı karşısında bâzı tarifelerde yapılan veya yapılması 
mutasavver bulunan değişikliklerin de göz önünde bulundurulmasıdır. 

/ - l§letme ile ilgili olan gelir tahmini 

1. Bütçenin hazırlandığı tarihte elimizde 1951 yılının yalnız Mart - Haziran aylarına ait tak
ribi gelir miktarı mevcut bulunmaktadır. 

1950 yılının Mart - Haziran aylarına ait hakiki gelir miktarı ile yine 1950 yılının aynı ayla
rına ait tahminî gelir miktarları arasındaki artış veya eksiliş emsalleri tesbit edilerek, 1951 yı
lının 4 aylık tahminî gelir miktarlariyle ayrı ayrı çarpılmak suretiyle 1952 yılının ilk dört aylık 
geliri hesap olunmuştur. 

1951 yılma ait olarak elimizde başkaca kesin malûmat bulunmadığından, 1950 yılının mütaakıp 
8 aylık hakiki geliri ile 1949 yılının aynı aylarına ait hakiki geliri arasındaki artış veya eksiliş 
emsali bulunarak, 1950 yılının 8 aylık hakiki geliri ile çarpılmak suretiyle de 1952 yılının mütaakıp 
8 aylık geliri tahmin edilmiştir. 

1950 yılı birinci ayının hakiki ve takribi gelirleriyle emsal nispeti r 

Mart 1950 Mart 1950 
Gelirin cinsi Takribi Hakiki Nispeti 

Yolcu 
Bagaj 
Mesaj eri 
Seyriseri 
Seyrihafif 
Yükletme, boşaltma ve diğer 
gelirler 
Haydarpaşa Limanı 
Derince Limanı 
Mersin Limanı 
İskenderun Limanı 
Samsun Limanı 

2 749 014 
63 172 
38 123 

557 593 
7 429 872 

55 163 
58 162 

6 783 
97 965 

273 536 
52 566 

3 485 972 
75 063 
37 793 

544 757 
7 005 197 

404 956 
201 891 

14 281 
99 054 

• 156 856 
48 848 

1.2681 
1.1882 
0.9913 
0.9770 
0.9428 

7.3411 
3.4712 
2.1054 
1.0111 
0.5734 
0.9293 

(S. Sayısı: 52) 
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' Geli irin cinsi 

Alsaııeak İskelesi 
Bandırma 
Akçay 
Sirkeci 
İzmit 
Dil 
Sapanca 
Maltepe 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Toplam 

Mart 1950 
Takribi 

16 885 
11 243 

293 
8 370 
1 418 

— 
— 

1 323 

11 421 481 

Mart 1950 
Hakiki 

19 958 
8 542 

281 
10 131 
1 493 

— 
— 

1 392 

12 116 415 

Nispeti 

1.1820 
0.7598 
0.7884 
1.210i 
1.0529 

— 
— 

1.0521 

- -

1950 yılı ikinci ayının hakiki ve takribi gelirleriyle emsal nispeti 

Gelirin cinsi 

Yolcu 
Bagaj 
Mesaj eri 
Seyriseri 
Seyrihafif 
Yükleme, boşaltma ve diğer ge
lirler 
Haydarpaşa limanı 
Derince limanı 
Mersin limanı 
İskenderun limanı 
Samsun limanı 
Alsancak iskelesi 
Bandırma iskelesi 
Akçay iskelesi 
Sirkeci iskelesi 
İzmit iskelesi 
Dil iskelesi 
Sapanca iskelesi 
Maltepe iskelesi 

Toplam 

Nisan 1950 
ıTakribî 

3 289 104 
75 283 
39 268 

481 966 
6 348 352 

48 286 
63 831 
14 710 
55 284 

128 134 
.70 475 
24 471 
10 761 

241-
7 262 

837 
— 
— 

2 441 

10 660 804 

Nisan 1950 
Hakiki 

3 623 114 
79 202 
36 374 

539 867 
7 001 470 

376 751 
165 665 

15 392 
54 996 
67 864 
65 739 
25 520 

6 949 
177 

7 612 
881 
— 
— 

2 569 

12 070 142 

Nispeti 

1.1015 
1.0520 
0.9074 
1.1201 
1.1029 

7.8025 
2,5954 
1.0464 
0.9005 
0.5296 
0.9328 
1.7294 
0.6457 
0.7344 
0.9243 
1.0526 

— 
— 

1.0.524 

( S. Sayısı : 52 ) 



1950 yılı üçüncü ayının hakiki 

Gelirin cinsi 

Yolcu 
Bagaj 
Mesaj eri 
Seyriseri 
Seyrihafif 
Yükleme, boşaltma ve diğer ge
lirler 
Haydarpaşa limanı 
Derince limanı 
Mersin limanı 
İskenderun limanı 
Samsun limanı 
Alsancak. iskelesi 
Bandırma iskelesi 
Akçay iskelesi 
Sirkeci istasyonu 
İzmit iskelesi 
Dil iskelesi 
Sapanca iskelesi 
Maltepe iskelesi 

Toplam 

1950 yılı dördüncü ayının hakiki 

Gelirin cinsi 

Yolcu 
Bagaj 
Mesaj eri 
Seyriseri 
Seyrihaf if 
Yükleme, boşaltma ve diğer ge
lirler 
Haydarpaşa limanı 
Derince limanı 
Mersin limanı 
İskenderun limanı 
Samsun limanı 
Alsancak iskelesi 
Bandırma iskelesi 
Akçay iskelesi 
Sirkeci iskelesi 

takribi gelirleriyle emsal nispeti 

Mayıs 1950 Mayıs 1950 
Takribi Hakiki Nispeti 

3 439 354 
91 323 
36 012 

546 244 
7 679 488 

3 453 332 
84 622 
53 556 

545 638 
7 531 050. 

1.0040 
0.9206 
1.4721 
0.9989 
0.9807 

87 066 
37 337 
15 565 
41 080 
202 045 
92 058 
4 024 
12 718 

363 
12 522 

932 
17 
8 

2 627 

389 538 
211 760 
25 912 
40 432 
141 036 
90 384 
10 275 
15 377 

375 
15 104 

981 
18 
9 

2 665 

4.4740 
5.6715 
1.7790 . 
0.9842 
0.6980 
0.9818 
2.5534 
1.209.1 
1.0330 
1.2062 
1.0526 
1.0588 
1.1250 
1.0525 

12 299 783 12 612 164 

ve takribi gelirleriyle emsal nispeti 

Haziran Haziran 
1950 1950 

Takribi Hakiki Nispeti 

3 533 082 3 640 194 0.970(5 
82 994 86 442 1.0415 
37 386 36 870 0.9861 
925 854 891 163 0.9625 

7 720 419' 7 202 905 0.9330 

89 891 
71.617 
1'6 668 
33 779 
242 301 
85 472 
9 025 
14 932 

353 
6 195 

383 393 
177.655 
23 766 
33 722 
157 909 
81 033 
9 251 
U 133 

524 
7 055 

4.2651 
2.4806 
1.4258 
0.9983 
0.6517 
0.9481 
1.0251 
0.7456 
1.4844 
1.1388 

( S. Sayısı: 52). 



Gelirin cinsi 

îzmit iskelesi 
Dil iskelesi 
Sapanca İskelesi 
Maltepe * 

Haziran 
1950 

Takribi 

1 183 
19 
18 

757 

Haziran 
1950 

Hakikî 

1 246 
20 
20 

797 

Nispeti 

1.0532 
1.0528 
1.1111 
1.0528 

Toplam 12.871.945 12.745.098 

1951 yılı birinci ayı takribi gelirinin tesbit edilen emsal nispetleriyle çarpımından elde edilen gelir 

Yolcu 
Bagaj 
Mesajeri 
Seyriseri 
Seyrihafif 
Yükleme, boşaltma ve diğer 
gelirler 
Haydarpaşa limanı 
Derince » 
Mersin » 
İskenderun » 
Samsun limanı 
Alsancak İskelesi 
Bandırma » 
Akçay s» 
Sirkeci » 
îzmit » 
Dil » 
Sapanca * 
Maltepe » 

3.468.210 X 1.2681 = 
67.586 X 1.1882 = 
53.871 X 0.9913 = 

699.469 X 0.9770 = 
7.205.452 X 0.9458 ı= 

114.491 X 7.3411 = 
60.963 X 3.4712 = 
19.379 X 2.1054 = 
68.996 X 1.0111 = 

177.401 X 0.5734 = 
61.679 X 0.9293 = 
16.543 X 1.1820 = 
8.630 X 0.7598 = 

406 X 0.7884 = 
5.600 X 1.2104 = 

561 X 1.0529 = 
— — 
—. —. 

1.993 X 1.0521 = 

4.398.037.10 
80.305.68 
53.402.32 

654.071.21 
6.793.300.14 

840.489.88 
211.614.76 
40.800.55 
69.256.30 

101.721.73 
57.318.29 
19.553.82 
6.557.07 

320.09 
6.778.24 

590.67 
— 
— 

2.096.83 

Toplam 12.030.730 13.336.214.68 

1951 yılı ikinci ayı takribi gelirinin tesbit edilen emsal nispetleriyle çarpımından elde edilen gelir 

Yolcu 
Bagaj 
Mesajeri 
Seyriseri 
Seyrihafif 

3.724.281 X 1.1015 
78.168 X 1.0520 
33.488 X 0.9074 

516.023 X 1.1201 
7.614.472 X 1.1029 

Yükleme, boşaltma ve diğer ge
lirler 
Haydarpara Limanı 
Derince » 
Mersin » 
İskenderun » 

17G.447 X 7.8025 = 
75.297 X 2.5954 = 
30.494 X 1.0464 = 
58.713 X 0.9005 = 

264.082 X 0.5296 = 

4.102.295.52 
82.232.74 
30.387.01 

577.997.36 
8.398.001.16 

1.376.727.72 
195.425.83 
31.968.92 
52.871.06 

139.857.83 

( S. Sayısı: 52) 



53.474.62 
12.676.50 

6.567.41 
209.30 

18.517.43 
1.484.16 

Maltepe » 1.697. X 1.0524 == 1.785.92 

Samsun Limanı N 

Alsancak İskelesi 
Bandırma » 
Akçay » 
Sirkeci » 
İzmit » 
Dil » 
Sapanca » 

57.327 X 0.9328 = 
7.330 X 1.7294 == 

10.171 X 0.6457 = 
285 X 0.7344 == 

20.034 X 0.9243 = 
1.450 X 1.0526 = 

„ — . • -

— ; ' — 

Toplam 12.669.760 15.082.420.49 

1951 yılı üçüncü ayı takribi gelirinin tesbit edilen emsal nispetleriyle çarpımından, elde 

Yolcu 
Bagaj 
Mcsajeri . 
Seyriseri 
Seyrihafif 
Yükleme, boşaltma ve di
ğer gelirler 
Haydarpaşa Limanı 
Derince » 
Mersin » 
İskenderun » 
Samsun » 
Alsancak İskelesi 
Bandırma » 
Akçay » 
Sirkeci » 
izmit iskelesi 
Dil . . » 
Sapanca » 
M'altepe .» 

edilen gelir 

3.686.064 X 
87.039 X 

• 81.831 X 
805.696 X 

: 8.093.009 X 

188.804 X 
47.473 X 
30.434 X 
81.459 X 

302.578 X 
71.918 X 
28.621 X 

1.0040 = 
0.9266 = 
1.4721 = 
0.9989 = 
0.9807 = 

4.4740 == 
5.6715 = 
1.7790 = 
0.9842 = 
0.6980 = 
0.9818 = 
2.5534 = 

12.121 X 1.2091 = 
263 X 

24.194 X 
, 2.674 X 

18 X 
'— 

1.864 X 

1.0130 = 
1.2062 = 
1.0426 = 
1.0588 = 

—. 
1.0525 = 

3.700.808.25 
80.650.33 

',46.858.41 
804.809.73 

7.354.117.28 
1 

844.709.10 
269.243.12 

54.142,09 
80.171.95 

211.199.44 
70,609.09 
73.080.86 
14.655.50 

271.68 
26.763.40 

2.814.65 
..19.00 
'— : 

1.961.86 

Toplam 13.496.060 13.636.885.80 

1951 yılı dördüncü ayı takribi gelirinin teslnt edilen emsal nispetleriyle çarpımından elde edi-
en gelir . 

Yolcu 3 .267.394X0.9766.= 3.171.332.61 
Bagaj 94.834 X 1 .0415= 98.769.61 

' Mesaj eri 3 5 . 8 7 3 X 0 . 9 8 6 1 = . ,35.374,36 
Seyriseri .: 1,271.997 X 0.9625 = 1.224.297.11 
Seyrihafif 7.389.357 X 0.9330 = 6.894.270,08 
Yükleme, boşaltma ve diğer ' 
gelirler 171.Q54 X 4.2651 = 729.562.41 " 

( S , Sayısı ; 52 ) '• 
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Haydarpaşa Limanı 

, Derince Limanı 
Mersin » 
İskenderun » 
Samsun » 
Alsaneak İskelesi 
Bandırma » 
Akçay » 

' Sirkeci » 
İzmit » 
Dil » 
Sapanca » 
Maltepe » 

Toplam 

Elde edilen 
dört aylık 

gelirin toplamı 

Yolcu 
Bagaj 
Mesaj eri 
Soyriseri 
SeyrihaırC 

• 

Yükleme, boşaltma vo diğer ge
lirler 
Haydarpaşa 
Derince 
Mersin 
İskenderun 
Samsun 
Alsaneak 
Bandırma 
Akçay 
Sirkeci 
izmit 
Dil 
Sapanca 
Maltepe 

limanı 
» 
» 
» 
». 

iskelesi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

15 

3 
29 

o o 

372 473,48 
341 958,36 
166 022,10 
261 175,41 
439 688,66 . 

791 489,11 
817 519,15 
167 099,04 
275 171,22 
686 371,74 
328 586,94 
129 187,81 
36 217,93 

1 206,31 
68 464,62 
8 .604,12 

19,06 
5,55 

7 239,57 

Toplam 54 898 500,18 

56.936 X 
28.228 X 
72.996 X 

358.436 X 
155.242 X 

23.292 X 
11.317 X 

.273 X 
14.406 X 

3.527 X 

5 X 
1.325 X 

12.956.492 

2.4806 = 
1.4258 = 
0.9983 = 
0.6517 == 
0.9481 = 
1.0251 = 
0.7458 = 
1.4844 = 
1.1388 = 
1.0532 = 

1.1111 = 
1.0528 = 

141.235.44 
40.247.48 
72.871.91 

233.592.74 
147.184.94 

23.876.63 
8.437.95 

405.24 
16.405.55 

3.714.64 

5.55 
1.394.96 

12.842.979.21 

.(S. ..Sayısı:'62)' 



İÖ49 ve 1950 yıllarının 8 er aylık hakiki gelirleriyle emsal nispetleri 

1949 (8ayhk) 1950 (8aylık) Nispet 

Yolcu 
Bagaj 
Mesaj eri 
Seyriseri 
Seyrihafif 
Yükleme ve 
ger gelirler 

-

boşaltma ve di-

Haydarpaşa limanı 
Derince 
Mersin 
İskenderun 
Samsun 
Alsancak 
Bandırma 
Erdek 
Akçay 
Sirkeci 
İzmit 
Dil 
Sapanca 
Maltepe 

» 
» 
» 
» 

iskelesi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

31 055 357 
766 540 
362 531 

7 000 361 
63 570 468 

3 463 434 
1 311 560 

358 928 
325 870 

1 491 405 
512 999 
246 380 
77 346 

19 
2 392 

52 263 
11 571 

309 
1 

9 823 

31 961 692 
746 390 
293 693 

7 004 604 
66 896 483 

3 846 379 
1 432 971 

276 159 
535 459 

1 269 615 
501 098 
170 544 
65 661 

: :— 
1 534 

58 664 
11 788 

183 
125 

15 495 

1.0292 
0.9611 
0.8102 
1.0007 
1.0523 

1.1106 
1.0926 
0.7694 
1.6432 
0.8513 
0.9768 
0.6922 
0.8489 

— 
0.6413 
1.1224 
1.0188 
0.5922 
1.6071 
1.1757 

Toplam. 110 619 563 115 088 537 

1951 yılmm 8 aylık hakiki gelirinin tesbi 

Yolcu* 
Bagaj 
Mesajeri 
Seyriseri 
Seyrihafif 
Yükleme, boşaltma ve diğer 
gelirler 
Haydarpaşa Limanı 
Derince Limanı 
Mersin Limanı 
İskenderun Limanı 
Samsun Limanı 
Alsancak İskelesi 
Bandırma İskelesi 
Erdek İskelesi 
Akçay İskelesi 
Sirkeci İskelesi 
İzmit İskelesi 
Dil İskelesi 

(S . 

t edilen emsal nispetleriyle 

31.961.692 X 1.0298 •=* 
746.390 X 0İ9611 ••=*• 
293.693 X 0.8102 =• 

7.004.604 X 1.0007 = 
66.896.483 X 1.0523 == 

3.846.379 X 1.1106 ~ 
1.432.971 X 1.0926 = 

276.159 X 0.7694 = 
535.459 X 1.6432 = 

1.269.615 X 0.8513 = 
501.098 X 0.9768 = 
170.544 X 0.6922 = 
65.661 X 0.8489 — 
— — 
1.534 X 0.6413 = 

58.664 X 1.1224 = 
11.788 X 1.0188 = 

183 X 0.5922 = 

Sayısı; 52); "i 

çarpımında] 

32.894.973 
717.355 
237.950 

7.900.507 
70,395.169 

4.271.788 
1.565.664 

212.476 
879.866 

1.080.823 
498.472 
118.050 
55.739 

__ 
983 

65.844 
12.009 

108 
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Sapanca İskelesi 
Maltepe İskelesi 

125 X 1.6071 
15.495 X 1.1757 

200 
18.418 

Toplam 115.088.537 120,917.394 

îlk dört aylık ve mütaakip sekiz aylık gelirlerin toplamı 

Yolcu 
Bagaj 
Mesaj eri 
Seyriseri 
Seyrihafif 
Yükleme, boşalt
ma ve diğer 
lirler 
Haydarpaşa 
Derince 
Mersin 
İskenderun 
Samsun 

- ge-

4 Aylık 
Gelir 

15 372 473.48 
341 958.36 
166 022.10 

3 261 175.41 
29 439 688.66 

3 791 489.11 
Limanı 817 519.15 

» 
» 
» 
» 

Alsancak İskelesi 
Bandırma 
Erdek 
Akçay 
Sirkeci 
İzmit 
Dil 
Sapanca 
Maltepe 

Toplam 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

167 099.04 
275 171.22 
686 371.74 
328 586.94 
129 187.81 

36 217.93 
— 

1 206.31 
68 464.62 

8 604.12 
19.06 

5.55 
7 239.57 

54 898 500.18 

+ 
+ 
+ 
+ . 
+ 

H-
-r 

+ 
+ 
+ 
+ 
4-
+ 

+ 
+ • 

4-
4-
+ 
4-

4-

8 Aylık 
Gelir 

32 894 973 = 
717 355 = 
237 950 = 

7 900 507 = 
70 395 169 : 

4 271 788 •: 
1 565 664 = 

212 476 : 
879 866 

1 080 823 : 
> 489 472 

118 050 : 
55 739 

— 
893 

65 844 
12 009 

108 
200 

18 418 

120 917 394: 

Toplam 

= 48 267 446.48 
= 1 059 313.3G 
= 403 972.10 
= 11 161 682.41 
= 99 834 857.66 

= 8 063 277.11 
= 2 383 183.15 
= 379 575.04 
= 1 155 037.22 
= 1 767 194.74 
= 818 058.94 
= 247 237.81 
= 91 956.93 

— 
= 2 189.31 
= 134 308.62 
= 20 613.12 
= 127.0'3 
= 205.55 
= 25 657.57 

=175 818 894.18 

Muhtelif yılJarda yapılan demiryolu nakliyatına ait istatistik ve grafiklere göre, senenin ikinoi 
altı aylık devresindeki gelir miktarı daima, birinci altı aylık gelire nazaran bir fazlalık arzeder. 

Umumiyetle, yolcu trafiğinde Ekim ayı sonuna,-seyrihafif trafiğinde - Kasım ayı sonuna, 
seyriseri trafiğinde Temmuz ayı sonuna ve liman gelirlerinde ise, Ekim veya Kasım ayı sonuna 
kadar devamlı bir artış görülür. 

Altı aylık tutar-

Yılı 

1947 
1948 
1949 
1950 

Birinci altı aylık 
gelir tutarı 

73 896 381 
65 483 153 
71 945 589 
78 545 797 

İkinci altı aylık 
gelir tutarı 

79 750 371 
83 463 343 
90 529 357 
86 136 247 

( S. Sayısı : 52 ) 

lan 
veya 

arasındaki artış 
eksiliş emsali 

1.0792 
1.2745 
1.2583 
1.0966 
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Yukardaki istatistik kayıtlarına göre daha evvelki yılların ikinci altı aylık devrelerime ait 

gelir miktarlarında ortalama artış emsali (1.1771.) bulunmaktadır. 

Bu itibarla 1952 yılı için tahmin olunan 6 aylık gelir miktarını, ortalama artış emsali olan 
(1.1771) rakamiyle çarpmak suretiyle de 1952 yılı ikinci altı aylık gelir tutarmı hesap etmek 
mümkündür. 

1952 yılı. 4 aylık takribi gelir miktarı 53 771 365 lira ve nıütaakıp 2 aylık gelir miktarı da 
26 500 000 lira olarak kabul edilirse, toplamının (1.1771) rakamiyle çarpısı olan (94 487 423) 
ikinci altı. aylık gelir miktarını gösterir. 

Bu hesaba göre 1952 yılı takribi gelir miktarının aşağıdaki açıklamıya göre (174 758 788) lira 
civarında olacağı anlaşılır. 

Lira 

1952 yılı 4 aylık takribi gelir miktarı 53 771 365 
1952 yılı 2 aylık takribi gelir miktarı + 26 500 000 

1952 yılı 1 nci altı aylık takribi gelir miktarı 80 271 365 
1952 yılı 2 nci altı aylık takribi gelir miktarı 
80 271 365 X 1.1771 = 94 487 423 

Toplam 174 758 788 

Hükümetimizin zirai ve sınai kalkınma programı gereğince,' 1952 yılında temin olunacak ye
ni ziraat aletleriyle, makineli ziraatin daha fazla genişletileceği ve bâzı bölgelerde yeniden şeker 
vo dokuma fabrikaları ile diğer bir kısım sınai müesseselerinin kurulacağı ve mevcutlardan bir kıs
mının da tevsi olunacağı malûmdur. 

Kurak ve verimsiz geçen 1950 yılından sonra 1951 yılının yağışlı ve bereketli geçmesinin, 
1952 yılında yapılacak yolcu ve emtia nakliyat trafiğine müspet tesirleri olacağı aşikârdır. 

Diğer taraftan Elâzığ - Van hattının inşasına devam edilmektedir. 1952 yılında inşası ikmal 
olunan kısımların işletmeye açılması takdirinde, demiryol şebekesi daha fazla genişlemiş ve nakli
yat kapasitesi de o miktarda artmış olacaktır. 

Bundan başka; harb yılları içinde yıpranan taşıma vasıtaları ile demiryolu tesislerinin sürat
le tezyit ve ıslahı cihetine gidilmektedir. Daha evvel muhtelif memleketlerden alman lokomotif ve 
vagonlardan maada bu defa Almanya'dan sözleşmesi gereğince bu yıl 105 aded yolcu vagonu ile 
15 aded furgon, 7 motorlu tren vo 1952 yılında da ayrıca 9 motorlu, tren teslim alınacaktır. 

Bu itibarla; tutulan istatistiklere göre esasen her yıl devamlı bir artış kaydeden tren kilomet
resinin bu yılda aynı emsal dâhilinde bir miktar artış kaydederek ortalama (23.500.000) tren kilo
metreye baliğ olacağı anlaşılmaktadır. 

Yapılan her tren kilometre bir miktar eşya ton. kilometresi ile yolcu kilometresine tekabül 
edeceğinden, tren kilometrede husule gelecek artışın da muntazam bir gelir sağlayacağı anlaşıl-, 
lırsa da; muhtelif senelerin tren kilometreleri ile gelir rakamları arasında sabit bir nispet bulun
madığından, bu şekilde yapılan gelir tahminleri sıhhatli, olamaz. 

\ 
Bu itibarla tahminlerimizde, gelir üzerine bilhassa müessir olan tarifeleri göz önünde bulundur

mak isabetli olur. 
Ancak tarifelerin bu tesiri, taşman eşyanın vagonda işgal ettiği haeım veya seyahat eden yolcu-

( S . Sayısı: 52) 
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ların işgal ,ettikleri mevkilere yani ütilizasiyon nispetine tâbi olarak artar veya eksilir. 

1952 yılında tatbik edilmesi düşünülen tarife ayarlaması ile, bir tren kilometre geliri ortalama 
olarak (8) lira kabul edilirse, 1952 yılında yapılacağı tahmin, olunan (23 500 000) tren kilometre 
gelirinin (8 X 23.500.000 = 188.000.000) lira civarında olacağı anlaşılır. 

Yukarda da açıklandığı.üzere, tren kilometre ile gelir arasındaki bu nispetler oldukça değişik 
bulunduğundan, elde olunan neticeleri bir kere de-yük tren kilometresiyle ton kilometre ve yolcu 
tren kilometresiyle yolcu kilometre rakamları arasındaki nispetlere göre incelemek faydalı ola
caktır. 

İstatistik kayıtlarımıza göre, muhtelif senelerde yapılan tren kilometreleri, yük ve yolcu olarak 
tefrik edilecek olursa : 

Yılı 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

Tren Km. 

20.768.121 
22.465.673 
21.842.016 
22.668.383 
22.906.712 

Yük tren 
Km. si 

12.569.386 
13.714.649 
12.791.408 
12.400.492 
10.507.757 

Yük tren Ki
lometresinin 
bütün tren 
kilometreye 

nispeti 

0,605 
. 0 , 6 1 0 

0,585 
0,547 
0,458 

Yolcu tren 
kilometresi 

8.198.735 
8.751.024 
9.050.608 

10.267.891 
12.398.955 

Yolcu tren ki
lometresinin 
bütün tren 
kilometresine 

nispeti 

0.395 
0.390 
0.415 
0.453 
0.542 

1946 - 1950 yılı işletme devrelerinde yapılmış olan tren kilometrelerle, yolcu ve .eşya tren kilo
metreleri arasındaki nispetlere nazaran eşya nakliyatında ortalama nispetim (0.561) ve yolcu taşıma
larında ise (0.439) olduğu görülmekle beraber, yük trer. kilometrclermdeki eksiliş ile . yolcu tren 
kilometrclermdeki artış nazarı itibara alınarak, 1952 yılında yapılacağı tahmin olunan (23.500.000) 
tren kilometreden ortalama olarak (10.500.000) kilometresinin eşya ve (13.000.000) kilometresinin de 
yolcu tren kilometresi olacağı anlaşılmaktadır. 

Daha evvelki yıllarda beher yük tren kilometresine tekabül eden safi ton kilometre ortalama ola< 
rak; 

1946 yılında 
1947 » 
1948 » 
1949 » 
1950 » ise 

bulunmaktadır 

165.5 iken, 
174.3 e, 
179.6 ya, 
234.2 yo ve 
249.—. ye yükselmiş 

Yukarda kaydedildiği üzere, yük ton kilometresinin, tren kilometresine nispetinde hafif bir 
azalma müşahede edilmesine rağmen, beher yük tren kilometresine tekabül eden nispetin gittikçe te-
zayüt etmesine yeni alman lokomotiflerin cer kabiliyetinin yüksek bulunması müessir olmaktadır. 

Yine istatistik kayıtlarımıza göre daha evvelki yıllarda demiryolu taşıma mevzuunu teşkil eden 
maddelerin ton kilometre itibariyle daima aynı sırayı takip ettiği görülür. Bu itibarla, 1952 malî 
yılı nakliyat previzyonunu bir defada demiryolu nakliyatında ve dolayısiyle idare gelirinde mü
him yekûn tutan maddeleri işletme neticelerine göre incelemek ve bunların en son durumları ile 
gelecek seneki muhtemel hareketlerini göz önünde bulundurmak icap edecektir. 

A) Memleketimizin başta gelen ürünlerinden. olan tahıl, demiryolu taşımaları ve idareye temin 
ettiği gelir bakımından da birinci derecede ehemmiyeti haiz bulunmaktadır. 

( S. Sayısı : 52 ) 
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Aşağıdaki rakamlar tetkik olunursa, 1948 yılı tahıl nakliyatında bir miktar azalma kaydedilmiş 

olmasına rağmen, mütaakıp senelerde artışa doğru yeni bir temayülün başladığı görülür. 

Taşman / 
emtianın 

cinsi 

Buğday 
Arpa 
Diğer hububat 

Toplam 

l 

1946 
Ton 

525.604 
237.483 
135.388 

898.475 

1947 
Ton 

733.940 
147.467 
206.741 

1.088.118 

Y ı l l a r 
A 

1948 
Ton 

514.763 
120.780 
106.779 

742.232 

1949 
Ton 

606.313 
67.771 
93.017 

767.101 

1950 
Ton 

558.724 
60.478 

103.972 

723.174 

Toprak Mahsulleri Ofisinden edindiğimiz bilgiye göre, 1951 yılı buğday, arpa ve diğer hububat 
istihsaitâı 1950 yılına nazaran ortalama olarak % 40 bir. fazlalık arzetmektedir. Buna nazaran 1951-
1952 yılı içerisinde en az (1.000.000) tonlutf bir nakliyat mevzuu ile karşılaşılacağı, anlaşılmaktadır. 

Kayıtlarımıza göre, 1950 yaılmda nakledilen buğday ve arpa ve hububatın gerek ton kilometresi 
ve gerekse idareye sağladığı gelirde bir miktar azalma kaydedilmekte ise de; 

/ 
Cinsi 

Buğday 

Arpa 

Yılı 

1949 
1950 
1949 
1950 

Diğer hububat 1949 
1950 

Nakledilen 
miktar 

Ton 

606.313 
558.724 
67.771 
60.478 
93.017 

103.972 

Ton 
kilometre 

268.346.407 
255.527.991 
32.110.497 
22.609.252 
29.684.601 
32.475.316 

Bir tona 
isabet 
eden 

kilometre 

442 
457 
•474 
373 
322 
419 

Sağladığı 
gelir 

miktarı 
Lira 

10 435 309 
9 945 199 
1 227 542 

885 592 
1.175 244 
1 287 212 

Bir ton kilo
metreye dü
şen gelir 
Kuruş 

3.88 
, 3.89 

3.72 
3.91 
3.99 
3.92 

1951 yılı rekoltesindeki yükselme ile 1952 yılında memleketimizde makinalı ziraatın geniş mikyasta 
tatbikatı ve sun'î sulama teşebbüsleri nazarı itibara alınırsa, fevkalde bir vaziyet tahaddüs etmedikçe 
istihsalâtın daha bir miktar artacağı ve buna mütenazır olarak nakliyat ve gelirlerin de o nispette 
yükseleceği anlaşılır. 

B) Kok hariç diğer maden kömürü taşımaları 1949 da (1.429.279) ton ve 1950 yılında ise 
(1.543.191) ton olmak üzere demiryolları ile nakledilen n;addeler arasında ikinci gelmektedir. 

İstatistik yıllığmdaki malûmata göre; maden kömürü istihsalâtında her yıl en az (100 000) ton 
kadar bir artış kaydedilmektedir. 

Maden kömürü istihsalâtmdaki bu artışın da muntazam bir trafik temin edeceği aşikârdır. Filha
kika, 1948 yılı îstihsalâtı (4.022.818) ton olup, Demiryollariylo nakledilen miktarı (1.279.035) ton 
iken 1949 yılı Îstihsalâtı (4 182 705) tona yükselince taşman miktar da ;1 429 279) 1,ma, 1950 
yılında ise (1 731 440) tona yükselmiştir. 

Buna mütenazır olarak maden kömürü nakliyatı 1949 yilmda (412 598 334) ve 1950 yılında 
ise (442 995 899) ton kilometreyi bulmuş ve idareye sağladığı gelir de 1949 yılında (7 130 463) 
lira iken 1950 yılında (7 486 466) liraya baliğ olmuş bulunmaktadır. 

Maden kömürü nakliyatında bir tona isabet eden kilometre ortalama olarak (294) ve beher 

(S , Sayısı: 52) 
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kilometre ücreti de (1,75) kuruş olduğuna göre, 1952 yılı maden kömürü nakliyatı gelirinde 
(1,75 X 100 000 X 294 = 514 500) lira bir fazlalık hâsıl olacağı anlaşılır. 

C) Demiryolu taşımalarında, sağladığı gelir bakımından başta gelen maddelerden biri de 
krom nakliyatıdır. 

Yetkili müesseseler neşriyatından aldığımız bilgiye göre harb yılları içinde büyük bir rağbe
te mashar olan kromlarımızın satış imkânları 1915 ve 1946 yıllarında azalmış olduğundan 1944 
yılında (77 877) ton krom taşınarak 49 milyon küsur ton kilometre yapıldığı halde 1945 yılın
da taşman krom (27 087) tona düşmüş ve bu tapma için ancak (16 927 508) ton kilometre ya
pılmıştı. 

İstatistik kayıtlarından, mütaakıp yıllarda krom istihsal ve imrarınm devamlı bir şekilde art
tığı ve ancak 1950 yılında hafif bir azalma kaydedildiği müşahede edilmekle beraber; 

Bir tona Bir ton 
"isabet eden Sağladığı kilometreye 

Ton kilo- ton gelir düşen gelir 
metre kilometre Lira Kuruş 

127.049.480 410 6 397 334 5.03 
122.453.267 411 6 730 740 5.5,0 

1951 yılının ilk dört aylık krem nakliyatı 1950 yılının dört aylık krom nakliyatı ile mukayese 
edilecek olursa; 

1950 yılında 1951 yılında 
nakledilen nakledilen 

Aylar Ton Ton 

Ocak. 12.918 • 18.745 
Şubat 11.232 15.788 
Mart 18.876 21.437 
Nisan 19.591 30.839 

Toplam 62.617 86.809 

1951 yılından itibaren tekrar bir yükselmenin başladığı görülür. 

Bu itibarla, 1952 yılı krom nakliyatının en az (300 000) ton olacağı ve (124 000 000) ton kilo
metrelik bir nakil mevzuu ile karşılaşılacağı anlaşılır. 

D) Demir cevheri dâhil diğer maden filizleri nakliyatı da demiryolu trafiğinde ehemmiyetli bir 
• mevki işgal etmektedir. 

Soğuk harbin devamı dolayısiyle bütün dünyada harb sanayiinin işlemesi, maden cevherlerimize 
olan talepleri artırdığı gibi, yurt içi sanayiinin inkişafıda dâhili ihtiyaçların kabarmasını mucip 
olmuş, netice itibariyle günden güne artan maden cevheri istihsalâtma muvazi olarak demiryolu nak
liyatında da bir yükselme kaydedilmeğe başlamıştır. 

Taşman 
Yılı Ton 

1949 309.693 
1950 297.634 

(S.:Bayi8U 82) 



,• , , : , , . , , - : ; „ , . ..,- ...-' •. . :.. ..... — 92 — ; . ... , . 

Aşağıdaki istatistik kayıtlarımızda' bu artışı açıkça görmek mümkündür. 

f i l i ' 

1949 
1950 

Taşman, 
miktar 

ton 

245.164 
278.982 

Ton 
kilometre 

226.516.433 
242.628.892 

Tona düşen 
ortalama. 
kilometre 

644 
670 

Nakliyatın 
sağladığı 

gelir 
Lira 

5 152 605 
••5 745 543 

Bir ton kilo
metreye düşen 

gelir 
Kuruş 

2.70 
3.07 

Daha. evvelki yıllarda maden cevheri nakliyatındaNkarşılaşılan vagon darlığı, 1950 yılına ka
dar İngiltere'den satmalımın ceman 200 çift maden cevheri vagonu ile oldukça giderilmiş bulun
maktadır. Bu itibarla; 1952 yılı nakliyat kapasitesinin daha müsait imkânlar 'karşısında inkişaf 
edeceğinden emin- (bulunmaktayız. 

E) Demiryolu taşımalarında şeker pancarı nakliyatı da mühim bir yekûn tutmaktadır. İs
tatistik kayıtlarımıza göre şeker pancarı nakliyatının gittikçe1 arttığı ve idareye sağladığı gelirin 
de o nispette tczayüt ettiği müşahede olunur. 

Yılı 

1949 
1950 

,. Taşman 
Ton 

' 744.811 
754.012 

Yapılan ton 
Mlömctrc 

: 79.295.418 
83.351.558 

Bir tona isabet 
eden ton kilometre 

106 
110 

Sağladığı 
gelir 
Lira 

3 730 383 
3 917 417 

Bir ton kilomet
renin sağladığı 

gelir 
. Kr. 

4.70 
4.69 

Hükümetimizin sanayileşme plânı gereğince, 1952 yılında yeniden akılacak şeker fabrikaları 
da göz önünde tutulacak olursa 1952 yılında en a2 (800.000) ton şeker pancarı nakledilerek 
86.400.000 ton kilometrelik bir nakliyat yapılacağı düşünülebilir. 

Netice itibariyle yukardan beri yaptığımız tahliller, 1952 yılı munzam trafiğinin bir kısmı 
düşük ücretlerle yapılan nakliyata ait bulunmakla beraber ehemmiyetli kısmının maliyeti kurta
ran tarifelere tâbi maddelere inhisar edeceği anlaşılmaktadır. '. 

Tutulan istitistik ve yapılan hesaplara göre demiryolları eşya taşımalarında ortalama olarak 
beher safi ton kilometreye isabet eden gelir 1947 yılında 4,41, 1948 de 4.42, 1949 da 4.47 ve 
1950 de 4.37 kuruştur. 

.." Yine istitistik kayıtlarına göre; " ; ; ',••""'••"• :• :' 

Yılı Safi ton kilometre ' " . - ' ' ' ' 

1946 
1947. 

1948 
1949 
1950 

2 080 527 319 
2.391 141 796 (Seyri seri ile taşman hayvan ton kilo

metreleri dâhil) 
2 297: 647 497 » » » » ; »' » 
2 905 433 890 » V » »_ >> ' » ' 
2 669 597 536 • » » » » . » » ' 

Eşya safi ton kilometrelerinde 1949 yılma kadar devamlı bir artış bulunduğu halde 1950 yılın
da kuraklık dolayısiyle cüzi bir eksilme göze çarpmakta ise de; yukarda açıklandığı üzere demiryol 
nakliyatının mühim bir kısmını teşkil eden madde İtrin ton kilometrelerinde husule gelesok crtış na
zarı itibara alınırsa, 1.952 yılı eşya nakliyatı previzyonunun (2 700 000 000) safi ton kilometreyi 
bulacağı ve bir şfvfi ton kilometre geliri yapılacak tarife ayarlamaları ile ortalama olarak 445 kuruş 
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kabul edilirse, 1952 yılı eşya nakliyatı gelirinin (4.45 X 2 700 000 000 ==120 150 000) lira olacağı 
anlaşılır. 

Yolcu nakliyatına gelince : 

1952 yılında yapılacağı tahmin olunan (23 500 000) tren kilometreden 1951 yılma nazaran fazla 
bulunan ortalama (500 000) tren kilometrenin, yeni teslim alınacak motorlu trenler dolayısiyle 
yolcu tren kilometresinde husule geleceği anlaşılmaktadır. . 

Bu kadar tren kilometrenin ne miktar yolcu kilometresine tekabül edeceği ve beher yolcu kilo
metresi gelir miktarının ne olabileceği 1946 - 1950 yıllarına ait ortalama nispetlerle hesap edilecek 
olursa : 

' Bir yolcu tren ki- Bir yolcu kilometre-
lometresine düşen sinin ortalama gelir 
yolcu kilometre miktarı 

Yılı miktarı Lira , 

v 1 9 4 6 - ' 323.3 •']•• 1.55 
1947 306.2 1.74 
1948 281.2 1,75 
1949 206.1 1.81 

Yukardaki miktarlara nazaran bir yolcu tren kilometresine isabet eden ortalama yolcu kilomet
resi 279.2 olduğuna ye bir yolcu kilometresinin gelir miktarı da ortalama olarak 1.71 kuruş bulundu
ğuna göre, (500.000) tren kilometresinin sağlıyacağı yolcu gelirinin (279X1.71X500.000=2 385 450) 
lira olacağı tahmin edilmektedir. 

Gelir tahminlerinde hatanın asgariye indirilmesi ve gelir miktarının mümkün olduğu kadar haki-
kata yakın rakamlarla ifade edilebilmesi için, daha evvelki yılların hususiyetleri ile trafik seyirle
rinin ve gelir membalarının teker teker tetkik edilmesi ve ayrıca gelirdeki artış, veya eksiliş emsalleri 
ile sebepleri tesbit olunarak mukayeseleri yapılmak suretiyle gelecek malî yıldaki gelir miktarının 
tahmin edilmesi faydalı olur. 

Yolcu geliri : , 

Harb yıllarından sonra memleketimize fazla miktarda nakil vasıtası ithâl edilmiş olduğundan, uzun 
mesafeli yolculukların otobüslerle yapılması halk tarafından bir deneme devresi geçirmiş ve bunun 
neticesi de 1948 yılında anahat yolcu nakliyatı gelirinde cüzi bir miktar azalma kadyedilmiştir. 

Bununla'beraber mütaakıp yıllarda ticari faaliyetlerinde artması ve umumi refahın yükselmesi, 
memleket dâhilinde nüfus hareketlerini çoğaltmış ve idarece hariçten yeniden satınalınan lokomotif 
ve yolcu vagonİariyle sürat ve emniyet bakımından halkın demiryollarına olan eski rağbeti temin 
olunarak yolcu adedinde ve gelirinde yeniden bir tezayüt kaydedilmeye başlamıştır. . • 

^ S . ı S a y i 8 i | ; 5 2 ) 
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Nitekim istatistik kayıtlarımıza göre 1948 yılında anahat yolcu adedi (20 096 672) iken,! 1949 
yılında (20 150 885) e ve 1950 yılında ise (20 793 901) e yükselmiş bulunmaktadır. 

Banliyö yolcu Anahat yolcu 
Yılı adedi adedi 

1946 26.595.652 20.993.464 
1947 28.267.459 21.394.491 
1948 29.085.379 20.096.672 
1949 30.564.170 20.150.885 

Genel yolcu adedi yıllık 
artış veya eksiliş 

Toplam emsali 

47.589.116 : 
49.661.950 1.1040 
49.182.051 1.1500 
50.715.055 1.0318 

1950 32.234.543 20.793.901 53.130.112 1.0476 

Yıllık yolcu kilometresinde de aynı şekilde bir artış göze çarpmaktadır. 

Yılı 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

1 nci altı 
ay içinde 

yapılan yolcu 
kilometresi 

1.061.163.035 
1.066.577.146 
1.148.991.874 
1.097.740.620 
1.089.771.014 

2 nci altı 
ay içinde 

yapılan yolcu 
kilometresi 

1.606.237.919 
1.613.384.154 
1.396.835.473 
1.392.174.310 
1.412.721.595 

Toplam 

2.667.400.954 
2.679.961.300 
2.545.827.347 
2.489.914.930 
2.502.492.609 

Yıllık 
artış veya 

eksiliş emsali 

1.5126 
1.9499 
0.9780 
1.0050 

Yolcu nakliyatında yukardaki inkişaftan maada 1951 ve 1952 yıllarında teslim alınarak servise 
girecek 16 motorlu tren dolayısiyle, sürat ve konfor bakımından yolcu adedinin mühim bir mik

tar daha artacağı ve 1952 yılında; 

(1,0493 X 32234.543 = 33.823.705) i banliyöde, 21.500.000 i de ana hatta olmak üzere 
(54 823 705) yolcu taşınacağı tahmin olunmaktadır. , i 

Banliyöde ortalama mesafe 10,3 Km. ve beheryolcu Km. geliri ise 1,08 kuruş olduğuna göre 
33.823.705 aded banliyö yolcu geliri : 

1,08 X 10,3 X 33.823.703 = 3.762.549 lira v e , ^ V " ^ ? ^ s H : \ a r " 

Ana hatta ise; ortalama mesafe 104 Km. ve beher yolcu Km. geliri de tarifede yapılacak 
değişikliklerle 1,95 kuruş olacağına nazaran anahat yolcu geliri : 

1,95 X 104 X 21.500.000 = 43.602.000 lira olmak üzere ceman ve yuvarlatılmış olarak 
(47.500.000) liralık yolcu geliri sağlanacağı tahmin edilmektedir. 

Bagaj geliri : 

Tutulan istatistiklere göre muhtelif yılların bagaj nakliyatı mütemevviç bir durum arzetmek-
tedir. 1948 yılında 38309 tona düşen bagaj nakliyatı 1949 yılında 40.301 tona yükselmiş ve fakat 
1950 yılında tekrar 39.814 tona düşmüş bulunmaktadır. 

(S. Sayısı s 52) 
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Yılı 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

1 nci 6 aylık 
Ton 

16.446 
18.575 
15.800 
17.006 
18.193 

2 nci 6 aylık 
Ton 

23.262 
21.672 
22.509 
23.295 
21.621 

Toplam 
Ton 

39.708 
40.247 
38.309 
40.301 
59.814 

Yıllık artış 
veya eksiliş 

emsali 

1.0135 
0.9518 
1.0520 
0.9879 

Yıllık bagaj nakliyatının ortalama olarak 2/3 nün ücretli nakledildiği kabul edilirse, 1952 yılı
nın ücretli bagaj nakliyatının 26.000 ton civarında olacağı anlaşılır. 

Bir ton bagaj eşyasının nakil ücreti, geçen yıllardaki hesaplara nazaran takriben 37,50 lira ol
duğuna göre, 1952 yılı bagaj nakliyatı geliri ortalama olarak (1 000 000) lira tahmin edilmiştir. 

Mesajeri geliri: • » * 

Muhtelif yılların istatistik kayıtları tetkik edilirse, mesajeri nakliyatında tedrici bir azalmanın 
mevcut olduğu görülür. 

Yılı 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

1 nci 6 aylık 
Ton 

4.126 
4.915 
3.064 
3.269 
3.534 

2 nci 6 aylık 
Ton 

6.381 
4.445 
2.952 
3.603 
3.053 

Toplam 
Ton 

10.507 
9.360 
6.016 
6.872 
6.587 

Yıllık artış 
veya eksiliş 

emsali 

0.8908 
0.6427 
1.1422 
0.9585 

Bu duruma göre yıllık ortalama eksiliş emsali (0,9085) bulunmaktadır. 

Mesajeri nakliyatmdaki bu düşüklük, bu nakliyattan mütevellit gelirde de göze çarpmaktadır. 

Yılı 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

1 nci 6 aylık 
Ton 

343.792 
438.402 
270.728 
275.910 
256.098 

2 nci 6 aylık 
Ton 

538.072 
355.660 
299.220 

" 288.087 
202.188 

Toplam 
Ton 

881.864 
794.062 
969.948 
563997 
458.286 

Yıllık artış 
veya eksiliş 

emsali 

0.9004 
0.7177 
0.9895 
0.8125 

Bu itibarla 1952 yılı mesajeri nakliyatın ortalama olarak (6500) ton kadar olacağı ve beher tonu 
vasati (70) liraya nakledildiğine göre de; İdareye (500 000) liralık bir gelir sağlıyacağı tahmin edil
mektedir. 

(S . Sayısı: 52) 
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Seyri Seri Geliri,: 1 
Seyri seri nakliyatı, istatistik kayıtlarımıza göre mütemevviç bir durum arzetmektedir. 1948 

yılında 327.G99 tona ve 1949 yılında da 335.871 tona yükselmiş bulunan seyri seri nakliyatı 1950 
yılındd tekrar 318.881 tona düşmüş bulunmaktadır. 

Yılı 

1946 
1947 
1948 
1949 
1(950 

1 nci 6 aylık 
Ton 

88.552 
118.717 

98.257 
110.343 
154.790 

l • . 

2 nci öaylık 
Ton . 

236.060 
233:743 '• 
229;442 
225,528 
164.091 

Toplam 
Ton 

324.612 
322.460 
327.699 
335.871 
318,881 

Yıllık artış 
veya eksiliş 

emsali 

1.0857 
0.3297 
1.0249 
0.9494 

Bununla beraber, 1952 yılı nakliyat provizyonuna. ortalama nakil mesafesine ve bu yıl için
de uygulanacak tarifelere göre sağllyacağı gelirin 1 500 000 liralık P. T. T. nakliyatı ilâvesiyle 
1,3 000 000. liraya baliğ olacağı tahmin edilmiştir. 

Maddeler 

Davar (baş) 
Sığır (baş) 
Başka hayvanlar (baş) 
Askerî hayvanlar (baş) 
Deniz mahsulleri 
Kümes hayvanları 
Kavun, karpuz 
Portakal ve benzerleri 
Diğer yaş meyvalar 
Diğer maddeler • ' • • 
Yaş sebzeler 
Patates 
Umumi tarife 
Askerî tarife 
Diğer S. S. gelirler, (özel 
katarlar, salonlar w s.) 
P. T. T. nakliyatı 

Ton 

2.300.000 
200,000 
25(.000 
18.000 
4.000 
1.800 

78.000 
30.000 
56.000 
22.000 
98.000 
24.000 
5.200 
3.800 

Ortalama 
mesafe 

Km. 

600 
630 
440 
514 
550 
170 
295 
790 
340 
169 
555 
280 
414 
502 

• 

Ortalama 
ton Km. 
ücreti 
Kuruş 

0.270 = 
1.485 = 
1.485 = 
1.889 = 
3.00 = 
6.60 
3.15 • = 
3.10 
3.5,0 
5.46 
3.40 -
3.55 

16.00 
8.35 

yuvarlatılmış olarak 
Lira 

= 3 800 000 , 
= 1 871 000 

165 000 
175 000 

66 000 
20 000 

=• 725 000 
735 000 
666 000 
203 000 

= 1 850 000 
238 000 
344 000 
159 000 

505 000 
1 500 000 

Lira 

6 011 000 
66 000 
20 000 

2 120 000 
203 000 

2 088 000 
344 000 
159 000 

505 000 
1 500 000 

13 022 000 

ve yuvarlatılmış olarak 13 000 000 lira tahmin edilmiştir. 

( S. Sayısı: 52 ) 
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Seyri hafif geliri : ' " -
İdarenin en mühim gelir kaynağı. seyri hafif nakliyatı olup, bir yıllık umumi gelirin % 50 

sini teşkil etmektedir. 

Yukarda da açıklandığı üzere, memleketimize fazla miktarda kamyon ithal .edilmesi üzerine, 
1948 yılında seyri hafif nakliyatında cüzi bir miktar düşüş kaydedilmiş ise de, kamyon nakliyatı 
ancak muayyen bir kısım eşyalara inhisar etmiş, diğer emtiaya ait seyri hafif geliri, memleket
te tranzaksiyonun artması ve demiryollarının daha tatmin edici bir işletmeye yönelmesi sure
tiyle gün geçtikçe inkişafa devam etmiştir. ' 

Nitekim; 1948 yılında diğer şahıslarla birlikte kamyonların da tesiri ile (6.202.265) tona dü
şen seyri hafif nakliyatı, 1949 yılında (6.858.888) tona ve 1950 yılında ise (7.011.932) tona yük
selmiş bulunmaktadır. 

Yılı 

1946 
1947 
1948 
1949 
İ950 

1 nci 6 aylık 
Ton 

' 2.625.361 
2.983.809 
2.527.991 
2.822.886 
3.155.209 

2 nci 6 aylık 
Ton 

3.513.'604 
3.667.696 
3.674.274 
4.036.002 
3.856.723 

Toplam 
Ton 

6.138.965 
6.651.905 
5.202.265 
6.858.888 
7.011.932 

Yıllık artış 
veya eksiliş 

emsali 

1.0834 
0.9324 
1.1058 
1.0223 

Bu miktarlara göre yıllık ortalama artış emsali (1.0359) dur. 

Muhtelif yıllara göre seyri hafif ton kilometresi de aynı şekilde bir artış kaydedilmektedir. 

Yılı 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

1 net 6.aylık 
Ton Km. 

954.401.742 
1.093.140.278 

956.783.449 
1.097.645.492 
1.183.688.501 

2 nci 6 aylık 
Ton Km. 

1.004.749.766 
1.113.688.929 
1.146.867.215 
1.282.718.962 
1.334.082.802 

. 
Toplam 
Ton Km. 

1.959.151.508 
2.206.829.207 
2.103.650.664 
2.380.364.454 
2.417.771.303 

Yıllık artış 
veya eksiliş 

emsali 

1.1264 
0.9532 
1.1315 
1.0157 

Aynı artışı seyrihafif nakliyatının idareye sağladığı gelirde de görüyoruz. Nitekim büyük 
tarife ayarlamaları yapılmamış olmakla beraber 1948 yılında (83 079 100) lira olan seyrihafif 
nakliyatı; 1949 da (95 301 443) liraya ve 1950 yılında ise (95 637 105) liraya yükselmiş bulun
maktadır. 

Evvelki yılların seyrihafif gelirindeki ortalama artış emsali (1.1065) olarak tesbit edilmek
tedir. 

Esas ve tenzilli tarifelerle nakledilen eşyanın 1952 yılı nakliyat previzyonu ile ortalama nakil 
mesafesine ve yenesi içinde uygulanacak tarifelere göre seyrihafif nakliyatının idareye sağlıyaca-
ğı gelir; • - . 

(S . Ş&yısı: 52) 



Maddeler 

Hububat ve unları 
Çeltik 
Pirinç 
Yağlı taneler 
Küspeler 
Ot 
Saman 
Tütün (işlenmemiş) 
Tütün (işlenmiş). 
Pamuk (temiz) 
Pamuk (çiğitli) 
incir (hurda) 
incir, (kuru) 
Üzüm (kuru) e 

Başka kuru meyvalâr 
Zeytin 
Kuru sebzeler 
Şeker pan'carı 
Meyan kökü 
Yumurta 
Hayvan yağları 
Tiftik 
Yun, yapağı 
Deriler 
ipek kozası 
Kütükler 
Keresteler 
Odun kömürü 
Odun ve çıra 
Tomruklar 
Çam kabuğu, mazi 
Linyit 
Taş kömürü 
Kok 
Krom 
Demir cevheri 
Manyezit borasit 
Başka maden filizleri 
Tarım ilâçları 
Kil 
Kum 
Taş 
Toprak 

Gelir (yü-
Ortalama Ortalama varlatılmış 

Ton 

1.000.000 
7.000 
8.000 

88.000 
208,000 

10.000 
25.000 
18 000 
17.000 
32.000 
31.000 

500 
14 000 
32.000 
8:500 
2.300 

30.000 
755.000 

'8.500 
3 >500 
3.800 

800 
5.000 
6.000 

350, 
900 

.125,000, 
16:500 

- 95,000 
24;000 

' 42:000 
700.000 
900.000 
190.000 
310.000 
220.00Ö1 

11.000 
52.000 
4'3.000 
8.000 

60.000 
180.000 

7.500 

mesafe 
•Km. 

r 410 
585 
605 
290 
65 

220 
180 
270 
400 
265 
125 
140-
210 
190 
400 
380 
355 
110 
115 
300 
600 
380 

• 610 
520 
450 
330 
340 
15b w 
55 

190 
340 

' -24'5 
435 
410 
990 
75 

350 
560 
195 
45 
60 

190 

Ton km, 
Kuruş 

3.90 
4.60 
6.15 
6.00 
2.40 
5.00 
5.00 

^6.00 
7.00 

-7.00 
'5.00 
6.00 
6.00 
6.00 
7.50 
7.50 
6.15 
4.50 
7.00 
7:50 
7.50 
§.00 
6 M 
6:00 
7.50 
7.50 
e:oo 
4.00 
4.00 
4,00 
5.00 
1.75 
1.75 
1.75 
5.50 

"2.25 
4:00 
4.00 
5.00 
4.00 
.4.00 
3.80 
3.80 

olârak)' 
Lira 

15 990 000 
,188 000 
298 000 
660 000 
325 000 
11.0 000 
225 000 
291 000 
476 000 
594 000 
194 000 

4 000 
' l76 000 
364 000 
255 000 
65 000 

655 000 
3 737 000 

68 000 
79 000 

256 000 
18 000 

183 000 
187 OÖO 
12 000 
22'000 

2 550 000 
99 000 

€27 000, 
53 000! 

399 000 
4 165 000 
3 859 000 
1 446 000 
'6 991 000 
4 900 00b 

33 000. 
728 000 

1 204 000 
62 000 

108 0,00 
410 000 
54 000 
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Tarife ayarlamalarının sağlıyacağı gelir fazlasiyle S. H. geliri 110 000 000 lira olarak tahmili 
edilmi§tir. . 

Yükleme, boşaltma ve diğer gelirler : 

İstatistik kayıtlarımıza göre; yükleme ve boşaltma ve diğer gelirlerimizde tedrici bir artış kay
dedilmektedir. 

Yıllık artış 
- 1 nci 6 aylık 2 nci 6 aylık Toplam veya eksiliş 

Yılı Lira Lira Lira emsali 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

1 758 705 
2 292 472 
1 608 549 
2 132 549 
2 738 783 

2 007 182 : 
2 046 353 
2 339 728 
3 156 705 
3 109 652 

3 765 891 
4 338 825 
3 948 277 
5 289 254 
5 848 435 

1.1521 
0.909U 
1.3396 
1.1057 

Bu itibarla; yükleme ve boşaltma geliri (1 350 000) ve diğer gelirler de, aşağıda müfredatı 
rüleceği üzere (4 650 000) lira ki ceman (6 000 000) lira olarak tahinin edilmiştir. 

Yükleme ve boşaltma ücreti 
Diğer gelirler : , 
Sipariş akçesi 
Tartı ücreti 
Ardiye 
Tatili edevat 
Temizleme 
Açık arazi, hangar 
Şube hatları 
Müteferrik 

1 350 000 

1 350 000 
1 250 000 

450 000 
300 000 
400 000 
350 000 
275 000 
275 000 

6 000 000 

Limanlar ve iskeleler gelirleri : TTT" " • " * *"u " * "" u ' " " 

Muhtelif yılların istitistik kayıtlarından limanlar gelirlerinin mütemevviç bir durumda bulun
duğu anlaşılmaktadır. 1946 yılında 4 389 692 liradan ibaret olan limanlar gelirleri, 1947 yılında 
1 486 121 lira fazlasiyle 5 875 813 liraya yükselmiş ve 1948 yılında 5 762 667 liraya düşmüş, 1949 
da ise 5 916 878 liraya yükselmiş iken 1950 yılındaki kuraklık dolayısiyle ihracatın azalmasından 
5 818 860 liraya inmiş bulunmaktadır. 

Yılı 

194.6 
1947 
1948 
1949 
1950 

1 ncjl 6 aylık 
Lira 

2 045 361 
3 048 172 
2 419 001 
2 782 197 
2 744 280 

2 nci 6 aylık 
Lira 

2 344 331 
2 828 641 
3 343 666 
3 130 681 
3 074 580 

Toplam 
Lira 

4 389 692 
5 875 813 
5 762 667 
5 916 878 
5 818 860 

Yıllık artış 
veya eksiliş 

emsali 

1,3385 
0,9807 

4,0267 
0,9834 

( S . Sayısı: 52) v -
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İskeleler gelirleri de aynı durumdadır: 

Yılı 

1946, 
1947 
1948 
1949 
1950 

1 nci 6 aylık 
Lira 

190 997 
211 577 
182 528 
243 950 
210 330 

2 nci 6 aylık 
Lira 

229 597 
167 606 
246 920 
350 190 
234 520 

Toplam 
Lira 

420 574 
379 183 
429 458 
594 140 
444 850 

Yıllık artış 
veya eksiliş 

emsali 

0,9015 
1,1325 
1,3834 
0,7487 

Bununla beraber memleketin zirai ve sınai sahadaki kalkınma faaliyeti ve istihsalâtının artması, 
1952 yılında liman ve iskele faaliyetlerinin de bir miktar artmasını mucip olacağı düşünülerek. 

Liman gelirleri: 

Haydarpaşa Limanı 
Dedinceı » 
Mersin » • 
İskenderun » 
Samsun » 

Toplam 

2 500 000 
.300 000 
900 000 

1 900 000 
900 000 

6 500 000 

Ve İskele gelirleri ise : 

Lira 

Alsancak İskelesi geliri 
Bandırma^ İskelesi geliri 
Akçay » » 
Sirkeci » » 
tzmit » » 
Dil » » 
Sapanca » » 

,. Maltepe » » 

Toplam 

300 000 
140 000 

3 000 
75 900 
15 000 
1 000 

100 
15 000 

550 000 

lira olarak tahmin edilmiştir. 

Trabzon - İran transit youl geliri : 

Aşağıdaki istatistik kayıtlanndan da anlaşılacağı üzere Trabzon - İran transit yolunun gerek 
yplcu adedinde, gerekso yolcu gelirlerinde devamlı bir artış veya eksilişten ziyade mütehavvil 
bir durum göze çarpmaktadır. 

(S . Sayısı: 52) 
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A) Yolcu adedinde : 

Yılı 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

1 nci 6 aylık 
Aded 

1.768 
2;603 
5;252 
3.721 
3.154 

B .i Yolcu gelirinde : 

Yılı 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

1 nci 6 aylık 
Lira 

18 860 
23 023 
37 291 
32 629 
36 497 

, 2 nci 6 aylık 
Aded 

7.973 
8i902 

10.578 
7.849' 

10,812 

2 nci 6 aylık 
Lira 

74 592 
73 084 
77 674 
64 196 
71 611 

Toplam 
Aded 

9.741 
11.505; 
15,830: 
11.570 
13,966 

Toplam 
Lira 

93 452 
96 1Q7 

114 965 
96 825 

108 108 

Yıllık artış 
veya eksiliş 

emsali 

1.1810 
1.3759 
0.7308 
1.2070 

Yıllık artış 
veya eksiliş: 

emsali 

1.0284 
1.1601 
0,8422 
1.144i 

Buna mukabil seyri seri ve seyri hafif nakliyatı ise pek cüzi bir miktara inhisar etmiş bulun
maktadır. 

1952 yılında Trabzon - İran yolu seferlerinin 1/2 nispetinde azaltılması mutasavver bulunduğun
dan, idareye sağlıyacağı gelirin ortalama olarak (50 000) lira olacağı tahmin edilmiştir. 

, I I - İşletme ile ilgili: olmıyan gelirler > 

İşletme ile ilgili olmıyan,,gelirler, satışlar ile personelden alınan sağlık kesenekleri, okullar 
ve pansiyonlar gelirleri, emlâk kiraları, faiz ve akçe farkları ile diğer gelirlerden teşekkül eder. 

Bu gelirler, mahiyetleri icabı devamlı bir artış veya eksilişten ziyade; sabit bir durum arze-
derler. Bununla beraber personel mevcuduna vâki olacak değişiklikler ile o malî yıl içerisinde 
yapılan külli miktardaki satışlar, gelir miktarının değişmesini mucip olabilir. 

Bununla beraber tutulan kayıtlarımıza göre muhtelif yıllara ait gelir miktarları aşağıda gös
terilmiş olup senelere göre artış veya eksiliş emsalleri : 

1946 yılında 1.1728 
1947 » 0.8102 
1948 » 1.2465 
1949 » 0.9625 '• • '! 
1950 » 1.0453 bulunmaktadır. 

( S . Sayıaı : 52 ) 



SATIŞLAR 

Yılı 

1947 
1948 
1949 
1950 

Sermayeyi 
ilgilendiren 

satışlar 
Lira 

— 
44 862 
11 371 

Sermaye 
ile ilgili 
olmıyan 
satışlar 

Lira -

— 
„ 142 428 

126 320 

Böliinı 
toplamı 
. Lira 

— 
187 290 
137 691 

, Sağlık 
kesenekleri 

Lira 

•1 062 668 
1 298 050 
1 507 662 
1 383 119 

Pansiyon 
gelirleri 

Lira 

ı . 
—-

46 603 
36 692 

ÇEŞÎTLÎ GELİRLER 

Emlâk Faiz ve akçe 
kiraları farkları g 

Lira Lira 

— — 3 
—. — 2 

375 002 289 329 2 
391 795 237 352 2 

1951 malî yılı başından itibaren 4 ay içinde tahsil olunan meblâğlara göre : 

Gelirin çeşidi 

.Sermayeyi ilgilendiren satışlar 
Sermaye ile ilgili olmıyan satışlar 
Bayındırlık Bakanlığına satılacak va
gonların bedeli 

Sağlık kesenekleri 
Pansiyonlar gelirleri 
Emlâk kiraları 
Faiz ve akçe farkları 
Diğer gelirler 
(Çeltek) •• . . " 

Muhase
bece tah

sil olunan 

9 693 
3 895 

431 322 
19 375 
63 029 
55 441 

501 860 

Ticaret ve 
Hasılat Da

iresince tah
sil olunan 

46 102 

51 687 

42 951 

Toplam 

9 693 
49 999 

431 322 
19 375 

114 712 
55 441 

544 811 

Yıllık t 
(Ortal 

30 
150 

145 

1 300 
'58 

350 
250 

2 500 
540 

Genel top 



— 104 — 
1951 yılı gelirinin satışlardan mütevellit kısmının (325 000) ve diğer gelirlerden mütevellit kıs

mının ise 4 998 126 lira olmak üzere ceman (5 323 126) liraya baliğ olacağı anlaşılmaktadır. 

Bu duruma göre, 1952 malî yılında sermayeyi ilgilendiren satışlardan mütevellit gelir miktarı 
(50 000) lira ve sermaye ile ilgili olmıyan satışlardan mütevellit gelir miktarı da (220 000) lira ola- ::, 
rak tahmin edilmekte ise de; 

. Afyon -Konya pozundan çıkacak yol malzemesinden, 1951 yılında işletmelerle diğer resmî mü
esseselere verilecek miktar takriben 90 kilometrelik olup, 1952 yılında bu miktarın 140 kilometreye 
iblâğ olunacağı mütalâa edilmektedir. 

Bu suretle, ayrıca 1952 yılında satışa arzedilecek miktar (272 - 140,= 132) kilometrelik yola 
ait ray, travers ve küçük yol malzemesinden ibaret olacaktır ki; 

1. Bu malzeme resmî müesseselere iltisak hattı yapılması maksadiyle satılırsa (4 400 000) lira, 

2. İltisak veya diğer suretle demiryolu döşemesi için talip çıkmadığı takdirde, rayların tel
graf direği veya köprü demiri olacak kullanılmak üzere tonu 200 liradan ve geri. kalan küçük yol 
malzemesi de hurda demir olarak yine tonu 100 liradan satılacağına göre: 

Kilo- Fiyatı Tutarı 
Malzemenin cinsi metre Ton Lira Lira, 

Ray 132 60 200 1 584 000 
Diğer küçük yol malzemesi 132 65 100 858 000 

Toplam ' 2442 000 

Tutacağı nazarı itibara alınarak, hurda ray veküçük yol malzemesinden yansını resmî müesse
selere ve yarısının da hususi şahıs veya müesseselere satışı halinde idareye ortalama olarak : 

\ ' . • 4 400 000 
2 442 000 

6 842 000 

6 842 0 0 0 = 3 421 000 

2 

3 500 000 liralık bir gelir sağlanacağı anlaşılır. 

Bundan başka; gerek mağazalarda, işletme ve atelyelerde mevcut ve gerek 1952 yılı içinde 
bir kısım lokomotoflerin ıskat edilmesi dolayısiyle toplanıp satışıa arzedilecek hurda demirlerin 
miktarı takriben (15.000) ton civarında olacaktır. - & 

Bu demirlerin beher tonu en az 100 liradan satılabileceğine göre, İdareye ortalama olarak 
(1 500 000) liralık bir gelir temin edecektir. 

Binnetice; ray, travers ve küçük yol malzemesi ile lokomotif ve saireden hurdaya ayrılan demir
lerle birlikte diğer müteferrik satışların İdareye sağhyacağı gelir miktarı (5 000 000) lira tahmin 
edilmiştir. v • 

Çeşitli gelirlerin müfredatına gelince : 

1952 yılında bir kısım memur ve hizmetlilerin emekliye ayrılmaları nazarı itibara alınarak, 

(S . Sayısı: 52) 
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sağlık kesenekleri tutarı 1951 yılına nazaran (374 809) lira noksaniylc (1 350 000) lira, buna 
mukabil yino 1952 yılında resmî ortaokullarda okutulacak öğrencilerin tahsil ve diğer masraf
larına karşılık velilerinden yapılacak tahsilattan dolayı okullar ve pansiyonlar gelirleri bir misli 
çoğaltılmak suretiyle (100 000) lira olarak tahmin edilmiş ve diğer gelirler de fiilî tahsilat göz 
önünde bulundurularak bir miktar artırılmıştır. ''* * '*r" " 

Bu suretle; işletme ile ilgili olmıyan gelirlerden satışlar ile çeşitli gelirlerden 1952 yılında 
temin olunacak gelir tutarı (10 600 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

1952 yılı 
tahmini Toplam 

Gelirin çeşidi Lira Lira 

Satışlar : 
Sermayeyi ilgilendiren satışlar 
Hurda demir satışları 
Sermaye ile ilgili olmıyan satışlar ' 

Çeşitli gelirler : 
Personelden alınacak sağlık kesenekleri 
Okullar ve pansiyonlar gelirleri 
Emlâk kiraları (hizmetçilerinden alı
nan paralarla büfe, büvet ve emsali 
binalar gelirleri) 
Faiz ve akçe farkları 
Diğer gelirler 

50 000 
5 000 000 

220 000 

1 300 000 
100 000 

458 000 
300 000 

3 172 000 

Toplam 

5 270 000 

5 330 000 

10 G00 000 

Yukarda da mufassalan arzolunduğu üzere, yapılan hesap ve tahminler sonunda varılan neticeye 
göre imletme ile ilgili olan gelirler tutarı (194 300 000) ve işletme ile ilgili olmıyan gelirler tutarı Ja 
(10-600 000) lira olmak üzere 1952 malî yılı bütçe tasarısına bağlı (B) cetveli cem'an (204 900 000) 
lira üzerinden hazırlanmıştır. 

( S; Sayısı: 52) 
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Rapor 

21.1.1952 

Bütçe Komisyonu Yüksek Başkanlığına 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe tasaı 'ismi tetlvî k 
ettim. Bu tasarı hakkındaki düşünceleri aşağıda arzediyorum : 

Devlet Demiryolları--ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1952 yılı Bütçe tasarısı gider
leri iki la sımdan mürekkeptir : 

1. İşletme; 

2. Yatırım. 

1. Tasarının işletme giderleri için 160 207 415 lira ve yatırım giderleri için de 54 692 585 
liralık ödenek istenmiştir ki, böylece bütçe tasarısı gideri 214 900 000 liradır. 

1951 yılı Bütçesi, işletme giderleri, 169 585 000 lira, yatırım 68: 228 000 lira olmak üzere 
237.813 000 lira idi. 

1952 senesi Bütçesinde Devlet Demiryolları İdaresi işletme giderlerinde 1951 yılma nazaran 
bütçenin % 5,53 fa nispetinde 9 377 797 liralık bir tasarruf sağlanmıştır. 

Bu tasarruf, şu tedbirler sayesinde elde edilmiştir : 

a) 1951 yılı içinde iki işletme merkezi lağvedilmiştir. ı 

b) Genel Müdürlük teşkilatındaki Beden Terbiyesi, istatistik, etüd ve yaym gibi bürolar 
Genel Kâtiplik emrinde birleştirilmiştir. 

e) Yıllık bilançosunu 500 000 lira zararla kapatmakta bulunan Trabzon - İran transit yolu 
işletmesi 1952 yılında işletmeye salih vasıtalariyle mütenasip bir şekle sokulmuştur. 

d) Eskişehir,; Konya ve Diyarbakır ilkokul ve pansiyonları Eskişehir'de toplanmış, Buca'da-
ki ortaokul pansiyonu kaldırılmış: ve bu okullardaki öğretim işleri millî eğitime devredilmiştir. 

e) Artan iş hacmma ve motorlu tren servislerinin genişletilmesine rağmen atelyelerde tatbik 
edilmekte; olan istihsal mühendisliğinin temin ettiği randıman artısı ve bürolardaki organizasyon 
sayesinde. 19Ö2 kadrolarına 1951 yılma nispetle 1143 personel tasarrufu sağlanmıştır. . 

f) 1952 yılında yol bakımında suflaj usulünün tatbikına geçilmesiyle el emeğinden tasar
ruflar sağlanacaktır. ' 

g) Kazan suyu tasfiyesinde mütekâmil dünya demiryollarının tatbik ede geldikleri sistemin 
1952 yılında demiryollanmızda da uygulanmasına geçilmekle kömür sarfiyatından ve kazan tamiri 
el emeğinden tasarruflar sağlanacaktır. -

Yukarda açıklanan tedbirlerle işletme giderlerinde 1951 yılına nazaran elde edilen tasarrufa 
ilâveten, yaptığım incelemede idare ile de mutabık kalınarak 349 652 liralık bir tasarruf daha 
sağlanmak suretiyle ceman 9 727 449 liraya yükselen tasarruflarla idarenin 1952 işletme gideri 
ödeneği 159 857 763 lira olarak tesbit edilmiştir. 

2. Yatırım: 1951 yılı yatırım b'ütçesi 68 223 000 lira idi. Demiryolu İdaresinin gelecek yılla
ra ait olmak üzere tanzim ettiği 413 milyon liralık bir yatırım programı dolayısiyle 1952 senesi 
yatırım ödeneği 54 692 585 lira olarak tesbit edilmiştir. Bu miktar umumi bütçenin % 25,44 ünü 
teşkil etmektedir. 

( & Sayısı: 52) 
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İ951 de alman 168 228 000 liralık ödenekten : ; *'' 

a) 26 579 832 lirası o yıl içindeki yatırıma, tahsis edilmiştir. 

b) 28 524 282 lira 5073 sayılı Kanuna göre girişilen yüklenmeler karşılığıdır. 

c) 11 888 886 lirası satmalman hatların taksitleri ile İngiliz kredisi itfa taksiti karşılığını 
teşkil etmektedir. 

d) 1 235 000 lirası Hükümetin prensip kararma uyularak bloke edilmiştir. 

1951 senesinde yapılan 26 579 000 liralık yatırımın esaslı unsurları şunlardır : , 

60 - 70 senelik eskimiş rayların tecdidi için 200 kilometrelik ray ve yol malzemesi mubayaası mu
kavelesi yapılmış, 300 kilometrelik poz işi ve köprülerin yenilenmesi programa göre tamamen tahak
kuk ettirilmiştir. 

1952 senesi bütçesinde mevcut 54 692 585 liralık yatırım ödeneğinden: 

a) 24 832 527 lirası 5073 sayılı Kanun gereğince girişilen yüklenmeler karşılığı, 

b) 10 682 424 lirası satmalman demiryol ve limanların senelik itfa ve faiz karşılıkları ve in
giliz İvedisinden itfası idareye terettüp eden kısmın karşılığını teşkil etmektedir. 

1952 yılında fiilen yapılacak yatırımlar 17 127 049 lira' tutmaktadır. Bunun: 

a) 12 286 000 liralık kısmı ile İzmir hattında 240 kilometrelik yol yenilenecek, bir İnsim köp
rüler yenilenecek ve bir miktar demontabl köprü alnıacaktııv 

b) 2 066 500 liralık kısmı . ile 100 aded yük vagonu imâl edilecektir. 23 motorlu vagon ve 46 
römork mubayaa programı tahakkuk ettirilecek, mevcut motorlu trenlerde tadilât yapılacak, 113 
plâtform yük vagonu, tank ve diğer ağır eşya nakli için takviye edilecek, 100 aded furgon yük vago
nu haline sokulacaktır. 

c) 1 082 000 lirası ile atelyeler, depolar, yol servisleri, istasyonlar ve diğer servislerin bir kı
sım tezgâh, alât ve edevat, motor ve demirbaş ihtiyaçları sağlanacaktır. 

d) 1,082 000 lirası ile izmir, Pendik, Zonguldak ve Samsun'da motorlu tren depolariyle yeni 
tahkimat emniyet tesisleri yapılacaktır. 

Bir kısım lokomotiflerde linyit ve ham petrol yakılmasının genişletilmesi işi 1952 senesinde ele 
alınacaktır. Hampetrol fiyatları bugünkü şekilde kömüre nazaran iktisadiliğini muhafazaya devam 
ettiği takdirde ham petrol işletme mmtakası aşağıdaki şekilde genişletilebilecektir : 

Malatya - Diyarbakır - Kurtalan 

Malatya - . Fevzipaşa 

Malatya - Çetinkaya 

Kısımlarındaki yolcu, yük ve manevra servisleri. 

Bu servisler için de bugün mevcut olan 13 makineye ilâveten, 39 lokomotifin daha ham petrol ya 
kar duruma getirilmesine, ve şebekenin, muhtelif yerlerinde ceman 4.000 ton kapasitede 11 ham pet
rol rezervuarmm tesisine ihtiyaç vadır. 

Hâlen Demiryol idaresi yılda ortalama 8 000 ton ham petrol sarf etmektedir. 19521 yılı progra
mının tahakkukundan sonra bu miktar 50 000 tonu bulacaktır. 

lleriki yıllarda Devlet Demiryollarının buharlı lokomotiflerde yakacağı ham petrol veya pakura 
miktarı 120 000 tona çıkabilecek ve bu suretle bugün lokomotiflerde yakılmakta bulunan Zonguldak 
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kömüründen 200.000 ton tasarruf edilerek yurtta diğer ekonomik sahalarda kullanmak veya ihraç 
etmek imkânı elde edilmiş olacaktır. 

Ancak bu hususun tahakkuku, yukarda da'işaret ettiğimiz gibi demiryolların istihlâk edeceği 
akaryakıt fiyatlarının bugünkü seviyesini aşmamak suretiyle kömüre nispetle ekonomik vasfını mu
hafaza etmesine vabestedir. 

1952 yılı Gelir Bütçesi : 

Demiryol idaresinin 1952 yılı gelir tahminleri, B cetvelinden, anlaşılacağı üzere : 
Lira 

-••.-••••':'•' "• ':•"••' 1. Demiryolları işletme gelirleri 187 200 000 
2. Liman ve iskeleler gelirleri 7 050 000 
3. Karayolları işletme gelirleri 50 000 
4. İşletme ile ilgili olmıyan gelirler 600 000 

Lira olmak üzere ceman 204 900 000 liradır. 

1951 yılının ilk altı aylık geliri 82 992 000 lira olup 1950 yılının birinci ve ikinci altı aylık gelir
leri arasındaki artış nispetine nazaran 1951 yılı ikinci altı aylık gelirinin 90 152 000 lira tuta
cağı ve son defa yapılan • tarife zamlarının, ikinci altı aylık gelirini 1 150 000 lira- raddesinde 
artıracağı göz önünde tutularak işletme gelirinin sene sonuna kadar 174 294 000 liraya baliğ o-
lacağı anlaşılmaktadır. , . 

2 952 000 lira olarak tahmin edilen çeşitli gelirler de 2 000 000 raddesinde bir fazlalıkla 
sene sonuna kadar 5 milyon lirayı bulacaktır ki, bu suretle 1951 yılı için ,170 176 859 lira olarak 
tahmin , edilen umumi gelir 9 milyon fazlasiylo 179 milyon lira olarak tahakkuk edebilecektir. 

10 senelik vasatiler üzerinden hesaplanan taşıma gelişmesinden mütevellit fazlalığın 4 mil
yon lira tutacağını nazarı itibare alırsak fazlalığın 5 milyon liralık kısmı 1951 senesinin, müsa
it geçmesinden ve tarife . ayarlamalarından ileri geldiğini kabul etmek lâzımdır. Bu,itibarla Dev
let Demiryollarının 174 milyon liralık 1951 senesi geliri ile 1952 yılı için tahmin edilen 194 
milyon liralık gelir arasındaki 20 milyon liralık fark, tarife ayarlamalariyle temin edilmiştir. 

Tarife ayarlamalarmdaki esas şudur : 

1939 senesine nazaran konjonktür artışına nispetle Demiryolları İdaresinin .ulaştırma vazife
sini görebilmesi için temin etmesi lâzımgelen malzeme tamamen konjonktürü takip etmiş, eleme
ği de buna yakın bir artış göstermiştir. 

Bir işletmenin .satmalına kudreti ancak geliri ile mütenasip bulunacağından memleketin eko
nomik şartlarına ve konjonktüre uymadığı takdirde malî gücün azalmasiyle karşılaşılacağı tabiîdir. 

Son harb senelerinde devamlı şekilde artan konjonktürü takiben Demiryolu İşletme maliyeti de 
arttığı halde tarifeler bu seyri takip edememiş ve ekserisi maliyetin çok altında kalmıştır. 

Burada ayarlama kelimesinin kullanılışı bâzı tarifelerin tenzilâta, bâzılarının da cüzi tereffü-
lere tâbi tutulmasmdandır. 

Demiryol İdaresinin 1951 senesi Bütçesini takdim ederken yalnız işletme bütçesinin hakiki 
açığını 20 milyon lira olarak tahlil etmiş, bunun tarife ayarlamalariyle kapatılması icabettiğird 
ileri sürmüştüm. İ95İ senesinde İdare bu tarife ayarlamalarını memleket ekonomisine tesir etmiye-
cek şekilde tesbit etmiştir. Bâzı tarifelerin indirilmesini de ihtiva eden bu ayarlamaların bir kıs
mının sene sonuna doğru yapılması ve bir kısmının da tatbikatına önümüzdeki Marttan itibarea 
başlanacağı cihetlei tesirleri 1952 eenesi gelirleri üzerinde görülecektir. 
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3 ÖS2 yılının genel tahlilini bitirirken Demiryol İdaresinin, parasız yapılmakta olan nakliyat 
hakkında, çok yerinde almış bulunduğu bir tedbirden do bahsetmek isterim : 

Demiryol İdaresinin dışındaki memur ve aileleri için yılda 15 000 seyahate baliğ olan parasız 
ve yarım ücretle seyahat usulü kaldırılmıştır. Diğer taraftan Demiryollar personel ve ailelerine 
verilmekte bulunan parasız ve yarım ücretle seyahat müsaadesi de tahdit edilmek suretiyle yılda 
100 000 i bulan seyahat iktisat edilmiş ve yine yılda 50 000 tonluk parasız taşıma usulü kaldırılmış
tır. Bu taşımaların normal tarife ile yıllık portesi 3 - 4 milyon lira raddesindedir. ' 

Nihayet Devlet ricalinin de, parasız olarak tahsisi mutat olan, özel katar, pilot treni vo servis 
vagonlariyle seyahat usulünü 14 Mayıs 1950 den beri reddetmekte bulunduklarını şükranla arze-
derim. 

İdari va malî durum ; > :. . . •':• " :.','• >•, - - • •::• "; "-' 

Devlet Demiryolları İdaresi 1952 senesine gerek idari organizasyon, gerekse teknik reform île 
hamleli bir çalışma çerçevesi içinde girmektedir. 

îdaro ileriki yıllar için de 413 milyon liralık bir kalkınma plânı hazırlamış bulunmaktadır. 

Merkez ve işletmelerin modern demiryolu işletmeciliğine göre teşkilâtlanmasını temin etmek ve 
işlerin kıymetine göre kalifiye personeli yerinde kullanmak imkânını sağlamak için yabancı uz
manların celbine teşebbüs edilmiştir. Bu mütehassıslardan da faydalanılmak suretiyle idarenin bü
tün mevzuatı gözden geçirilecek ve en rasyonel çalışmayı temin edecek şekilde yeni iş talimatları 
ihzarına gidilecektir. 

Personelin teknik bilgisini artırmak ve iş verimini çoğaltmak gayesiyle her iş kademesinde lü
zumlu olan elemanı daha evvelden teknik kurslardan geçirmek yoluna gidilmiştir. 

1952 yılında bu kurslar bilhassa işçiler için yeniden ihdas edilmek suretiyle açılacaktır. Okul
lar ve pansiyonlar giderlerinden yapılan tasarruflarla bu kurslara finansman sağlanmıştır. 

Aktif personelin fazla mesai saatleri 1951 yılında meriyete giren tahsisatlar tüzüğünün yeni 
tadilâtı ile karşılanmış bulunmaktadır. 

Hizmet saati başına ortalama iki büçük misli zam kabul eden bu tadilât sayesinde aktif per
sonel iş veriminin de artacağı tabiîdir. 

Devlet Demiryolları İdaresinin senelerden beri yüklenmiş bulunduğu ve demiryollarımızm işlet
me gelişmesini akamete uğratan malî mükellefiyetleri kısaca arzetmeyi bir vazife telâkki ederim. 

a) İmtiyazlı tarifeler yüzünden maliyetin dununda yapılan taşımalardan dolayı Demiryolları 
İdaresi 1950 gelirini işletme maliyetine nazaran 35 milyon noksaniyle kapamıştır. Bunun 15 mil
yon lirası askerî nakliyata aittir. ^ ı . , 

b) 3407 sayılı Kanun gereğince malzemesi ve demirbaşları demiryolları inşaatmca tamam ola
rak teslim edilmesi gereken yeni hatların bu noksanlarını ikmal için Bayındırlık Bütçesine tahsi
sat konmadığından Demiryolları İdaresince 69 milyon lira sarf edilmiştir. 

c) Devletçe satmalmmış bulunan hatların mubayaa bedelleri işletme zararına olarak idarece ve» 
rilmekte ve bunun 121 972 000 lirası halen idare tarafından ödenmiş bulunmaktadır. 214 197 0C0 
lirası da yine idare tarafından ödenecektir. 

d) 2510 sayılı İskân Kanununa dayanılarak parasız yapılan göçmen taşımaları da bu sene De
miryolları İdaresine 4 milyon liraya mal olmuştur. 

e) Kanuni tenzilli tarifelere istinaden demiryollarının yapmakta bulunduğu - taşımalardan fii-
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.len! takakkuk etmiş bulunan 9 milyon liralık; alacağı da ait olduğu bütçelerin masraf İusimîarına 
tahsisat; konmadığından sdemiryollarınca tahsil edilmemiştir., ; 

,f.) .Demiryolları İdaresinin bu malî külfetlerine ilâveten 5073 sayılı Kanuna istinaden borçlan-
, dığı meblâğın faiz ve: acyosunu karşılamak üzere 1952 senesine koymuş bulunduğu miktar .1 900 000 
, .liradır.-? :,. 

'•'' g) Karayollarının Devlet tarafından yapılması ve bunlardan faydalanan rakip vasıtaların 
yergiden muaf tutulması've yol bakım masraflarının Hazinece- ödenmesi, buna mukabil Demiryolları 
İdaresinin her yıl yol bakımı dolayısiyle 21 milyon lira sarf etmesi Karayollarındaki rakip vasıtaların 
lehine ye Demiryollarının aleyhine bir nakil. maliyeti farkı doğurmaktadır. 

h) Karayolları ile rekabet mevzuunda Demiryollarının katlandığı munzam bir külfet, de,1950 
de 13 milyon lirayı bulan"nakliye vergisidir. Bunun taşıma ücretini ağırlaştıran tesirine geçen 
seneki bütçe raporunda temas etmiştim. İdarenin, bu verginin hafifletilmesi veya kaldırılması hak-
landaki teşebbüsleri akim kalmıştır. 

Şimdiye kadar iktisadi bir zihniyet ve sistemle çalışmak imkânı verilmemiş bulunan Demiryol 
İdamesi, yukarda izah edilen malî mükellefiyetlerin ağırlığı ve maliyetin dunundaki tarifelerinin 
tesiri aİtinda uzun yıllar boyunca tesisat, teçhizat ve vasıtalarının, teknik ve ekonomik yenilemesine 

.. gidemediği i gibi .ayrıca.: 1951, yılı, sonunda 243, milyon lirayı dış borç ve. .198 milyon lirası dç borç ol-
. ,mak üzere ;441 milyon lirayı bulan bir borç; altına girmiş bulunmaktadır. Bunların İ'82 milyon - lirası 

.! bonolu ye geri kalan da .satınalman ;hat taksitleri ve İngiliz ̂ kredisi gibi bir tediye; plânına ;bağlan-
, ftmış; borçlardır. ,. 

Her şeyden önce emniyet faktörüne dayanan demiryolu işletmesinin kalkınması için işletme tekni-
;;ğijbakımından idareye teveccüh etmiyecek olan borçların Hazineye devri işinin bir karara bağlan

masını çok' önemli; görmekteyim. 

"'"" ' Hülâsa : 

Devlet Demiryolları İdaresi 1951 yılında Bütçe Komisyonunca izhar edilen temennileri büyük bir 
' 'dikkat ve ihtimamla yerine getirmeye çalışmış, 1952 yılı için teşriî murakabeyi kolaylaştıran ve evvelki 

yıllara nispetle çok daha mükemmel bir bütçe tasarısı meydana getirmeye muvaffak olmuştur. 

" ; ' Buf bütçenin tam mânasiyle iktisadi bir karakter taşıyamaması, idarenin bugünkü statüsü dolayı
siyle masrafçı Devlet daireleri metoduna uyması meeburiy6tin,den ileri gelmektedir. 

'Çok 'kuvvetli ve mâkûl bir gerekçe ile hazırlanan ve iktisadi işletme hüviyeti taşıyan bir kanun 
tasarısı Hükümete sunulmuş bulunmaktadır. 

İktisadi: prensiplere dayanan yeni'Teşkilât Kanununun kabulünden-ve bu raporda arzedilen malî 
mükellefiyetlerin esaslı bir revizyonundan sonra Demiryol İdaresinin süratle kalkınarak ulaştırma 
sahasındaki âmme ve savunma hizmetlerinin vecibelerini emniyetle yeline getireceğine olan inancımı 
iftihar ye, şükranla^ arzederim. ' 

İdarenin durumu ve 1952 yılı Bütçesi üzerindeki umumi, mütalâamdan sonra bütçenin gider 
gruplarına ait tetkiklerimin neticelerini ve tekliflerimiaşağıda arzediyorum. 

. ' ; ' ' : ' ^ y ' , ı " ( } ' l , i ^ ^ '••;. •; M nei kısım \ z* ;^ ' cVİ^V.T^tt 
Personel giderleri 

' Bu kısımdaki ödenekler, memur ve ' hizmetliLerden ücretlerini, masraf tertibi ve cari hesaplar
dan alanlar haricinde kalan (O) ve (D) cetvell3rine dâhil daimî memur ve hizmetlilerle geçici 

i.; memur; ve hizmetlilerin ücretleriyle personelin diğer her türlü hak edişleri karşılığıdır. 
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(Bu gruptaki memur ve hizmetliler adedi Hükümet teklifinde geçen seneye nazaran 473 aded 

noksan olup aşağıdaki tadille noksanlık adedi 475 e baliğ olmaktadır. 
Teklifler : . . . 

202 nci bölümün aşağıdaki yazılı tadiller ve bu kısmın diğer bölümlerinin kadro ve formül
leriyle beraber aynen kabulünü teklif ederim. 

Bölüm 202 : (C) cetvelinde genel müdürlük kadrolarına iki aded dördüncü derecede ikinci sı
nıf işletme müdürü kadrosunun tenzili; 

Ticaret ve Hasılat Dairesi kadrosunda beşinci dereceden başkan yardımcısının dördüncü de
rece olarak tashihi; 

Genel, Müdürlüğe,, kadrolarda daha aşağı dereceli ve diğer unvanlı personel çalıştırmaya yetki 
veren (C) cetveli nihayetindeki salâhiyet fıkrasının son paragrafının, aynı derecede, ve fakat diğer 
unvanlı personelin de çalıştırılmasını teminen ( kadrolarda aynı veya daha aşağı de
receli ve diğer unvanlı personel çalıştırmaya Genel Müdürlük yetkilidir.) şeklinde tadilini teklif 
ederim. 

I» 

Bu kısmın 1952 yılı ödeneği yekûnu 65 827 562 liraya baliğ olmaktadır. 1951 yılı ödeneği 
67 530 629 liradır. Bu suretle 1952 senesinde 1 703 067 liralık bir tasarruf mevcuttur. 

HI ncü kısım 

Yönetim giderleri 

Bu kısım,. idarenin büro, haberleşme, kira, giyecekler, yolluklar ve diğer yönetim giderlerini 
ihtiva etmektedir. 

Teklif : 

Bu kısım: bölümlerinin formülleriyle birlikte aynen kabulünü:teklif ederim. 
• ' I ' • , • - . ' 

Bu kısmın 1952 yılı ödenek teklifi 5 431 760 liradır. 1951 ödeneği 5 601 757 liradır. Bu, su
retle, 19'52 yılında .169 997 lira tasarruf kaydedilmiştir. 

IV ncü kısım 

işletme, bakım ve daire: hizmetleri 

Bu kısım, idarenin esaslı masraf unsurlarını ihtiva etmektedir. Tren lokomotiflerihde, fren
ler ve manevra hizmetlerinde kullanılan kömür, akar yakıt, yağ, ve müstehlek mevat ' ile muhar
rik ve müteharrik edevatın depolarda bakımı ve servise hazırlanması giderleri, limanların işletil
mesi giderleri ve bu işletmeden mütevellit üstyapı, yol tesisleri, binalarla sabit; tesisleri, makine 
ve alât, edevatın, liman bina ve tesislerinin ve muharrik ve müteharrik edevat ile liman araç
larının bakım ve tamirleri giderleri, fidan yetiştirme ve ekim giderleri, yükleme ve boşaltma, 
Trabzon - İran transit yolu'işletmesi giderleri, okul ve öğretim giderleri, hastane, revir ve tedavi 
giderleri, faiz, acyo ve akça farkları, Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler ve-; müma
sil giderler bu kısımda toplanmış bulunmaktadır. 

Bu kısımdaki memur ve hizmetli adedi geçen seneye nazaran 666 aded noksan bulunmaktadır. 

1. Bilet basımevi giderleri, geçen senenin aynı olarak teklif edilmektedir. 

2. Temsil giderleri, Genel Müdürlükle mutabık kalınarak 10 000 lira noksaniyle ve geçen se-
neki ödeneğin aynı olarak 5 000 lira teklif edilmişti!1. 
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3. Vergi ve resimlerle, mahkeme harçları fiilî tediyelere göre yetmediği anlaşıldığından bir mik

tar artırılmıştır. 

4. Okul ve öğretim giderleri (Bölüm 416) 

a) Demiryol personelinin mühim bir kısmı, metkebi olmıyan hücra ve münferit istasyonlarda 
yaşamaktadır. Bu personel çocuklarının tahsillerini sağlamak için, Diyarbakır, Konya ve Eskişe
hir'de ilk okul ve pansiyonları ile Buca'da orta okul pansiyonu açılmış idi. 

İdarece, kadrolarda ve genel giderlerde tasarruf sağlamak maksadiyle ilkokul pansiyonları Es
kişehir'de birleştirilmiş ve maliyeti benzeri Devlet müesseselerine göre daha yüksek olduğu görü
len Buca Ortaokulu pansiyonu kapatılarak öğrencilerin yatılı resmî ortaolmllarda olaıtulması esası 
kabul edilmiştir. 

b). Yabancı memleketlerde idare hesabına mühendislik tahsilinde bulunan talebelerin bir kısmı 
tahsillerini ikmal ederek avdet edeceklerinden ayrıca, bu tertipte de 179 000 liralık tasarruf sağlan
mıştır. 

Kurs giderleri : (476 bölüm) 

c) Demiryollar İdaresi, demiryol hizmetlerindde çalıştıracağı personeli kendisi yetiştirmek mec
buriyetindedir. Bu itibarla, tren, istasyon, lokomotif ve yol balam personeli için gerek bunları bi
dayette yetiştirmek gerekse bilâhara tekâmül ettirmek için kurslar açmak zorundadır. Demiryol 
persoueli vasfının yükseltilmesi bakımından bu usul pek faydalı neticeler vermekte olduğu gibi esa
sen memlekette hususi Demiryol bilgisi veren başka bir mektep bulunmadığından dolayı da bittabi 
kendi personelini kendisi yetiştirmek mecburiyetindedir. 

1952 yılında atelyelerde, yeniden açrlacak işçi kursları için bir miktar fazla'ödenek teklif edil
miştir. 

Hulâsatan demiryolunun eğitim giderlerinde, ücretler ve diğer genel giderleri dâhil olmak üze
re 401 436 lira tasaruf sağlanmış bulunmaktadır. Kadrolarda ise 55 aded tasarruf yapılmıştır. 

1 . Eğitim giderleri mahiyet ve müfredatı aşağıda gösterilmiştir: « 

Ücretler 
Diğer hak edişler 
Pansiyonlar ve ilkokullar { 
Kurslar gen,el giderleri 
Meslekî öğretim giderleri 

1951 ödeneği 
Lira 

336 000 
-129 510 

rleri 254 085 
163 314 
513 900 

1952 ödeneği 
Lira 

195 565 
43 670 . 
215 148 
198 590 
342 400 

Tasarruf 
Lira 

140 435 
85 840 . 
38 937 
— 

171 500 

Artış 
Lira 

—. 
— 
— 

35 276 
— • 

Toplam 1.396 80'9 995 373. 436 712 35 276 

' 5 . Faiz acyo ve akçe farkları ve mahkeme giderleri (Bölüm 418, 419). 

Tedavülde bulunan bonolar hacminin genişlemesi dolayısiyle faiz acyo ve akçe farkları 
1 150 000 lira ve mahkeme giderleri de fiilî tediyelere göre 10 000 lira artırılmıştır. 

6. Hastane, revir ve tedavi giderleri (Bölüm 420). 
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: 'Büyük bir topluluk olan Devlet Demiryolları personelinin sağlığını korumak için yapılmış olan 

teşkilât iki kısımdan ibarettir : 

" 1. Şebeke üzerinde ve işletme merkezleri bulunan doktorlar ye eczaneler. 

2. Hastaneler. 

, İşletme sağlık servislerinde bir sene zarfında 352.565 hasta muayene ve tedavi edilmiş, idare 
hastanelerinde mevcut 535 yatakta 9.678 klinik tedavisi, 73.735 poliklinik tedavisi yapılmıştır. 

Halen mevcut 185 yataklı Ankara, 300 yataklı Eskişehir, 50 yataklı îzmir Demirkonak hastane
lerine ilâveten 1952 yılı ortalarına doğru Sivasta 50 yataklı bir hastanenin açılması takarrür et
miş ve bu suretle idare hastanelerinin yatak sayısı 535 ten 585 e çıkarılması temin edilmiş bulun
maktadır. 

Sivas'ta mevcut istatistiklere göre senede asgari 25.000 polikinlik ve klinik muayenesi yapıl
maktadır. Beher muayene maliyetinin bugünkü rayice göre 5 liradan hesap edilmesi halinde yılda 
125 000 liralık bir masraf ihtiyarı icabetmektedir. Hem Umumi Hıfzıssıhha ve İş kanunlarının ida
reye tahmil ettiği kanuni vecibeleri yerine getirmek, hem de idarenin diğer hastanelerine mevki 
itibariyle uzakta bulunan Sivas'ta 3.000 küsur mevcutlu cer atölyesi ve işletme merkezi bulunması 
dolayısiyle aile efradiyle birlikte 20.000 kişiye baliğ olan idare mensuplarının muayene ve te
davilerinin daha süratle, kolaylıkla yapılmasını temin etmek ve bu uğurda ihtiyar edilmekte 
olan masraflardan da tasarruf sağlamak için bu hastanenin 1952 yılında açılması zaruri görül
müştür. 

Bu bölümde Sivas Hastanesinin açılması dolayısiyle bu hastanenin iaşe ve diğer giderlerinde 
25 039 lira artış vardır. Buna mukabil îdare hastaneleri için temin edilmekte olan ilâçların haki
ki ihtiyaca cevap verebilecek şekilde bir kadro dâhiline alınmış bulunması ve sarfiyatta âzami 
derecede tasarruf esasına riayet edilmesi suretiyle ilâç mubayaasında geçen seneye nazaran 
200 000 liralık bir tasarruf sağlanmıştır. 

Sağlık servisi teşkilâtının genel giderlerinin, geçen seneye nazaran mukayesesi aşağıda gös
terilmiştir. 

1951 ödeneği 
Lira 

Ücretler ve ücretlerle ilgili diğer te
diyeler 2 286 324 
Diğer hak edişler 131 236 
İdare giderleri 53 800 
İdare hastaneleri giderleri 852 000 
Diğer tedaviler ve sıhhi tedbirler 1 398 000 

Toplam 4 721 360 

Artış 1952 yılında açılacak olan Sivas Hastanesinin altı aylık giderlerinden ve.Ankara Hasta
nesinde tesis edilmiş bulunan çamaşırhanedeki elektrik ve müteharrik makinelerin cereyan ve su 
bedelinden tevellüt etmektedir. 

(C) cetvelinde 12 (D) cetvelinde ise 10 ki ceman 22 kadro artırılmıştır. 

İdarenin, bu sosyal müesseselerine, idare personeli de ücretlerinden kesilmekte olan ve gelir 
bütçesinde hususi tertibi bulunan sıhhiye aidatiyle iştirak etmektedir. Bu aidat kadro azalmala-

1952 Teklifi 
Lira 

2 284 582 
135 381 
53 227 

925 072 
1 198 000 

4 596 262 

Tasarruf 
Lira 

1 742 
— 
573 
— : 

200 ooo : 

202 315 

Artış 
Lira 

4 145 
— 
78 072 
—, 

77 217 
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riyle mütenazır olarak geçen seneye nazaran 374 809 lira noksaniyle 1 300 000 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

Bu suretle 4 596 262 liralık sağlık teşkilâtı giderlerine personel genel masrafın % 28 i ile 
iştirak etmektedir. 

Demiryolları mensuplarından bilhassa faal personelin, mesailerinin devamlı ve sık sik iklim 
değiştirmesini icabettirmesi yüzünden vereme musap nispetinin her yıl biraz daha artmakta olması 
ve idarenin hali hazır mali durumunun bugün için bir sanatoryum tesisine müsait bulunmaması yü
zünden bizzarure memleket dahilindeki sanatoryumlarda idare hesabına 34 yatak tefrik ettirilerek 
bit yataklarda, 124 000 lira masraf ihtiyarı suretiyle 75 veremli hastanın tedavisi de sağlanmak-
ta'dır. ; 

'•-• ' 

1951 yılında idarenin sağlık işlerine tahsis ettiği masraf tutarı 4 721 360 lira ve tedavi edilen 
hastalar sayısı 400,000 kişi olduğuna göre tedavi maliyeti 11,86 lira idi. 1952 yılında bu giderler 
4 596 262 liraya indirilmiş ve buna mukabil 1951 yılına nazaran 436,072 kişi tedavi edileceği ka
bul edilmiştirV Bu hesaba g^^ tedavi masrafı maliyeti 10,54 liraya tenzil 
edilmiştir. Bu miktar bugünkü hayat pahalılığı, ilâç vo tedavi masrafları yüksekliği karşısında 
pek ehven olarak mütalâa edilmektedir. 

Demiryol ve limanlar işletme ve bakım giderleri • 

Yol bakımında, atölyelerde ve işletme hizmetlerinde maliyeti düşürmeye ve . istihsali artırım-
ya matuf mekanizasyon ve tesisatın tatbiki için atılan adım bu kısımda yapılan tasarrufun âmi
lidir. . 

7. Tren lokomotifleri, trenler ve manevra giderleri: ' 

421 nci bölümün 11, 12 ve 13 ncü maddelerindo lokomotifler, trenler ve manevra giderleri 
namı altında derpiş edilen ödenek, lokomotiflerde ve motorlu vagonlarda istihlâk edilen kömür, 
mazot, hampetrol, yağ, su ile üstüpü, ampul, meşale, kaul, kontrol bandı, patinaj kumu ve saire 
gibi malzeme masraflariyle revizörlük ve tathirat, geçici ameleleri istihkakları ve sigorta prim
lerini ihtiva etmektedir. 

İdarede, kömür mevzuu ele alınmış ve kömür sarfiyatını azaltmak gayesi esâs tutulmuştur. Kö
mür istihlâki 10.500 milyon hamton kilometre yapılacağı ve fakat 1952 yılında servise konacak 
olan motorlu trenlerin 140.330.000. hamton kilometre yapacağı ve dolayısiyle buhar lokomotifleri
ne 10.359,670.000 hamton kilometre düşeceği esasına göre tahmin edilmiştir. 

Kömür sarfiyatında alınan tedbirlerle 1.000 hamton kilometreye isabet edecek kömür sar
fiyatı 75,88 kilograma düşeceği anlaşılmaktadır. 

1952 yılı başından itibaren su tasfiye tesislerinin yeni teçhizat ve edevatla donatılması ve ye
ni su tasfiye sisteminin tatbiki dolayısiyle 1952 yılında kömür Sarfiyatında takriben % 8 nis-
petisde 2 485 001 liralık bir asarruf sağlanacağı1 hesaplasmıştır. 

Buna mukabil yeni motorlu trenlerin 1952 yılında hizmete girişi dolayısiyle akar yakıt sar
fiyatında 350 700 liralık bir artış zarureti ile karşılaşılmaktadır. ' 

Diğer giderlerle birlikte : . . . • : . . . ' 
Iiira ' '_ .,.,'' ,, :, - '".' 

, 421 nei bölümün 11 nci maddesinde 2 678 852 ; • 
421 ». » 12, » » 88 343 

' V . . . .,'•."': 421 » » 1 3 » . > 288615 . 
liralık bir tasarruf sağlanmıştır. 11 nei maddede 100 00Ö liralık bir eksiltme mümkün görüldü-
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günden Genel Müdürlükle mutabık kalınarak bu maddedeki tasarruf 2 778852 liraya yükletiİmig-
tir. Bu suretle elde edilen.tasarruf gider bakımından olduğu kadar elde kalacak kömürün ihraç 
veya memleketin diğer ihtiyaçlarına tahsisi bakımından da iktisadi bir önemi olduğu aşikârdır. 

Bâzı mmtakalardaki yol malzemesinin zayıflığı dolayı siyle el'an kullanılmakta bulunan çok eski 
lokomotiflerin, rayların değiştirilmesi ile mütenasip olarak yenilenmesi, kömür sarfiyatı üzerinde 
müspet tesiri olacağı şüphesizdir. , ' . - . . . 

Lokomotiflerde, linyit yakımı mevzuu da kısmen bu nokta ile ve kısmen de Demiryollarında 
yakılmaya elverişli şekilde kıymetlendirilmiş linyit istihsali ile alâkalı olduğu 1951 yılı raporunda da 
arzetmiştim. 

İdarece, lokomotiflerde ham petrol veya mazot kullanılması ve mümkün olan yerlerde elektrifikas
yona gidilmesi mühim bir tasarruf unsuru olarak görülmektedir. Bugün demiryol ulaştırmamızın 
% 90 ı Ereğli kömürüne dayanmaktadır. Bu halin birçok bakımlardan mahzurları aşikârdır. Bu 
itibarla yardımcı yakıtların ele alınması ve bu meyanda bilhassa Raman Petrol kuyularından elde 
edilen ham petrolden âzami istifade sağlanması lâzımdır. Halen Malatya işletmesinde 13 lokomo
tif ham petrolle işletilmektedir. 4,0 lokomotif in daha ham petrolle işletilmesi için yapılacak tadilât ve 
lüzumlu petrol tankları İdarenin 413 000 000 liralık kalkınma programında derpiş edilmiş bu
lunmaktadır. 

8. Muharrik ve müteharrik edevatın depolarda bakımı ve servise hazırlanması giderleri. 

1952 yılında servise girecek olan motorlu vagonların servise hazırlama ve bakımları için istih
dam olunacak geçici işçilerin ücretleri ve yük vagonlarında D. D. T. tatbiki dolayısiyle 306 059 li
ralık bir artış görülmüştür. 

9. 421 nci bölümün 21, 22, 23, 24 ve 25 nci maddeleri yol ve mebaninin ve tesislerin bakımı, 
yola ait makine al ât ve edevatın tamiri ve fidan yetiştirme ve ekim giderlerini ihtiva etmektedir. 

Bu bölüm ve maddelerden ücret alan personel kadrolarında geçen seneye nazaran 116 aded ta
sarruf sağlanmıştır. Bu kısmın genöl giderleri diğer teşkilât mey anında alâkalı tertiplerinde yer 
almış bulunduğundan bu ödenekler münhasıran bakım giderlerine ait bulunmaktadır. 

Bu hizmetlerde de mekanizasyona gidilmesi adımı atılmış bulunmaktadır. 

önümüzdeki yılda taş kırma makinesi, motorlu drezin, pompalı vagonet, buraj makinesi gibi 
mekanik vasıtalar alınacaktır. 

a) Ray, travers ve balasttan müteşekkil hattın üst yapısı senelik bakım programlarına göre ya
pılacaktır. 

Ezcümle bu yılda 150.000 aded travers, 1.500 aded makas travers, 20.000 aded Ankara tipi tra
vers değiştirilecek, kırılan ve bozulan rayların yerlerine konulması için 1.500 ton ray, 100 aded ma
kas tebdil edilecektir. Ayrıca çatlak cebire, bulon, yaylı halka, şömineman takozu gibi küçük yol 
malzemesi değiştirilecek ve programına göre 300.000 metre küb balast ve 5.000 metre küb mıcır dö
şenecektir. Yolun tanziminde çalışan amele vasati yevmiyesi 285 kuruş olarak tesbit edilmiştir. 

Bu madde ödeneğindeki 789 120 liralık tasarruf, yolda mekanizasyona gidilmesinden ve bir ki- , 
sim yol malzemesinin fiyat düşüklüğünden ileri gelmektedir. Genel Müdürlükle mutabık kalınarak 
tasarruf 100 000 lira fazlası ile 889 120 liraya iblâğı kararlaştırlımıştır. 

b) Yol tesislerinin bakımı: 

Tüneller, yarma.ve imlâ tahkimatı kar siperleri ile köprü ve viyadükler, işaret levhaları, sin
yaller, telefon ve telgraf hatları ile cihazları, normal tamiratı için 35 000 lira noksanı ile ödenek 
teklif edilmiştir. 

(S.- Sayısı: 62) 
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•rO Binalarla sabit tesislerinin ve diğer sabit tesislerin bakımı: 

Şebekedeki binaların kıymeti 161 milyon lira ve diğer sabit tesislerle baliği 200 milyon liradır. 
Bunların normal şekilde tamirlerinin yapılabilmesi için '$> 1 nispetinde tamir ye bakım gideri tef
riki zaruridir, 

Gerek bu gerekse diğer sabit tesislerin, döner köprüler, su verme tesisleri gibi mühim tesisler 
için istenilen ödenek geçen seneye nazaran 118 846 lira noksanı ile teklif edilmiştir. 

ç) Yola ait makinelerle yol.alât ve edevatının bakımı: 

Bu işlerde çalışan personelin ücretleri ile sarf ve istihlâk olunacak malzeme tutan için 471 570 
lira ödenek teklif edilmiş bulunmaktadır. 

d) Taran işleri: . f 

Şebekedeki heyelana müsait yarma ve imlâların ağaçlandırılması suretiyle tahkimi ve derele
rin tahribatından hattı korumak için, dere kenarlarının ağaçlandırılması, kar kapamasına mâruz hat 
kısımlarında kar siperi yerine bu mıntakalara gerekli ağaç perdeleri yapılması, hat güzergâhmdaki 
köylere bedeli mukabilinde iyi cins meyva fidanı satarak o muhitte kalkınmaya vo.dolayısiyle nakli
yatın artmasına yardım edilmesi, istasyonlar civarının ağaçlandırılması için geçen sene ödeneğinden 
7 080 lira noksanı ile 152 920 lira ödenek teklif edilmektedir. Tasarruf el emeklerindedir. 

10. Muharrik ve müteharrik edevat ile atelyeler alât ve edevatının bakımı : 

Muharrik ve müteharrik edevat ile diğer vasıta lann tamirleri ile görevli atelyelerin memur ve hiz
metli kadrosunda 60 ve işçi kadrosunda 358 ve D cetvelinde ise 82 kadro tasarruf edilmiştir. 

Lokomotif tamirleri : 

• 1952 yılında da tamir maliyeti beher lokomotif basma vasati 17 3.00 lira olarak hesaplanmıştır. Bu 
yılda 650 lokomotif tamiri yapılacaktır. 

Motorlu vagonların, tamiri : 

Bu maksatla geçen senenin aynı olarak 224 500 lira teklif edilmiştir. 

Yolcu vagonları : 

Yolcu vagonlarının tamir maliyeti 2 100 liradır. 1400 vagonun tamiri için buna göre ödenek isten
miştir. 

Yük Ve hizmet vagonları : 

Beheriniu maliyeti 423 lira olarak hesaplanmıştır. Bir senede 20 000 vagon tamiri ve fren ayar 
nıuayeüeleri yapılacağına göre 4 230 000 lira ödenek istenmiştir. 

Vinçlerin tamiri : 

Mevcut 15 aded drayman ve 8 aded eşya vinci için beherinin tamir maliyeti 4 500 liradan 106 950 
lira ödenek istenmiştir. 

Gare edilmiş olan 113 lokomotif ile 90 yolcu vagonu ve 741, yük vagonunun ağır tamirleri için 
geçen yul alman 4 024 700 liralık ödenek ile bugüne kadar 90 aded lokomotifin ağır tamirleri ta
hakkuk ettirilmiştir. Yıl sonuna kadar bu miktarın 120 ye yükseleceği umulmaktadır. Vagonlar 
programı ise tamamen tahakkuk ettirilecektir. 

Bu itibarladır ki bu sene geçen sene Ödeneklerinden 4 142 850 lira noksanı ile 18 607 048 lira 
ödenek teklif edilmiştir. Genel müdürlükle mutabık kalınarak bu bölümde de sağlanabileceği anla
şılan 139 652 liralık tasarrufun düşülmesi kararlaştırılmıştır. • ,: 
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11. Liman işletme ve bakım giderleri : 

Haydarpaşa, Derince, Samsun, İskenderun, Mersin limanları ile İzmir'de Alsancak, Edre
mit'te Akçay, Bandırma, Sirkeci, İzmit, Dil, Sapanca ve Maltepe iskeleleri Devlet Demiryolları 
tarafından işletilmektedir. Bu limanların ve iskelelerin işletme, bina ve tesisleri ile deniz araçları
nın bakım, giderleri 421 nci bölümün İ5, 26 ve 28 nci maddelerinde toplanmıştır. 

ödeneklerin aynen kabulünü teklif ederim. 

12. 422 nci bölümü teşkil eden yükleme ve boşaltma giderleri, istasyon ambarlarında ve li
manlardaki tabmil ve tahliye işleri ile görevli olanların ücretleri ile diğer tahmil ve tahliye gi
denlerini ihtiva etmektedir. 

Malûm bulunduğu üzere bu bölüm ödeneği nakliyatın artması veya eksilmesi ile talıavvül 
eden bir ödenektir. Geçen yıllar sarfiyatı istenilen ödeneğe nazaran fazla olmakla beraber idarece 
bu mevzuda da bagaj arabaları, iskele vinçleri gibi mekanik vasıtalara baş vurulması neticesin
de sarfiyatın düşürüleceği ve bu itibarla geçen sene ödeneğine nazaran ancak 80 000 lira fazlası 
ile teklifte bulunulduğu anlaşılmaktadır. 

13. Her yıl devre hesaplarını ziyanla kapatmakta olan Trabzon - İran Transit Yolu İşletme
sinin küçültülmesi kararlaştırılmış ve kadrolarında 91 aded tasarruf sağlanmıştır. Diğer giderleri 
ile birlikte masraf yekûnu 60 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Yapılan tasarruf 522 300 liradır. 

Filhakika, bugünkü hali ile bu işletmenin devamı idareye malî bir yüktür. 

Mekanizasyon ve yeni tesislerin vücuda getirilmesi dolayısiyle elde edilecek tasarrufların yi
ne bu gaye için istihsal ve tesis vasıtaları, cihazlar, satmalma bedellerinin tediyesinde kullanıla
bilmesi için bu kısmın 421 nci bölümünün 11, 21, 23, 24 ve 27 nci maddeleri formüllerine bu hu
susu temin için hüküm konulmuş bulunmaktadır. 

Teklifler: 

421 nci bölümün 11, 21 ve 27 ilci maddelerinin aşağıda yazılı tadillerle 
bölümlerinin kadro ve formülleri ile beraber aynen kabulünü teklif ederim. 

Temsil giderlerine ait 403 ncü bölümden 
Tren lokomotiflerine ait 421 nci bölümün 11 nci maddesinden 
Üst yapının bakımına ait 421 nci bölümün 21 nci maddesinden 
Muharrik ve müteharrik edevatın tamirine ait 421 nei bölümün 27 nci 
maddesinden 

tenzilini teklif ederim. 

Hulasa edilince : 

İdarenin başlıca masraf unsurlarını ihtiva eden bu kısımda 1951 yılı ödeneği 96 384 826 lira 
olup,1952 yılı ödeneği 88 377 155 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Yol bakımından ve diğer işletme ve bakım hizmetlerinde, bakım ve istihsal vasıta ve tesisleri
nin ve sıi tasfiyesinde yeni metotların tatbiki neticesinde sağlanacak hakiki tasarruf 9 684 301. 
lira ise de, faiz, acyo ve akçe farkları ile bu yıl servise girecek olan motorlu trenlerin depo gider
leri ve bâzı mütehavvil ödeneklerin yetersizliğinden neşet eden artışlar dolayısiyle bu kısmın ta
sarrufu 8 007 671 liraya düşmüş bulunmaktadır. 

14. Eski yıllar borçları için 5 nci kısmın 502 nci bölümünden istenilen 205 286 liralık ödenek 
ile 6 nci kısmın 601 ve 602 nci bölümleri ile istenilen 16 000 liralık yardım ödeneğinin formülleri 
ile birlikte aynen kabulünü teklif ederim. 

ve bu kısmın diğer 

10 000 Lira 
100 000 » 
100 000 » 

139 652 » mu 
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^ ^ ^ ^ ^ • , | ^ , . , . Yatırım Bütçesi U "' ' ^ - v ^ - ' i ^ : - -

İdarenin yatırım bütçesinin 761 ve 762 nci bölümleri yenilemeleri, 781 ve 782 nci bölümler ser
vet artışlarını, 783 neü bölüm ise malî mükellefiyetleri teşkil etmektedir. 

Bu itibarla yatırım bütçesi 3 kısımda mütalâaedilmigtir. v' : 

1. Yenilemeler: v 

Yenileme, teknik ve iktisadi ömrünü doldurmuş tesis ve vasıtaların yerlerine yenilerinin ikame-
sidir. Yol yapı malzemesi 60, lokomotifler 30, vagonlar 35, tezgâhlar 30, demirbaşlar 20 senede tec
dide tâbi tutulmaktadır. 

1952 yenilemeleri için 20 282 238 liralık ödenek istenmektedir. Bunun 9: 598 654 lirası 5073 sa
yılı Kanuna göre girişilen ve girişilecek olan yüklenmeler karşılığı olup 761 nci bölümde toplan
mıştır. Bu kanuna göre 1952 yılında yeniden yapılacak yenilemeler yalnız ray ve küçük yol mal
zemesi mubayaasına münhasır olup 5 150 000 liradır. 4 448 654 lirası evvelce girişilen yüklen
meler karşılığını te§kil etmektedir. 

Bu yıl da, 762 nci bölümdeki ödeneklerle yapılacak yenilemeler meyanında ray, makas, travers 
ve köprü yenilenmesine mühim bir yer ayrılmıştır. 1951 yılı Bütçesi münasebetiyle de arzedildi-
ği veçhile 7000 kilometreyi geçen hatta 60 senede heyeti umumiyeyi tecdit edebilmek için senede 
vasati 120 kilometre ray değiştirilmesi lâzımgeliyordu. Halbuki 1936 yılından beri mütaaddit ray 
tecdit programları yapılmış ve vasati olarak 150 kilometre ray tecdidi derpiş edilmiş ise de bu 
programlar tahakkuk ettirilememiştir. ', 

Binaenaleyh, teraküm etmiş işi yenebilmek ve kaybedilmiş zamanı telâfi edebilmek için malî 
imkânlar sağlanıp 314 milyon liralık programın tahakkukuna imkân bulunamadığı takdirde Her 
sene en az 250 - 300 kilometrelik ray değiştirilmesi zaruridir. 1951 yılında köıtulan 10 000 000 ve 
bu yıl ayrıca 5 150 000 lirası 5073 sayılı Kanuna ait program çerçevesi içinde alınmak üzere 
6 700 000 liralık ödenekle alınacak ray ile bu yıl da Îzmir-Balıkesir arasında 240 kilometrelik poz 
yapılacaktır. Bu maksatla poz elemeği için 840 000 lira ye balast için de 1 170 000 lira tefrik edil
miştir. Ayrıca ödeneği tamamen konulmasına imkân görülemediğinden 85'000 aded traversin değiş
tirilmesi için 700 000 lira ve 110 aded komplo makas imali için de 1 100 000 lira ödenek; istenmek
tedir. • :.;•••;>-'••, 

Eski hatlardaki demir köprüler umumiyetle ağır lokomotiflere mütehammil değildir. Bunların 
süratle tebdili gerekmektedir. Bu itibarla îzmir - Afyon ve Manisa - Süleymanlı arasındaki köp
rülerle Alsancak - Eğridir hattındaki bir kısım köprülerin yenilenmesi için 1565 ton köpt'ü ile ay
nı mmtakalarda tahliyeleri mevcut demir köprülerin ayak inşası ve küçük köprülerin, fcrbctona tah
vili için 1 626 000 lira ödenek, ayrıca aynı zamanda sefer ihtiyaçları da nazara alınarak demontabl 
köprü mubayaası için 150 000 liralık ödenek istenmiştir. -

Henüz eski lokomotiflerin servisten çıkarılmasına imkân olmadığından bu yılda lokomotif tecdidi 
nazara alınmamıştır. , 

Geçen sene 60 yolcu vagonu sipariş edilmişti.. Bu sene bu vagonların bakiye bedeli için 1 800 585 
lira ödenek konulmuştur. Bu vagonlar 1953 yılı bidayetinde hizmete girecektir. 

Geçen sene 40 yük vagonu sipariş edilmiş olup bunlar" da önümüzdeki yılda hizmete girecekler
dir. Ayrıca Adapazarı Vagon Atelyesinde dört dingilli 100 aded T, 2 vagonu imali için 1 000 000 
lira ve geçen sene imaline başlanan ve henüz bitirilemiyen vagonlar için de 250 000 lira ödenek isten
miştir. • 

Yenilemeler ödeneğinin mütebaki kısmı, tezgâhlarla işletmelere, servislere VĞhastanelere; lüzum-

c> 
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lu makine, alât ve edevat ile demirbaşlarının yenilenmesine tahsis edilmesi derpiş edilmiştir. 

Teklif :;•-'.-. 

... Yukarda bertafsil arzedilen 761 nci bölümde 9 598 654 liralık ödenekle 762 rici bölümdeki 
10 688 584 liralık deneğin aynen kabulünü teklif ederim. 

2. Servet artışları : 

781 nci bölümdeki 20 '383 873 liralık ödeneğin tamamı 5073 sayılı Kanuna göre gçen yıllarda gi
rişilen yüklenmelerin karşılığını teşkil etmektedir. 

İdare, servet artışlarını ve yenilemelerini senesi zarfında bütçeden bedelini ödemek veya 5073 
sayılı Kanunla verilen yetkiye istinaden ve gelecek senelere sâri yüklenmeleri girişmek suretiyle 
yapmaktadır. Bu kanunun verdiği salâhiyet 385 milyon lira olup bunların karşılıkları her sene 
bütçelerine konulan âzami 30 000 000 lira tahsisatla ödenmektedir. Şimdiye kadar girişilen yüklen
meler yekûnu 236 319 775 lira olup 161 318 293 lirası 1951 yılı sonuna kadar ödenmiş bulunacaktır. 

1952 yılında da: ' " _:~.~... .;.'."_ " '•,!.. 

4 448 654 lirası yenilemeler , 'V* v . . . 
20 383 873 lirası servet artışları olmak üzere 

24 832 527 lirası ödenecek, 50 168 955 lirası da mütaakıp yıllarda ödenecektir. 

1952 yılı tediyati: 

Alınacak 5 150 000 liralık ray ve teferruatı ile birlikte 29 982 520 liraya baliğ olmaktadır k i 
bu suretle bu yıl tediye limiti tamamen dolmuştur. 

385 milyonluk programın henüz tahakkuk ettirilmiyen 148 680 225 liralık bakiyesinin en iyi 
şekilde istimali için buna ait programda yol ve köprülerin ıslahı bölümü lehine idarece tadilât 
yapılmış ve kabul ve tasdiki için Bakanlar Kuruluna sevkedilmiştir. 

îdaro bu program esasları dâhilinde bilhassa gerek rantabilite ve gerekse seyrüsefer emniyeti 
'bakımından yol programlarının bir kısmını bir an evvel tahakkukuna çalışacaktır. 

782 nci bolümü teşkil eden diğer servet artışları meyanmda yolcu celbi ve ekonomik bir işlet
me sağlamak bakımından muayyen mmtakalarda yolcu vagonlarına tercih edilen motorlu vagon
lardan 23 tanesinin 46 römorkörle birlikte tedariki için 3 600 000 liralık bir program hazırlan
mıştır. Bu programın tahakkuku ve mevcut motorlu trenin tadili için 684 000 lira, aynı zamanda 
sefer ihtiyaçları da nazara alınarak 113 (R) vagonunun, tank ve diğer eşya naklini sağlamak 
üzere tadili ve ayrıca 100 aded Amerikan furgonunun yük vagonu haline ifrağı için 382 500 lira
lık ödenek istenmiştir. 

Bu bölümdeki diğer ödeneklerden 310 000 + 550 000 =860 000 lirası muhtelif yeni tahkimat 
vo emniyet tesisatı ile bir kısım ufak tevsilere ve motorlu vagon parkının önümüzdeki yılda 
gelecek 16 motorlu trenle artması dolayısiyle bunların bakım ve servise hazırlanması için İzmir, 
Pendik ,Zonguldak ve Samsun cihetinde tesisi gereken depolar içindir. Geri kalan ödenelder 
ise atelyeler ve depolarla muhtelif işletme servislerinin tezgâh, makine, alât ve edevatı ile demir
baş ihtiyaçları karşılığını teşkil etmektedir. 

T e k l i f : . • • • 

781 nci bölümdeki 20 383 873 liralık ve 782 nci bölümdeki 3 339 050 liralık servet artışı öde
neklerinin aynen kabulünü teklif ederim. . .!ff%r:.,,.,.,.__"_.._. 
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5. Malî mükellefiyetler : • 

Bu kısmın 783 ncü bölümünün 10 ncu maddesinde bulunan 8 521 000 liralık ödenek, şirket
lerden satın alman Anadolu, Mersin - Tarsus - Adana/ Aydın ve Şark Demiryolları ile Haydarpa
şa; Limanı .mubayaa bedellerinin 1952 yılı taksitleridir. Demiryollar İşletme İdaresi ile hiçbir 
alâkası yoktur. 

Mubayaa olunan hatların satmalma bedelleri 336 180 483 liradır. 1 . I . 1952 tarihine kadar 
idarece 121 972 581 lira ödenmiştir. Bakiye 214 207 902 liradır. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme İdarei Umumiyesi 1042 sayılı Kanunla, mevcut, ha
li inşaada ve atiyen inşa edilecek Devlet Demiryolları ve bu demiryollarının müntehi oldukları 
Devlete ait limanları işletmek ve inşa etmek üzere kurulmuş iken inşaat ile işletmenin hem 
ayrı birer ihtisas mevzuu olması ve hem de işletmenin, işletme neticeleri bakımından ayrıca 
mütalâa edilmesi lüzum ve zaruretlerine binaen 1931 yılında 1818 sayılı Kanunla işletme ve in
şaat işleri yekdiğerinden ayrılmış, inşaat işleri umumi muvazeneye ithal ve işletme işleri de 
mülhak bütçeli Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğüne tevdi edilmiş-
tir, 

Bu tarihten beri demiryolu inşaatı Bayındırlık Bakanlığınca yapılmakta ve inşa edilen de
miryolları ile tesisleri sermayesine ilâve edilerek işletilmek üzere bilâbedel Devlet Demiryolları 
İşletme Genel Müdürlüğüne devredilmektedir. _ . ' ; , 

Sadece bir işletme müessesesi olarak vücut bulan idarenin bu hüviyeti, Bayındırlık Bakanlığın
ca inşa edilen demiryollarının beher kilometresine isabet eden muharrik ve müteharrik edevat ile 
demirbaşlarının bu bakanlıkça temin olunacağı ve devredilen hatların' noksanlarının gene bu ba
kanlık tarafından ikmal edileceği 3487 sayılı Kanunla hükme bağlanmak suretiyle bir kere daha 
teyit'olunmuştur. 

İdarenin bu kanuni hüviyeti karşısında muhtelif tarihlerde hükümetçe satınalman demiryol ve 
limanların satmalma taksitlerinin T tıpkı inşa edilen demiryollarında ve • limanlarda olduğu gibi -
umumi bütçeden ödenmesi ve mâruz hatlarla limanların sadece işletilmek üzere idareye tevdii ik
tiza ederken, işletilmesi ile birlikte mubayaa taksitlerinin ödenmesi de idareye tahmil olunmuştur. 

Mubayaaların tasdiki hakkındaki kanunlarda hatların ve limanların Demiryolları İdaresi ta
rafından tesellüm edileceği tasrih edilmiş ve fakat mubayaa taksitlerinin idarece ödeneceği hük-
mo bağlanmamış olduğu gibi idareyi bu tediyeye icbar edecek hiçbir kanuni kayıt da yoktur. (Büt
çe kanunları müstesna). 

Kalkınmasını, kendi kaynaklarından elde edeceği gelirlerle; sağlamak zorunda kalan idarenin 
işletmo hüviyeti ile ve devletçe inşa edilen hatların bilâbedel devri keyfiyeti ile kabili telif olnıı-
- yacak bir şekilde bu taksitlerin tediyesine devama mecbur tutulması, bilhassa şirketlerden harap 
bir haldo alman tesislerle vasıtaların tamir ve tecdit edilmemesini intaç etmektedir ki bununla 
da gayriiktisadi bir işletmenin devamı mahzurları tevellüt etmektedir. 

Şimdiye kadar idarece mühim bir kısmı ödenen ve bakiyesinin ödenmesi için idare bütçelerine 
her sene 8,5 milyon liralık bir tahsisat tefriki gereken taksitlerin tediyelerinin- umumi bütçeye 
alınması zaruri görülmektedir. 

Teklif: 

Yukarda arzolunan sebepler dolayısiyle 8 521 000 liranın Demiryol1" . Bütçesinden çıkarılarak 
umumi bütçeye konulmasını teklif ederim. 

783 ncü bölümün 20 nci maddesinde bulunan 2 161 324 liralık ödenek, İngiliz kredisinden bu 
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idarece kullanılan ve itfası kendisine terettüp eden itfa taksiti ve faizi karşılığını teşkil etmek
tedir. 

Bu yıl resülmal taksiti 204 379/4/— sterlin, faizi ise 68 860/8/— sterlin olup 7,91 kuru üze
rinden muadili 2 161 324.— lira tutmaktadır. 

Teklif: ' 

2 161 324 liralık ödeneğin aynen kabulünü teklif ederim. 

Ayrıca, idarenin görmekte olduğu her hizmet grupunun aynı zamanda maliyetini tesbit etmek 
ve bir fikir vermek maksadiyle ödeneklerin hizmet grupları itibariyle tasnifini gösterir bir listeyi 
de ilişik olarak sunuyorum. 

1952 yılı îşletmo Bütçesinin hizmet nevilerine göre tasnif ve 1951 yılı ilk mukayesesi 

Hizmet nevileri 

Genel İdare giderleri 
Okullar, pansiyonlar, kurslar ve staj gi
derleri 
Sağlık işleri giderleri 
Yol bakımı giderleri 
Tarım giderleri 

1951 yılı 
ödeneği 

Lira 

9 436 970 

1 396 809 
4 721 360 

31 301 123 
513 691 

1952 yılı 
Teklifi 
Lira 

10 001 323 

995 372 
4 596 262 

30 134 807 
489 348 

Fazlası 
Lira 

564 353 

- Eksiği 
Lira 

401 437 
125 öt)8 

Yol Gurupu toplamı 31 817 814 30 624 155 

Makina ve edevatın bakımı 
Trafik merkez 
Gar istasyon ambar ve geçitler 
Tren lokomotifleri 
Trenler giderleri 
Manevra giderleri 
Depolar giderleri 
Kaza, hasar ve zıya 

24 419 707 
1 911 510 

17 268 899 
40 232 415 
13 018 810 
7 344 023 

12 978 134 
295 000 

20 035 008 
2 026 268 

16 495 416 
37 408 810 
12 919 763 
6 939 718 

13 332 806 
221 864 

Trafik Gurupu toplamı 93 048 791 

Limanlar giderleri 
Trabzon - tran Transit İşletmesi 

4 161 461 
582 300 

Tasarı toplamı 169 585 212 

Bütçe tetkiki neticesinde raportör ta
rafından yapılan indirmeler 

Raportör tarafından teklif edilen toplam İ69 585 212 

89 344 645 

4 530 650 
60 000 

160 207 415 

349 652 

159 857 763 

369 189 

1 193 659 

4 364 699 

3 704 146 

522 300 

933 542 10 311 339 

349 652 

933 542 10 660 991 

( S. Sayısı : 52) 



122 

Hizmet nevileri 

1951! yılı envestisman bütçesi : 
Yenilemeler 
Servet artışları 
Demiryol taksitleri ve İngiliz kredisi 
taksiti • -

.-1951 yılı 
ödeneği 

Lira 

28 550 570 
27 78S 544 

11 838 886 

68 228 000 

1952 yılı 
Teklifi 
Lira 

20 287 238 
23 722 923 

10 682 424 

54 692 585 

Fazlası 
Lira 

• 

Eksiği 
Lira 

8 263 332 
4 065 621 

1 206 462 

13 535 415 

Bütçe Kanunu 

Teklifler : 

Madde 1. — l/A cetveli yekûnunun 159 857 763 lira olarak tashihini, 

Madde 2. — Bu maddenin aynen kabulünü, 

Madde 3. — Açığı teşkil eden 10 milyon liranın 9 650 348 lira olarak tashihini, 

Madde 4. — (G) cetveli sonundaki salâhiyet fıkrasında (ve kadrolarda) kelimesinden sonra 
(ayni veya) kelimelerinin ilâvesi suretiyle bu maddenin kabulünü, 

Madde 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nci maddelerin aynen kabulünü, 

Teklif ederim. 

Yolcu trenlerinde çalışan bilet muayenesiyle görevli memurlara biletsiz veya mevki farkı mu-
amelesiyle yaptıkları tahsilatın % 25 i prim olarak verilebilir hükmünün 12 nci madde halinde te
sisini teklif ederim. Filhakika bu hüküm, demiryollarında biletsiz seyahat eden veya üst mevki
lerde oturan yolcuların sıkı bir surette takibini temine matuf malî bir tedbir olarak görülmekte
dir. Bu hüküm ile personele hem yaptıkları munzam tahsilattan muayyen bir nispette prim ve
rebilmek suretiyle bir menfaat sağlanmış olacak vo hem de bu yüzden idare geliri o nispette arta
cak ve gayrimeşru yollara sapmaya mütemayil olanlara doğru yolu göstermiş olacaktır. 

Filhakika demiryollarında bu gibi vakalara daima rastlanmakta ve bâzı ahvalde bu hâdisele
re ilgili personelin şahsi menfaatleri uğruna iştirak ettikleri cereyan eden hâdiselerden anlaşılmak
tadır. ' 

Hâdiseleri tesbit her vakit için mümkün olamamakta, yapılan cürmü meşhutlar münferit hâ
diselere inhisar etmektedir. Bugüne kadar yapılan denemelerde ikramiye ile taltifin büyük fay
dalar sağladığı görülmüştür. Ancak ikramiye mahdut ve muayyen gayelidir. Bü itibarla mevzuun 
daha mütekâmil bir şekle bağlanması ve personelin bu hususta göstereceği gayret, ihtimam ve 
faaliyetle mütenasip bir semere temin edecek ve istihsal primi şeklinde bir sistemin kurulması za
ruri görülmektedir. Bu itibarla tahsilat nispetindo prim tevziinin teşvik edici mahiyeti de göz 
önünde bulundurulurak bu yolda bir hüküm tesisi cihetine gidilmiştir. 

Demiryollar personeline ait ne Barem kanunlarında ve ne de halen mevcut ve mer'î tüzüklerde 
bu şekilde prim verilmesini ve yapılacak tahsilattan bir kısmının tediyesini sağlıyacak bir hüküm 
yoktur. 
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Gelirle ilgili olması sebebiyle bütçede bir malraır mütalâa edilmediğinden ve bu hükmün ayrı 

bir kanunla tedvininde usul bakımından zamana ihtiyaç göstereceğinden aşağıda metni yazılı fıkra
nın 12 nci madde olarak Bütçe Kanununda tesisini teklif ederim. 

Madde 12. — Yolcu trenlerinde çalışan bilet muayenesiyle görevli memurlara biletsiz veya mev
ki farkı muameleleriyle yaptıkları munzam tahsilatın % 25 i prim olarak verilebilir. 

Mütaakıp 13. ve 14 ncü maddelerin aynen kabulünü teklif ederim. 

işbu raporu Bütçe Komisyonunun tasviplerine arzederim. 

Kırklareli Milletvekili 
§. Bakay 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T.B. M. M. 
Bütçe Komisyonu ı; • c .., ; 

Esas No. İ/272 " • " 
Karar No. 38 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü. 1952 yılı Bütçesi hakkında ha
zırlanan ve Bakanlar Kurulunca Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılıp Başbakanlığın 30 . XI . 1951 
tarihli ve 6/3861 sayılı tezkeresiyle sunulan ka
nun tasarısı Komisyonumuza havale edilmiş ol
makla Ulaştırma Bakanı, Maliye Bakanlığı tem
silcisi ve Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürü hazır oldukları halde incele
nip görüşüldü. 

Genel Müdürlüğün 1952 yılı Bütçesini komis
yon adına tetkik eden raportörün raporu ince
lendikten ve idareyi ilgilendiren hususlar hak
kında üyele tarafından vâki sualler üzerine ge
reken izahat alındıktan, sonra bütçenin bölüm ve, 
maddelerinin tetkikma geçilmiştir. 

İşletme ve yatırım olarak iki kısımdan mü
rekkep olan Genel Müdürlüğün 1952 yılı gider 
bütçesi, işletme 'kısmı (160 207 415) lira ve 
yatırım kısmı ise (54 692 585) lira ki, ceman 
(214 900 000) lira olarak tesbit ve teklif edil
miştir. 

Mezkûr idarenin 1951 yılı bütçesinde; imlet
me giderleri için (169 585 212) lira ve yatırım. 
kısmı için de (68 228 000) lira olarak yekûn 
itibariyle (237 818 212) lira kabul edilmiş oldu
ğuna göre 1952 yılı gider bütçesi gcqen yıla na
zaran (22 917 212) lira noksanlık arzetmektedir. 

Genel Müdürlüğün işletme giderlerinde sağ
lamış olduğu (9 377 797) liralık tasarrufun; iki 
işletme merkezinin lâğvedilmesinden, Beden 
Terbiysi, İstatistik, Etüd ve Yayın bürolarının 
Genel Kâtiplik bünyesinde birleştirilmesinden, 
yıllık bilançosunu zararla kapatmakta bulunan 
Trabzon - İran transit yolunun işletmeye salih 
vasıtalarla mütenasip bir şekle sokulmasından 
ilkokullarda öğretim işinin Millî Eğitim Bakan
lığına devredilmesinden, bürolarda yapılan or
ganizasyon dolayısiyle tasarruf edilen personel 
kadrolarından ve kazansuyu tasfiyesinde müte
kâmil dünya demiryollarının tatbik ettikleri ^ 
sistemin 1952 yılında demiryoll arımızda da tat

biki dolayısiyle kömür sarffiyatmdan yapılacak 
tasarruflarla elde edileceği vâki açıklamalardan 
ve yatırım giderlerindeki (13 539 415) lira nok
sanlığın da, Demiryolu İdaresinin gelecek yılla
ra ait olmak üzere tanzim ettiği (413) milyon 
liralık bir yatırım programı dolayısiyle yatırım 
için tesbit olunan miktarın 1951 yılma nazaran 
eksik olmasından ileri geldiği, anlaşılmıştır. 

1952 yılı gider Bütçesinin işletme kısmı bö
lümlerinin incelenmesinde, komisyonumuzca 403 
ncü bölümden (10 000) ve 421 nci bölümün 11 
nci maddesinden (100 000), 21 nci maddesin
den (100 000) ve 27 nci maddesinden de 
(139 652). lira ki ceman (349 652) liralık bir 
tasarruf sağlanmış ve bu tasarruflardan dolayı 
hizmetlerin aksamıyacağı da Hükümet tarafın
dan ifade olunarak mutabakatı bildirilmiştir. 

Bu suretle Genel Müdürlüğün 1952 yılı gider 
bütçesi; yukarda arzolunan miktarlar işletme 
kısmından tenzil edilmek suretiyle, (214 550 348) 
lira olarak tesbit ve kabul edilmiştir. 

Genel Müdürlüğün 1952 yılı gelirleri, tasa
rıya ilişik (B) cetvelinde müfredatı gösterildiği 
üzere demiryolları, liman ve iskeleler gelirleri 
ile işletme ile ilgili olmıyan gelirlerden terek
küp etmekte olup bu miktar Hükümetçe 
(204 900 000) lira olarak tahmin ve tesbit edil
miştir. İdare giderlerinin işletme gelirleriyle 
karşılanamıyan (10 000 000) lirası gider bütçe
sinde yapılan tasarruflarla (9 650 348) liraya 
indirilmiş ve bunu karşılamak üzere de 4516 
sayılı Kanuna tevfikan çıkarılacak bonolar hak
kındaki hüküm, tasarıda 3 ncü madde olarak 
yer almış bulunmaktadır. 

Tasarının birinci ve ikinci maddeleri rakam
larda yapılan değişikliklerle ve hükümetin tek
lifi veçhile kabul edilmiştir. 

4516 sayılı Kanuna tevfikan çıkarılmış olup 
mevcut bulunan bonolarla 1952 yılında çıkarıla
cak olanların vâdeleri hululünde yenilenebilecek
leri hakkındaki hükmün ilâvesi suretiyle ve ra-
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kamlarda yapılan değişikliklerle üçüncü mad
de kabul edilmiştir. 

Diğer maddeleri hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul edilen Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünün 1952 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı eki bulunan cetvellerle 
birlikte Kamutayın onayına arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
İstanbul Burdur Çanakkale 

E. Adakan F, Çclikbaş • E. Kalafat 
Kâtip 
Sivas . Afyon K. Antaİya 

II. îmrc A. Veziroğlu A. Sanoğlu 
Aydın Bolu Bolu 

E. Menderes M. Güçbümez ' t. Gülez 
Bursa Diyarbakır Diyarbakır 

A". Yılmaz Y. Azizoğlu M. Ekinci 
Elâzığ • Eskişehir Giresun 

Ö. F. Sanaç A. Poiuoğlu M. Şener 
Gümüşane İstanbul İstanbul 

Fİ. Yörükoğht A. Fi. Fkışar İlişik.nota göre 
// . Ilüsman 

İstanbul Kastamonu Kırklareli 
& Oran II. Türe Ş. Bakay 
Kırşehir Konya Konya 

Muhalifim II. Birand M. A. Ülgen 
O. Bölükbap 

Malatya Mardin Ordu 
Muhalifim Muhalifim R. Altsoy 
M. S. Eti R. Erten 

Sinob Trabzon 
Muhalifim S. F. Kalayc/ioğlu 

S. Somîincuoğlu 

Muhalefet Şerhi 
Muhasebei Umumiye Kanununun 30 neu 

maddesinin (D) fıkrasında (bütçe senesine 
mahsus olan ve o sene varidat ve mesarifi ile 
alâkadar bulunan hükümler, Muvazenei Umu
miye Kanununa derç olunacak maddeler bu 
daireye mahsurdur, hükmü bir seneden faz
la zamana şâmil maddeler bu kanuna derç 
edilemez) diye yazılıdır. 

Bundan başka İç Tüzüğümüzün 130 ncıı 
maddesi ise (B'ütçe Kanununa yahut bağlan
tılarına, hükmü bir yılı aşan maddeler ko
namaz) şeklinde yazılıdır. 

Bu hükümler karşısında Bütçe Kanunu 

tasarısının 11 nei maddesiyle memur ve hiz
metlilere bâzı şartlar altında ikramiye veril
mesini derpiş ve teklif edilmesi doğru değil
dir. Zira teklif : 

1. Bir yıla ait bir hüküm mahiyetinde 
değildir. Devamlı olacaktır. Nitekim 1951 yı
lı Bütçe Kanununda yer almıştır. 

2. Bu hüküm haddi zatında Bütçe k'a-
nunlariyle temini mümkün bir hal olmayıp 
emsali hükümlerin mutlaka Barem ve Teş
kilât kanunlarında yer alması zaruridir. 

Bundan başka- yine tasarının 4 neü mad
desinde sözü geçen (C) cetvelinin nihayetin-
deki (5616 sayılı Kanunun 12 nci maddesi 
hükmü dışında, bâzı servislere ait hizmetle--
rin geçici olarak ifası için diğer servisler ele
manlarının çalıştırılması ve ücretlerinin hiz
metin taallûk ettiği bölüm ve maddeye fatu
ra edilmesi suretiyle ihtiyacı karşılamaya ve 
gereken hallerde ödenekleri aynı tertibe dâ
hil bulunan kadrolar arasında münakale icra
sına, kadrolarda aynı veya daha aşağı dereceli 
ve diğer unvanlı personel çalıştırmaya genel 
müdürlük yetkilidir.) şeklindeki kaydın da 
orada yer alması caiz görülemez. Zira bu 
tamamiyle Teşkilât Kanununa ait esaslı bir 
hükümdür ve hattâ Devlet Demiryolları ve 
Limanları Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanu
nunda bu mevzuda mevcut bir hükmün tevsii 
mahiyetindedir. Şöyle ki, Teşkilât Kanunun
daki hükme dayanarak idare her hangi bir 
memuru kendi kadrosiyle ve binnetice unva
nı memuriyetiyle istediği yerde ve vazifede 
kullanabilir. Meselâ bir dosya memurunu bir 
istasyonda veznedar olarak istihdam edebilir. 
Fakat kadrosiyle ve ünvaniyle kullandığı tak
dirde veznedar hizmetini ifa ettiği halde ken
di kadrosunun unvanı veznedar olmadığı için 
veznedarlık ücretini alamıyormuş, hattâ istas
yonda kendisine ev hakkı da verilemiyormuş. 
B,u kayıt ile bu halin temini istenilmektedir. 

Eğer buna ihtiyaç varsa Teşkilât Kanu
nundaki hükmün ona göre tadili icabeder. 
Yoksa ona muhalif veya onu tevsi edici bir 
hükmün kadro cetvelinin altına konulması 
muvafık değildir. 

Bu iki noktaya muhalifim. 
İstanbul Milletvekili 

Hadi Ilüsman 
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Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğünün 1952 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünün 1952 Büt
çe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri için, 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(160 207 41.5) lira ve yatırım giderleri için 
de; bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (54 692'585) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünün 1952 
Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderlerine 
karşılık olan gelirler, • bağlı (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (204 900 000) lira tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğü yatırım gi
derlerinin 2 nei maddede yazılı işletme gelirle
riyle karşılanan kısmından bakiye kalan 
(10 000 000) lira 4516 sayılı Kanuna tevfikan 
çıkarılacak bonolar hâsılı ile kapatılır. 

MADDE 4. •— Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünün daimî 
memur ve işçileri, bağlı İ/C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünün 17 . VII. 
1944 tarihli ve 4620 sayılı Kanunun 7 nci mad
desi gereğince barem dışı görevlerde çalıştıra
cağı daimî hizmetlilerin kadroları, bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 6. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünce 1952 Büt
çe yılı içinde elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her. birinin dayandığı hükümler, bağlı (E) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirlerin tarh ve tahsiline 1952 Bütçe yılında 
da devam olunur. 

MADDE 7. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünce gelecek yıl-

( S. Sayısı: 52 ) 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

MADDE 1. -^ Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünün 1952 Büt
çe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri için, 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği veç
hile (159 857-763) lira ve yatırım giderleri için 
de, bağlı (A/ 2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (54 692 585) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Demiryolları ve Li
manları işletme Genel Müdürlüğünün yatırım
lar dâhil (214 550 348) liraya baliğ olan 1952 
Bütçe yılı giderlerinin, işletme gelir fazlasiyle 
karşılanamıyan (9 650 348) liralık kısmı 4516 
sayılı Kanuna tevfikan çıkarılacak bonolar hâ
sılı ile temin olunur. Mevcut bonolarla 1952 yı
lında çıkarılacak bonolardan vâdeleri gelenler 
yenilenebilir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul, edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren 
kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden ve cari 
hesaplardan yapılacak harcamalara ilişkin for
mül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Para işlerinin yürütülmesi ve 
beş milyon liralık daha kömür stoku yapılması 
için Genel Müdürlük sekiz milyon liraya kadar 
kısa süreli istikrazlar yapmaya ve bankalarda 
hesaplar açtırmaya yetkilidir. 

MADDE 10. — Millî Savunma Bakanlığı. 
Toprak Mahsulleri ve Petrol ofisleri gibi Devlet 
daire ve müesseseleri tarafından, iltisak hatları 
ve tahmil, tahliye yolları, rampalar ve benzeri 
işlerle demiryol bina ve tesisleri yaptırılması 
maksadiyle Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme idaresine yatırılacak paralar, bağlı (B) 
işaretli cetvele gelir, diğer taraftan (A/ l ) veya 
(A/2) işaretli cetvellerde açılacak özel bölüm
lere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. 

IMADDE 11. — K a t a r üzerinde fiilen görevli 
memur ve işçilerle atelyeler, gar ve istasyon kad
rolarına dâhil olup fiilen burada çalışmakta bu
lunan memur ve işçilerle, bilfiil yol tamiratın
da çalışanlara ehliyet ve gayret derecelerine ve 
tesbit edilecek diğer esaslara göre, bir sene zar
fında iki aylık ücret tutarını geçmem ele üzere 
ikramiye verilebilir. 

MADDE 12. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 
1952 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

Başbakan 

B. K. 

A. Menderes 

Devlet Bakanı ve 
İçişleri B. V. 

Millî Savunma Bakanı 
/ / . Köymen 

Dışişleri Bakanı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

ve Dışişleri B. V. 
8. Ağaoğlu 

Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
İçişleri Bakanı 

Maliye Bakanı vo 
Ekonomi ve Ticaret 

Bakanı Vekili 
H. Polatkan 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

(•S. Sayım ; 52) 
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Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 

G. ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakam 
. S.Kurtbek 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. II. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
Güm. ve T. B. V. 

N. Özsan 
î§letmelcr Bakam 

II. Gedik 

(S. Sayısı: 52) 
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A/ l - CETVELİ 

ödeneğin çeşidi 

1951 
Yılı 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı* içiö 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

. İkinci kısım - Personel 
giderleri * 

I - Aylıklar ve ücretler 
202 Ücretler 

10 Daimî memur ve işçiler ücreti 47 808 467 45 951 614: 45 951 614 
20 Daimî hizmetliler ücreti 2 433 780 2 246 580 2 246580 

203 

204 

206 

207 

209 

Bölüm toplamı 50 242 247 48 198 194 48 198 194 

Geçici memur ve hizmetliler 
ücreti 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 

I I - Başka haklar 

461 100 348 389 

10 

Yabancı dil bilenlere 5616 sa
yılı Kanunun 6 ncı maddesine 
göre ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanun gereğince 
muhtelif sandıklara yapılacak 
ödemeler 
T. C. Emekli Sandıgma yapı
lacak ödemeler 

0 1 500 

348 389 

10 
20 
30 
40 

4620 ve 5080 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

6 227 824 
407 315 
1Ö3 750 
111 445 

6 850 334 

6 013 440 
650 000 
99 659 

109 440 

6 872 539 

_ - • • - • ' 

6 013 440 
650 000 
99 659 

109 440 

6 872 539 

1 500 

3 955 470 4 513 307 4 513 307 

(S. Sayısı : 52) 
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B. -M: Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira . * 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

210 
211 

214 

221 

301 

20 işçiler Emekli Sandığuıa ya
pılacak ödemeler 373 344 329 059 329 059 

Bölüm toplamı 4 328 814 4 842 366. 4 842 366 

Temsil ödeneği 
Fazla mesai ve sair munzam üc
retlerle tazminat ve ikramiye
ler 

10 Tahsisatlar tüzüğüne göre ve
rilecek tahsisatlar, tazminatlar, 
fazla mesai ve nöbet ücretleri 

20 İkramiyeler 

2 100 211 2 100 

5 146 283 
467 750 

5 135 609 
413 750 

5 135 609 
413 750 

10 

20 
40 
50 
60; 

Bölüm toplamı 

îşçi Sigortaları Kurumuna ya
pılacak ödemeler 
Emekli, dul ve yetim aylıkları 

• * 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla 
defterler 
Döşeme, demirbaş 
Öteberi giderleri 
Aydınlatma ' . 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

5 614 033 

26 500 
5 500 

67 530 629 

503 563 
' 131 430 

861 445 
•869 990 
580 155 

' 2 946 583 -

5 549 359 

10 000 
3 114 

65 827 562 

504 313 
126 180 

1 048 585 
•<•• 716 243 

584 039 . 

2 979 360 

5 549 359 

10 000 
3 114 

65 827 562 

504 313 
126 180 

1 048 585 
716 243 
584 039 

2 979 360 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri . 91 835 

10 Posta ve telgraf ücretleri 0 
'. (S. Sayısı: 52 ) > 

20 781 
6 

20 781 
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1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul- edilen 

B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

20 Telefon ve başka haberleşme t 
ücret ve giderleri " 0 73 092 73 092 

Bölüm toplamı 91 835 93 873 93 873 

305 Kira bedeli 
10 Gayrimenkul kiraları «500 9 500 9 500 
20 Hol erit makin alan kira bedeli 
• ve başka her çeşit giderleri 85 000 90 500 90 500 

Bölüm toplamı 91 500 100 000 100 000 

308 Giyecekler 1 292 918 1 107 921 1 107 921 
307 Yolluklar 

10 Sürekli görev yolluğu 4(i 200 47 498 47 498 
•' • 20 Geçici görev yolluğu 240 500 220 000 220 000 

30 Devir ve teftiş yolluğu 280 423 267 791 207 791 
40 Yabancı memleketler yolluğu . 124 500. 102 700 102 700 
50 Yabancı uzman ve hizmetliler

le bunlara yardımcı persone
lin yolluk ve başka giderleri 160 297 223 752 223 752 

Bölüm toplamı 851 920 861 741 861 741 

311 Diğer yönetim giderleri 
10 ilân ücretleri 1000 2 000 2 000 
20 Vergi ve resimlerle tapu harç

ları • 11 000 36 000 36 000 
30 Reklâm ve tanıtma giderleri 0 10 000 10 000 
40 Pasif korunma giderleri 1 - 1 . 1 
50 idareye bağlı olmıyanlardan 

demiryollar .ve limanlar için. 
yararlıkları görülenlere verile- •...., 
cek mükâfatlar, danışma ve 

> konferans ücretleri 20 000 19 000 19 000 
60 Kazalar neticesinde yolun açıl

ması giderleri 
70 Tazminler 

Bölüm toplamı 

• Üçüncü kısım toplamı 

175 000 
120 000 

327 001 

5 601 757 

100 000 
121864 

288 865 

5 431 760 

100 000 
121 864 

288 865 

5 431 760 

( S. Sayısı : 52 ) 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Dördüncü kısım - İşletme, 
bakım ve daire kısmetleri 

401 

403 
407 

10 
20 

Bilet Basımevi giderleri 
Ücretler 
Diğer giderler 

Bölüm toplamı 

Temsil giderleri 
5054 sayılı Kanunun birinci 

42 297 
129 115 

171 412 

5 000 

41 256 
130 156 

171 412 

. 15 000 

41 256 
130 156 

171 412 

5 000 

416 

maddesinin B, C ve D fıkrala
rını ilgilendiren giderler 

30 Geri verilecek paralar ve kese
nekler 200 000 

40 Mahkeme harçları 3 000 
50 Gelir getiren mülklerin vergi 

ve resimleri 25 000 

Bölüm toplamı 228 000 

Okul ve öğretim giderleri 
10 İlkokullar pansiyonları gider

leri 
Yatılı resmî orta okullarda 
okutulan öğrencilerin tahsil ve 
giyim eşyası giderleri 
Tahsil için yabancı memleket
lere gönderilenlerin giderleri 
Teknik üniversite ile teknik 
eleman yetiştiren başka okul
larda ve Kızılay Hemşire Oku
lunda okutulan idare öğrenci
lerine verilecek burslar ve sair 
giderler 

20 

30 

40 

21.2 586 

0 

510 500 

.3 400 

Bölüm toplamı 726 486 

180 000 
10 000 

5ü 000 

240 000 

115 853 

87 518 

381 500 

545 771 

180 000 
10 000 

50 000 

240 000 

115 853 

87 518 

331 500 

1Ö 900 , 10 900 

545 771 

418 Faiz, acyo Ve akçe farkları 750 000 1 900 000 1 900 000 

(S. Salısı: 52) 
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B. M. 

419 
10 
20 

Ödeneğin çeşidi 

Mahkeme giderleri 
Serbest avukat ücretleri 
Diğer mahkeme giderleri 

Bölüm toplamı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

5 000 
30 000 

35 000 

1952 yüriçin 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5 000 5 000 
40 000 40 000 

45 000 45 000 

420 

421 

422 

10 
20 

Hastane, revir ve tedavi gider
leri 
İdare hastaneleri.giderleri 
idare sağlık teşkilâtı dışında 
yaptırılacak muayene ve teda
vilerle sıhhi tedbirler giderleri 

730 602 

1: 398 000 

755 641 

198 000 

755 641 

1 198 000 

Bölüm toplamı 2 128 602 1 953 641 1 953 641 

11 
12 
13 
14 

15 
21 
22 
23 

24 

25 

26 

27 

28 

Demiryol ve limanlar işletme 
ve bakım giderleri 
Tren lokomotifleri giderleri 
Tren giderleri 
Manevra giderleri 
Muharrik ve müteharrik ede
vatın depolarda bakımı ve ser
vise hazırlanması giderleri 
Limanlar işletme giderleri 
Üst yapının bakımı 
Yol tesislerinin bakımı 
Binalarla sabit tesislerinin ve 
diğer sabit tesislerin bakımı 
Yola ait makinalarla yol ala t 
ve edevatının bakımı 
Fidan yetiştirme ve ekim gi
derleri 
Liman, bina ve tesislerinin ba
kımı 
Muharrik ve Müteharrik ede
vat ile atelyeler alât ve edeva
tının bakımı 
Liman araçlarının bakımı 

3.1 843 870 
963 337 

2 566 740 

3 627 789 
436 875 

19 400 000 
2 100 000 

2 800 000 

450 000 

160 000 

500 000 

22 889 550 
167 532 

29 165 018 
874 994 

2 283 125 

3 933 848 
314 278 

1.8 610 880 
2 066 490 

2 681 154 

471 570 

152 920 

433 800 

18 746 700 
179 555 

29 065 018 
874 994 

2 283 125 

3 933 848 
314 27S 

18 510 880 
2 066 490 

2 681 154 

471570 

152 920 

433 800 

18 607 048 
179 555 

Bölüm toplamı 87 905 693 79 914 332 79 574 680 

Yükleme ve boşaltma giderleri 3 145 000 
(S. Sayısı : 52 ) 

3 225 000 3 225 000 
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Ödeneğin çeşidi 

Trabzon - îran transit yolu gi
derleri 
Ücretler 
Diğer giderler 

Bölüm toplamı 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 
Demiryollar birlikleri takas bü
roları ve mümessil idarelere 
katılma payı 
Komşu demiryollarına verilen 
rödövanslar 
Transit vagonlarının tatil ve 
tazmin ücretleri 
Denıiryol kongre ve konfrans-
larma katılacakların yollukla-
riyle diğer giderler 

1951 
Yıl ı 
ödeneği 
Lira 

582 300 
0 
0 

582 300 

18 000 

33 680 

200 000 

8 000 

1952 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

0 
24 341 
35 659 

60 000 

18 000 

12 000 

154 600 

14 250 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

0 
24 341 
35 659 

60 000 

-, 
18 000 

12 000 

154 600 

14 250 

Bölüm toplamı 

Sigorta sermayesi karşılığı 
Düşünülmiyen giderler 
Kurs giderleri 

Dördüncü kısmı toplamı 

259 680 

300 000 
3 000 

İM 653 

96 384 826 

198 850 

285 000 
3 000 

169 801 

88 726 807 

198 850 

285 000 
3 000 

169 801 

88 377 155 

Beşinci hısım - Borçlar 

Eski yıllar borçları 50 000 205 286 205 286 

Beşinci kısım toplamı 50 000 205 286 205 286 

Altıncı hısım - Yardımlar 

Demir Spor kurumlarına yar
dım 13 000 13 000 13 Ö00 

( S. Sayısı * 52 ı 
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Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ! 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
.Lira Lira 

Demiryol dergisine yardım 

Altıncı kısım toplamı 

5 000 3 000 3 000 

18 000 16 00Ö 16 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

67 530 629 

5 601 757 
96 384 826 

50 000 
18 000 

169 585 212 

65 827 562 
5 431 760 

88 726 807 
205 286 

16 000 

160 207 415 

65 827 562 
• 5 431 760 

88 377 155 
205 286 

16 000 

159 857 763 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

5073 sayılı Kanuna göre yapı
lacak yenilemeler 
5073 sayılı Kanun dışında ya
pılacak yenilemeler 
5073 sayılı Kanuna göre yapı
lacak servet artışları 
5073 sayılı Kanun dışında yapı
lacak servet artışları 
Malî mükellefiyetler 
Satınalman Demiıyollar ve Li
manların senelik faiz ve itfa 
karşılıkları ve başka giderleri 

4 362 761 9 598 654 9 598 654 

24 187 809 10 688 584 10 688 584 

23 226 188 20 383 873 20 383 873 

4 562 356 3 339 050 3 339 050 

8 521 100 .8 521 100 8 521 100 
( S. Sayısı : 52 ) 
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B. M.; Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 

. Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen , kabul edilen 
Lira Lira 

20 3535 sayılı Kanunla tasdik 
olunan krediden İdarece kulla
nılan kısmın itfa ve faiz gider
leri 3 367 786 2 161 324 2 161 324 

Bölüm toplamı 11 888 886 10 682 424 10 682 424 

Yatırımlar toplamı 68 228 000 54 692 585 54 692 585 

B - CETVELİ 

B. M. Gelirin çeşidi 

"1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira Lira 

Birinci hısım 

Yolcu ve bagaj taşımaları 
1 Yolcu 
2 Bagaj 

45 500 000 47 500 000 47 '500 000 
1 100 000 1 000 000 1 000 000 

Bölüm toplamı 46 600 000 48 500 000 48 500 000 

Yük taşımaları 
1 Mesajeri 
2 Seyriseri 
3 Seyrihafif 

500 000 500 000 500 000 
10 000 000 13 000 000 13 000 000 
97 600 000 119 200 000 119 200 000 

Bölüm toplamı 108 100 000 132 700 000 132 700 000 

3 Demiryolu taşımaları ile ilgili 
diğer gelirler 

1 Yükleme - boşaltma 1 250 000 1 350 000 1 350 000 
(S. Sayısı: 52) 
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L Gelirin çeşidi 

2 Diğer gelirler 

Bölüm 

Birinci kısım 

1951 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

4 150 000 

toplamı 5 400 000 

toplamı 160 100 000 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

4 650 000 4 650 000 

6 000 000 6 000 000 

187 200 000 187 200 000 

İkinci kısım - Limanlar ve 
iskeleler gelirleri 

Bölüm toplamı 

îkinci lasım toplamı 

549 050 

7 049 050 

550 000 

1 

2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Limanlar ve rıhtımlar gelirleri 
Haydarpaşa liman 
geliri 

ve rıhtım 

Derince limanı ve rıhtımı geliri 
Mersin » 
İskenderun » 

» » 
» » 

Samsun » » » 

Bölüm toplamı 

İskeleler gelirleri 
Âlasancak iskelesi geliri 
Bandırma » 
Akçay » 
Sirkeci • » 
îzmit » 
Dil » 
Sapanca » 
Maltepe » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

2 500 000 
300 000 
900 000 

1 800 000 
1 000 000 

6 500 000 

300 000 
140 100 

3 000 
75 000 
15 000 

900 
50 

15 000 

2 500 000 
300 000 
900 000 

1 900 000 
900 000. 

6 500 000 

300 000 
140 000 

3 000 
75 900 
15 000 
1 000 

100 
15 000 

• 

2 500 000 
300 000 
900 000 

1 900 000 
900 000 

6 500 000 

300 000 
140 000 

3 000 
75 900 
15 000 
1 000 

100 
15 000 

550 000 

7 050 000 7 050 000 

Üçüncü kısım - Karayolları 
işletme gelirleri 

Trabzon - îran transit yolu ge
lirleri 

Üçüncü kısım toplamı 

75 000 

75 000 

50 000 

50 000 

50 000 

50 000 

( S. Sayısı: 52) 
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1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Gelirin çeşidi Lira Lira Lira 

Dördüncü kısım - îşlelme ile 
ilgili olmıyan gelirler 

Satışlar 
Sermayeyi ilgilendiren satış
lar • „ 
Sermaye ile ilgili, olmıyan sa
tışlar 

Bölüm toplamı 

Çeşitli gelirler 
Personelden alınacak sağlık ke
senekleri 
Okullar ve pansiyonlar gelir
leri 
Emlâk kiraları (Hizmetevle-
rinden alman paralarla büfe, 
büvet ve emsali binalar gelir
leri) 
Faiz ve akçe farkları 
Diğer gelirler 

' fe Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

• • • • 

82 500 

- 68 500 

101 000 

1-674 809 

40 000 

102 000 
10 000 

1 025 000 

2 851 809 

2 952 809 

5 050 000 

220 000 

5 270 000 

1 300 000 

100 000 
• 

458 000 
300 000 

3 172 000 

5 330 000 

10 600 000 

5 050 000 

220 000 

5 270 000 

1 300 000 

100 000 

458 000 
300 000 

3 172 000 

5 330 000 

10 600 000 

KISIMLAB TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 160 100 000 187 200 000 187 200 000 
İkinci kısım toplamı 7 049 050 7 050 000 7 050 000 
Üçüncü kısım toplamı 75 000 50 000 . 50 000 
Dördüncü kısım toplamı 2 952 809 10 600 000 10 600 000 

. GENEL TOPLAM170 176 859 204 900 000 204 900 000 

(:S.,Sayışı:52y 
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Genel Müdürlük 

Genel Müdür 
Genel müdür yardımcısı 
Birinci sınıf işletme müdürü 
İkinci » » » 
Genel kâtip 
Şube müdürü 

» » 
» » Yardımcısı 

Evrak, dosya ve arşiv şefi 
Daire müdürü 
Büro şefi 
Memur 

» 
» 

Şoför 
Memur 
Kondoktör (1) 
Memur 
Aday 

Toplam 

Teftiş ve Tetkik kurulu 

Başkan 
Başmüfettiş 
Müfettiş 

» 
Büro şefi 
Müfettiş yardımcısı 
Memur 

Toplam 

(1): * 
torlardır. 

c 
Derece 

.0 

1 
2 
3 
4 
4 
5 
6 
7 

. 8 
9 
9 

10 
11 
12 
12 
13 
14 
14 
15 

2 
5 

' G 
8 
9 

10 
11 
12 
14 

— 139 — 
- CETVELİ 

Sayı 

1 
3 
A 

2 
' 1 

3 
3 
4 
4 
1 

10 
9 

11 
5 
1 
8 

12 
16 

1 

99 

1 
2 
8 

12 
1 
5 
2 
1 
1 

33 ' 

lan kondok- \ 

1 Görevin çeşidi Derece Sayı 

'ficaret ve Hasılat Dairesi 

Başkan 
» yardımcısı 

Şube müdürü 
» » 

Müfettiş 
Şube müdür yardımcısı 
Müfettiş 
Evrak, dosya ve arşiv şefi 
Denetçi 
Büro şefi 
Müfettiş yardımcısı 
Memur 

* 
» 
» 
» 

"* 

o O 

.' 4 
5 
6 
6 
7 
8 . 
'8 
9 
9 

10 
10 
11 
12 
13 
14 

Toplam 

Maliye ve muhasebat .dairesi 

Başkan 
» yardımcısı 

Şube müdürü 
Birinci sınıf sorumlu sayman 
İkinci » t » » 
Şube müdürü 
Müfettiş 
Şube müdür yardımcısı 
Müfettiş 

•• s » 

Evrak, dosya vo arşiv şefi 
Denetçi 
Büro şefi 
Müfettiş yardımcısı 
Memur 

» (Sayman) 
» 
» 
» 

Memur 
Vezne şefi 

3 
. A 

5 
5 
6 
6 
6 
7. 
7 

' "8 
8 
9 
9 

10 
10 
10 
11 

' 1 2 
13 
14 
8 

1 
2 
2 
2 
S 

13 
13 
1 

30 
6 
5 

27 
30 
45 
40 
58 

283 
===== 

- • • ; • • ı 

2 
3 
6 
• i 
'••t. 

2 
7 

10 
. : • 1 

5 
• •' 2 

12 
46 
3 

25 
24 
58 
55 
58 
24 
1 

( S . Sayım: 52); 
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Başveznedar 
Veznedar 

9 
10 
12 

Toplam 

Z(itişleri ve Muamelât Dairesi 

Başkan yardımcısı (Başkanlık gö
revini yapacaktır) 
Başkan yardımcısı , 
Şube müdürü 

» » Yardımcısı 
Raportör 
Evrak, dosya ve arşiv şefi 
Büro şefi ' 
Memur 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

• • » • - . • 

Toplam 

Malzmne Dairesi 

Başkan 3 
» yardımcısı 4 

Şube müdürü 5 
» » " 6 

Müfettiş 6 
Şube müdür yardımcısı 7 
Ismarlama şefi 7 
Müfettiş 7 
Yüksek mühendis . 7 
Mühendis' 8 
Müfettiş 8 
Büro şefi 9 
Ismarlama memuru 9 
Memur 10 

» 11 
» 12 
T> 13 
» - • , 14 

Toplam 

10 
20 
19 

398 

1 
1 
3 
2 
3 
3 
8 
5 

16 
12 
12 
9 

Görevin çeşidi Derece Sayı 

75 

1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 

13 
8 

12 
7 

10 
2 

71 

Hukuk müşavirliği 

Hukuk müşaviri 
» >•> yardımcısı 

Müşavir avukat 
Birinci sınıf avukat 
İkinci » » 
Büro şefi 
Memur 

3 
4 
4 
5 
6 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

1 
1 
2 
20 
• 7 
2 
2 
4 
2 
3 
3 

Toplam 

İşletme müdürlükleri 

Birinci sınıf işletme müdürü 
İkinci sınıf işletme müdürü 
Birinci sınıf işletme müdürü yar
dımcısı 
Evrak, dosya ve arşiv şefi 
Büro şefi 
Memur 

A d a y • ' " ' " . . 

Toplam 

Eskişehir İlkokulu ve pansiyonu 

İlkokul Pansiyon Müdürü 
öğretmen 
Memur 
Hemşire 
Ambar memuru 

Toplam 

9 
10 
11 
12 
13 

47 

3 
4 

5 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 
5 

2 
4 
19 
41 
52 
58 
55 
49 
3 

289 

( S. Savısv: 52) 
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Kurslar 

•Kurs Müdürü 
» Müdür yardımcısı 

Büro şefi 
öğretmen 
Memur * 

Ambar memuru 
Sağlık memuru 
Memur 

Toplam 

SagltJc îsleri Dairesi 

Başkan 
* yardımcısı 

Uzman Tabip 
işletmeler Sağlık Servis Müdürleri 
Şube Müdürü 
Müfettiş (Eczacı) 
Birinci sınıf tabip 
İkinci » » 
Şube Müdür yardımcısı 
Üçüncü sınıf Tabip 
Diş Tabibi 
Evrak, dosya ve arşiv şefi 
Eczacı 
Büro şefi 
Memur 

Sağlık memuru 
Memur 
Ebe ? 
Sağlık memuru 
Memur 
Ebe 
Eczacı kalfası • 
Memur 
Hastabakıcı 

Toplam 

5 
7 
9 
10 
10 
11 
12 
12 
13 
13 
14 

3 
4 
5 
5. 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
9 
10 
11 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
16 

1 
1 
1 
8 
2 
1 
1 
1 

. 1 
1 
1 

19 

1 
1 
7 
6 
1 
2 
33 
28 
1 
8 
13 
1 
23 
1 
2 
3 
15 
6 
5 
İ0 
7 
4 
28 
2 
5 
25 

238 

Görevin çeşidi Derece Sayı 

Hastaneler 

Hastaneler baştabipleri 
Uzman tabip 
Birinci sınıf tabip 
İkinci sınıf tabip 
Ankara hastanesi Başeczacısı 
Üçüncü sınıf tabip 
Diş tabibi 
Eczacı 
Hastaneler yönetim şefi 

» başhemşireleri 
Asistan tabip 
Memur 
Hemşire 

» 
Ambar memuru 
Memur 
Hemşire 
Memur 
Eczacı kalfası 
Lâboratuvar kalfası 

Hastabakıcı 
Memur 
Aday 
Hastabakıcı 

Toplam 

Elli Yataklı Sivas Hastanesi 

Uzman tabip 
Hastaneler Başhemşireleri 
Memur . 
Hemşire 

» -
Ambar memuru 
Memur 
Hastabakıcı 

5 
5 
6 
7 
7 
8 
8 
8 
9 
9 
10 
11 
11 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
14 
1 4 • 
15 
16 

1 
Î26 
6 
1 
1 
2 
1 
4 
2 
3 
10 
-4 
8 
9 
1 
3 
12 
6 
8 
6 
4 
5 
7 
4 
45 

179 

Toplam 

5 
9 
11 
11 
12 
12 
13 
14 
15 

3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
3 

16 

( S, Sayısı : 52 ) 
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Yol dairesi 

Başkan 
» yardımcısı 

Teknik müdür 
İşletme yol servis müdürü 
Başmühendis 
Şube müdürü 
Müfettiş (merkez ve işletme mer
kezleri) 
Şube müdürü 
Mühendis 
Birinci sınıf yol bölge mühendisi 
Emniyet tesisleri şefi 
Şube müdür yardımcısı 
Baştopoğraf 
Birinci, sınıf yol şube şefi 
Mühendis 
İkinci sınıf yol bölge mühendisi 
Mimar ] 
Müfettiş 
Topoğraf 
Telgraf şefi • 
Mühendis 
İkinci sınıf yol şube şefi 
Tekniker 
Atelye ; şube âmiri 
Müfettiş 
'Emlâk işleri memuru 
Büro şefi 
Denetçi 
Atelye şube âmiri 
Birinci sınıf ustabaşı 
Tekniker yol kısım şefi 
DesinatÖr 
Memur 
Mühendis 
Tekniker 
Birinci sınıf yol kısım şefi 
İkinci smıf ustabaşı 
Topoğraf ' -
DesinatÖr 
Memur 
İkinci sınıf yol kısım şefi 
DesinatÖr 
Memur 

3 
4 

>:4; 
: 5 
5 
5 

6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 

. 9 
,9 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
12 
12 
13 

1 
o 

4 

10 
. 2 

2 
14 

5 
1 
4 

: 2 ' 
26 
27 
4 
2 
9 
1 
7 

34 
20 
6 

1 
10 

6 
1 
0 
7 

21 
2 
3 

30 
24 
06 
o 
1 
•} 

16 
135 
11 
17 
50 
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Şoför 
Memur 

* Aday 
Drezinör 

Toplam 

Tarım işleri 

Müdür 
Müfettiş 
•Tarım bölge şefi 
Müfettiş 
Büro şefi 
Tarım fen memuru 
Memur 
Tarım fen memuru 
Birinci sınıf yol çavuşu 
Memur 
İkinci sınıf yol çavuşu 
Aday 
Yetişkin amele 
Daimî amele 

Toplam 

13 
14 
15 
16 

5 
6 
7 
9 
9 

11 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
16 
17 

1 
26 
11 

180 

847 

1 
1 
5 
1 
1 
5 
1 

12 
10 

2 
23 
"İ 

22 

93 

Cer Dairesi 

Başkan' 
» yardımcısı 

'Teknik müdür 
Başmühendis 
İşletme servis müdürü ^ 
Şube müdürü 
Mühendis 
Şube müdürü 
Merkez ve İşletme Merkez Müfettişi 
Şube müdür yardımcısı 
Teslim alma şefi 
Müfettiş ' - " 
Müfettiş • 
Mühendis' 

3 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
7 
""7 
7 
8 
8 

i 
1 
2 
2 
6 
1 
4 
1 

12 
2 

:2 
4 
9 

19 

( S. Sayısı : 52) 
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Tekniker: 
Teslim alma şefi 
Büro şefi 
Birinci- sınıf 
Muayene ve 
Loko ve fren 

»' » 
Memur 
Mühendis 
Tekniker 
Muayene ve 
Desinatör 
Memur 
Sürveyyan 
Başrevizör 
Memur 
Desinatör 
Memur 

2> 

Aday 

/ " " " • • * • : • \ 

' • • • • : ' . ' : 

Başkan 
» yardı 

Şube müdürü 
Mühendis 
Şube müdürü 

» » 
Mühendis 
Tekniker 
Başdesinatör 
Büro şefi 
Memur 
Tekniker/ 
Memur 
Desinatör 
Memur 
Desinatör 
Memur 

ustabaşı 
teslim alma memuru 
kontrolörü 

». (Motorlu) 

teslim alma memuru 

Toplam 
" * 1 ,' - ! i 

Atelyeler dairesi 

mcısı. 

yardımcısı 

' • 

Derece 

8 
8 , 
9 
9 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11, 
12 
12 
13 
14 
15 

. « . • • ; ! , * 

» 

3 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
8 
8 
9 

ıo, 
10 
11 
11 
12 
12 
13 

— 143 — 
Sayı 

3 
1 
9 
2 
3 

24 
3 
8 
2 

10 
3 
6 

16 
4 
1 

20 
4 

14 
38 
13 

250 
• j " » 

? 

ı 1 
1 j 
1 
1 
ı 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
7 
3 

1 Görevin çeşidi • 

Memur 

Toplam 

Trafik'. 

Hareket Dairesi 

Başkan 
» yardımcısı 

İşletme, servis müdürü 
Repartisyon şube müdürü 
Şube müdürü 

» > 
Merkez müfettişi 
Başrepartitör 
Şube müdür yardımcısı 
Müfettiş 
Repartitör 

r » • ' 
Müfettiş 
Evrak, dosya ve arşiv şefi 
Büro şefi 
Birinci sınıf tren muayene memuru 
Eepartitör 
Desinatör 
Denetçi 
Eepartitör 
Memur •" ' , 
Müfettiş yardımcısı 
İkinci sınıf tren muayene memuru 
Memur 
Desinatör 
Merkezıtelgrafhancsi muhabere şefi 
Memur 
Merkez telgrafhanesi muhabere me
muru . . . . . . . . . 
Memur 
Muhabere memuru-

» » . ; . : • 

.Memur. 
Aday, 

Toplam::; 

(S. Sayısı: 52) 
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Oar, istasyon, ambar ve geçitler 

Gar müdürü (1) 
Gar şefi (2) 
Ambar müdürü (6) 
Büro şefi 
Birinci sınıf istasyon şefi (3) 

» » ambar şefi (7) 
İkinci sınıf istasyon şefi (4) 

» » ambar şefi (8) 
Memur 
Üçüncü sınıf istasyon şefi (5) 

» » ambar şefi (9) 
Memur 
Gişe memuru 
Birinci sınıf ambar saymanı 
Memur 
Gişe memuru 
Hareket memuru 

» » 
ikinci sınıf ambar saymanı 
Memur 
Muhabere memuru 
Gişe memuru 
Ambar memuru 
Puvantör 
Hareket memur adayı 
Puvantör 
Memur 
Gişe memuru 
Muhabere memuru 
Birinci sınıf lâmbacı 
Aday 

7 
8 
8 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
, 12 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
.13 
13 
14 
İ4 
14 
14 
14 
14 
15 

12 
42 
8 
5" 

120 
17 
136 
46 
20 
413 
41 
7 

,27 
67 
20 
64 
593 
346 
54 
11 
75 
79 
13 
9 

284 
78 
36 
260 
103 
14 
28 

Görevin çeşidi 

İkinci.sınıf lâmbacı 
Birinci sınıf makasçı 
Amele çavuşu 
İkinci sınıf makasçı 
Daimi amele 

. Derece Sayı 

15 
15 
16 
16 
17 

21 
230 
1 

695 
10 

Toplam 

Geçit bekçisi 

Yol (Trafik) 

Tren lokomotifleri 

Kimyager 
Müfettiş yardımcısı 
Birinci sınıf loko makinisti 

» » Motorlu tren makinisti 
Başrevizör 
İkinci sınıf loko makinisti • 

» » Motorlu tren makinisti 
Birinci sınıf revizör -(Pompa) 

» » ' » (Filtre) 
Üçüncü sınıf loko makinisti 

» » Motorlu tren makinisti 
İkinci sınıf, revizör (Pompa) 

» » » (Filtre) 
Loko ateşçisi 
Üçüncü sınıf revizör (Pompa) 
Tesisat memuru (Filtre tesisleri) 
Loko ateşçisi 
Pompacı 
Tesisat memuru (Filtre tesisleri) 

3985 

16 393 

8. 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
12 
12 
12. 
12 
13 
13 
14-
14 
14 
15 
15 
15 

4 
15 
120 
21 
, 2 
390 
21 
9 
3 

433 
20 
7 
4 

500 
7 
26 
473 
223 
5 

, (1) 12 aded gar müdürlüğü vardır. 
(2) 32 aded gar şefliği vardır, 8 adedi muavin, 2 adedi kurs öğretmenidir. 
(3) 92 aded birinci sınıf istasyon şef i vardır, 22 adedi garlarda muavin, 6 adedi yedek. 
(4) 115 aded ikinci sınıf istasyon §efi vardır, 21 adedi garlarda muavin. 
(S). 343 aded üçüncü sınıf istasyon şefi vardır, 32 adedi garlarda ve istasyonlarda muavin, 

38 adedi yedek. 
(6) 8 aded ambar müdürlüğü vardır. 
(7) 9 aded birinci sınıf ambar şefliği vardır, 8 adedi müdürlüklerde muavin. 
(8) 16 aded ikinci sınıf ambar şefliği vardır, 24 adedi büyük ambarlarda muavin, 6 adedi 

merkez ambarında. 
(9) 34 aded'üçüncü sımf ambar şefliği vardır, 7 adedi ambarlarda muavin. 

(S . Sayısı: 52) . 
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Yetişkin amele 
Daimî amele 

Taplam 

Trenler 

Birinci sınıf şeftren 
Başrevizör (Vagon) 
Birinci smıf revizör (Vagon) 
İkinci » Şeftren 
Bagaj kondüktörü 
İkinci sınıf revizör (Vagon) 
Üçüncü» » (Vagon) 
Kondoktör 
Gardifren 
Yağcı 
Yetişkin amele 
Daimî amele 

Toplam 

İşçiler 

S. 1 tısta 
S. 2 » 
S. 1 İşçi 
S. 2. » 
İşçi yardımcısı 

Toplam 

Manevra 

Birinci sınıf loko makinisti 
İkinci » » » 
Üçüncü » » » 
Başmanevracı 
Manevracı 
Loko ateşçisi 

» » 
Birinci sınıf makasçı 
İkinci » » 

Toplam 

16 
17 

10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

17 
20 

2320 

11 
11 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
15 
15 
16 
17 

140 
22 
51 
427 
240 
129 
132 
748 
830 
585 
20 
75 

3399 

10 
26 
45 
55 
60 

196 

19 
14 
164 
51 
294 
150 
66 
485 
200 

1443 

Görevin çeşidi Derece Sayı 

Depolar 

Depo müdürü 
Birinci sınıf depo şefi 

» » (Depo mü
dürlüklerinde) 
İkinci sınıf depo şefi 

» » » » 
lüklerinde) 
Birinci sınıf ustabaşı 
Depo şef yardımcısı. 
İkinci sınıf ustabaşı 
Memur 
Tekniker 
Memur 
Şef montör 
Memur 
Sabit makine makinisti 
Nezaret makinisti 
Memur 
Nezaret makinisti 
Tesisat memuru (vinçlerde) 

» » » 
Puvantör 
Memur 
Aday (vinçlerde) 
Aday 
Mağazacı 
Sabit makine ateşçisi 
Depo ateşçisi 
Lâvajcı 
Amele çavuşu . 
Yetişkin amele 
Daimî amele 

(Depo müdür-

Toplam 

îşçil er 
S. 1 usta 
S. 2 » 
S. .1 işçi 
S. 2 »•'" 
İşçi yardımcısı 
Dördüncü sene çırağı 

16 
15 

16 
10 

9 
11 
20 
11 
7 
1 
3 
31 
20 
19 
58 
34 
55 
26 
30 
18 
21 
4 
4 
55 
20 
250 
163 
24 

9 

9 
9 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
16 
16 
16 
16 
16 210 
17 281 

1442 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

179 
290 
480 
540 
155 
17 

Toplam 1661 

( S. Sayısı: 52 ) 



Görevin çeşidi D 

EleJctrİlc İşleri şeflikleri 

Elektrik işleri şefi 
» » » 

Birinci sınıf ustabaşı 
Şef montör 
Baş revizör 
Memur 

» 
Birinci, sınıf revizör 
îldnci » » 
Puvantör 
Mağazacı 
Yetişkin amele 
Daimî amele 

Toplam 

İşçiler 

S. 1 usta 
S. 2 » 
S. 1 işçi 
S. 2 » 
İşçi yardımcısı 

Toplam 

Limanlar 

Daire şube müdürü 
Birinci sınıf liman müdürü (Hay
darpaşa ve İskenderun) 
Îldnci sınıf liman müdürü 
Şube müdürü 
Liman şefi 

» » 
Müfettiş 
Evrak, dosya ve arşiv şefi 
Büro şefi 
Liman şefi 
Mühendis 
Memur 

» 
» 
» 
» 

— 146 — 
erece Sayı 

\ - 7 
8 
9 

11 
11 
11 
12 
12 
13 
14 
15 
16, 
17 

1 
2 

3 
4 
5 

5 

5 
6 
6 
7 
8 
8 
8 
9 
9 

10 
10 
11 
12 
13 
14 

3 
1 
4 
6 
4 
1 
3 

10 
8 
3 
1 
9 

12 
. 

65 
= = 

17 
17 
40 
50 
55 

179 

1 

2 
2 
1 
2 
4 
3 
1 
5 • 

3 
•2-
4 
7 

10 
7 

14 

Görevin çeşidi 

Aday 

Derece 

15 

' Toplam 

Limanlar 

Vapur kaptanı 
Ambar müdürü 
Birinci sınıf ambar şefi 
Deniz başpuvantörü 

» vasıtaları şefi 
İkinci sınıf ambar şefi 
Liman kaptanı 
İskele memuru 
Üçüncü sınıf ambar şefi 
Liman makinisti 
Deniz puvantörü 
Liman kaptanı 
Liman makinisti 
Birinci sınıf ambar saymanı 
İkinci » » » 
Puvantör 
Liman kaptanı 
Liman makinisti 
Şoför 
Puvantör 
Memur 
Liman kaptanı 
Şoför 
Liman makinisti 
Lostromo 
Mavna kaptanı 
Mağazacı 
Römorkör ateşçisi 
Aday 

• _-..*,,.-.-' 

Liman atelyeleri 

Atelye şube âmiri 
» » » 

Birinci sınıf ustabaşı 
Memur 

» 
Şef montör 

8 
8 
9 

10 
10 
10 
11 
11 
ıı . 
11 
12 
12 
12 
12. 
13 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
15 
15 

Toplam 

8 
9 
9 

10 
11 
11 

Sayı 

8 

76 
r ' , 

2 
2 
1 
5 
4 
2 
8 
4 
4 
3 
•5 

13 
14 
10 

7 
13 
27 
8 
1 

54 
9 
2 
2 
4 
8 
5 
2 

13 
3 

235 
r r = 

2 
2 
3 
1 
1 
1 

:(S. Sayısı: 52) 
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Görevin çeşidi Derece Sayı 

Montör 
Memur 
Amele çavuşu 

12 
14 
16 

Toplam 22 i 

(1) îşçi kadroları 30 adedine düşünceye ka
dar daha aşağı kadrolardan bloke edilecektir. 

Görevin çeşidi Derece Sayı 

S. 1. İşçi 
S. 2. » 

Toplam 18 

İşçiler (1) 

S. 1. Usta 
S. 2. » 
S. 1. İşçi 
S. 2. » 
İşçi yardımcısı 

• -

Bölüm 421 - Madde -

1 
2 
3 
4 
5 

Toplam 

- 21 

Üst yapının bakımı 

Sürveyan 
» 

Birinci sınıf yol çavuşu 
İkinci » » > 
Yol bekçici 
Yetişkin amele 
Daimî amele 

Bölüm 421 - Madde -

Emniyet tesisleri 
Birinci sınıf ustabaşı 
Şef montör 

İşçiler 
S. 1. Usta 
S.-2. '» . 

12 
13 
13 
14 
15 
16 
17 

Toplam 

- 2 2 

9 
İ l 

Toplam 

1 
2 

• i 

23 ; 
24 ! 

50 j 
26 
7 ; 

130 
*• 

2 
45 

439 
476 
956 

1432 
455 

3805 

4 
8 

12' 

' 4 | 
2 

Muhabere işleri 

Telgraf kontrolörü 
Sürveyan 
Şef montör 
Sürveyan 

» 
Tesisat memuru 

Telgraf çavuşu 
Yetişkin amele 

S. 1. Usta 
S. 2. » 
S. 1. İşçi • 

İşçiler 

10 
11 
11 
12 
13 
13 
14. 
14 
16 

Toplam 

1 
2 
3 

Toplam 

Bölüm 421 — Madde 21 - 24 

Şef montör 
Sürveyan 

» 

S. 1 Usta 
S. 2 » 
S. 1 İşçi 
S. 2 » 

Yol muhtelif 

11 
12 
13 

Toplam 

İşçiler (1) 

1 
2 
3 
4 

8 
8 
2 

27 
13 
4 
4 

82 
6 

154 

2 
4 
1 

7 
.. s 

23 
6 

18 

47 

93 
115 
209 
88 

(1) îşbu işçi kadroları 400 adede düşünceye ka 
dar aşağıdaki kadrolardan mevkuf tutulacaktır, 

( S. Sayısı: 52 ) 
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Görevin çeşidi Derece Sayı 

İşçi yardımcısı 

Toplam 

Bölüm 401 — Madde 10 

Toplam 

îşçil er 
S. 1 Usta 
S. 2 » 
S. 1 İşçi 
S. 2 » 

Toplam 

Ambar memuru 

Puvantör 

1 
-2 
3 
4 

Toplam 

Bölüm 423 — Madde 10 

Trabzon - İran Transit yolu işletmesi 

Hareket memuru 
» » 

Şoför 

12 
13 
13 

Toplam 

22 

527 

Bilet Basımevi 

Bilet matbaası müdürü 
Memur 

» 

6 
10 
14 

1 
1 
2 

11 

Bölüm 422 

eme ve boşaltma 

12 
13 
13 
14 

23 
50 
50 
96 

219 

Görevin çeşidi 

İşçiler 

S. 1 Usta 
S. 2 » 
S. 1 İşçi 

Derece Sayı 

1 1 
2 1 
3 1 

Toplam 

Cari hesaplardan ücret alanlar 

Travers Fabrikası cari hesabından ücret alanlar 

Travers Fabrikası 

Mühendis 
Birinci sınıf ustabaşı 
İkinci » » 
Memur 
Atelyo başpuvantörü 
Sabit makine makinisti 
Memur 
Puvantör 
Aday 
Sabit makine ateşçisi 
Yetişkin amele 
Daimî amele 

6 
9 

10 
10 
12 
12 
14 
14 
15 
16 
16 
17 

Toplam 

1 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
3 
6 
2 
1 

25 

işçiler 

S. 1 usta 
S. .2 » 
S. 1 işçi 
S. 2 > 

Toplam 

Mahrukat cari hesabından ücret alanlar 

Kömür Teslimalma Şefliği 

Teslimalma Şefi 

(S.-Sayısı:-52) 



Görevin çeşidi 

— 149 — 
Derece Sayı 

Memur 
• * • ' • • 

Aday 

12 
13 
14 
15 

Toplam 

2 
3 
6 
4 

18 

Çeltek cari hesabından ücret alanlar 

Çeltek Kömürü İşletme Müdürü 
Mühendis 
Büro şefi 
Tekniker 
Memur 
İkinci sınıf loko makinisti 
Sürveyan 
Sabit makine makinisti 
Memur 
Atelye baş puvantörü 
Memur 
Puvantör 
Memur 
S. 2. yol çavuşu 
Aday 
Yetişkin amele 

4 
6 
9 

10 
10 
11 
12 
12 

. 12 
12 
13 
14 
14 
14 
15 
16 

1 
1 
1 
o 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 

Lâboratuvar müdürü 
Başkimyager 
Mühendis (Metatorojist) 
Kimyager 

» 
Mühendis 
Kimyager 
Memur 

» 
» 

Malzeme teslim 
Müdüı 

Toplam 22 

İşçiler 

S. 1. Usta 
S, 2. » 
S. 1. İşçi 

Toplam 

Malzeme kâr ve zarar hesabından ücret alanlar 

Haydarpaşa Sattnalma Komisyonu 

Komisyon Başkanı 
Üye 

» 
Ismarlama şefi 
Büro şefi 

Görevin çeşidi 

Memur 

Derece Sayı 

10 
11 
12 
13 

2 
5 
3 
1 

Toplam . 

Malzeme Lâboratuvar Müdürlüğü 

Toplam 

Teslim alma ve yollama müdürü 
» şefi 

Gümrük işleri şefi 
Büro şefi 
Muayene ve teslim alma memuru 

1 
2 
3 

' 5 
7 
1 

13 

» » 
Memur 

Şoför 
Amele çavuşu 
Yetişkin amele 

6 
7 
8 
9 
9 

10 
10 
11 
İ2 
13 
14 
16 
16 

Toplam 

Mağazalar 

Birinci sınıf mağaza müdürü 
İkinci » » » 
Büro şefi 

17 

4 
6 
6 
8 
9 
9 

10 
11 
12 
13 

1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 

14 

1 
2 
1 
2 
4 
3 
2 

10 
4 
9 
1 
1 
6 

46 

( S . Sayısı : .52) 



&6revin çeşidi 

İsmarlama memuru 
Muayene ve teslim alma 
Reyyon şefi 

memuru 

Muayene ve teslim alma memuru 
Memur-
Reyyon şefi 
Memur . 

# 
Şoför 
Memur 
Şoför 
Mağazacı 
Amele çavuşu 
Yetişkin amele 
Daimî amelo 

- 1 5 0 -
Derece Sayı 

9 4 
9 4 

10 22 
10 16 
10 8 | 
11 20 I 
11 20 ! 
12 17 
13 47 1 
13 4 
14 6 
14 4 
15 33 
16 10 
16 79 
17 48 

Görevin çeşidi Derece Sayı 

Mağazacı 
Daimî âmele 

S. 1 Usta 
S. 2 » 
S. 1. îşçi 

:S: 2 » 
İşçi yardımcısı 

15 1 
17 1 

— -
Toplam 15 

==* 

İşçiler 

1 1 
2 5 
3 25 
4 25 
5 13 

Toplam 69 

Toplam 

Kaya§ Ecza Mağazası Müdürlüğü 

360 

Ecza Methar Müdürü 
Eczacı 
Memur 

» 
> 

-Yetişkin amele 

6 
8 

12 
13 
14 
16 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

Toplam 

İşçiler 

S. 1 işçi 

Dikimevi cari hesabından ücret alanlar 

Dikimevi 

Müdür 
» yardımcısı 

Ismarlama memuru 
Reyyon şefi 

» V 
Memur 

" » ' ' • . 

> 

6 
7 
9 

10 
11 
11 
12 
13 
14 

Basımevi cari hesabından ücret alanlar 

İzmir Basımevi ve Kırtasiye Müdürlüğü 

Matbaa ve kırtasiye mağazası müdürü 
Matbaa ve kırtasiye mağazası müdürü 
yardımcısı 
Atelye şube âmiri 
Ismarlama memuru 
Büro şefi 
Birinci smıf ustabaşı 
Muayene ve teslimalma memuru 
ikinci sınıf ustabaşı 
Memur 
Reyyon şefi 
Şef montör 
Reyyon şefi 
Memur 

> * . - . . 
» 
> 

Mağazacı 
Yetişkin amele 
Daimî amele 

6 

.7 
8 
9 
9. 
9 

10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

1 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
8 
4 
2 
3 
7 

Toplam 44 

İşçiler 

S. 1 Usta 
S. 2 » 

11 
20 

(S . Sayısı: 52) 



151 
Görevin çeşidi Derece Sayı 

S. 1 İşçi 
S. 2. » 
işçi yardımcısı 
Dördüncü sene çırağı 
Üçüncü » > 
İkinci » » 

Toplam 

Atelyeler 

18 
21 
14 
4̂  
7 
3 

98 

Birinci sınıf atelye müdürü 
» » » müdür yardımcısı 

İkinci sınıf atelye müdürü 
Başmühendis 
Birinci sınıf atelyeler grup âmiri 
Mühendis 

» 
» 

Atelye şube âmiri 
Evrak, dosya ve arşiv şefi 
Büro şefi 
Atelye şube âmiri 
Daire müdürü 
Kimyager 
Birinci sınıf ustabaşı 
Mühendis 
Memur 
Birinci sınıf loko makinisti 
İkinci sınıf ustabaşı 
Tekniker 
Desinatör 

» " . 
Memur 
MontÖr 
Memur 
Desinatör 
Üçüncü sınıf loko makinisti 
Biişpuvantör 
Şoför 
Sabit makine makinisti 

3 
5 
5 
5 
6 
6 
7 
8 
8 
8 
9 

. 9 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
Tl 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

o 

1 
4 
5 

22 
2 
6 

13 
41 

2 
5 

22 
2 
1 

78 
12 

5 
s 

104 
10 
10 
4 

16 
29 
36 

6 
• 6 

5 
4 

22 

Görevin çegidi 

Mötörlü tren makinisti 
Memur 
Şoför 
Tesisat memuru (vinççi) 
Sağlık memuru 
Memur 
Puvantör 
Şoför . 
Manevracı 
Motopompçu 
Tesisat memuru (vinççi) 
Loko ateşçisi 
Aday 

» (vinççi) 
» (elektrokarcı) 

Hastabakıcı 
Mağazacı 
Sabit makine ateşçisi 
Yetişkin amele 
Daimî amele -

Derece Sayı 

12 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
16 
16 
17 

Toplam 

2 
49 

3 
5 
7 

30 
43 

5 
15 
12 
25 
14 
13 
14 
13 

o 

1 
4 

ee 
964 

1770 

İşçiler (1) 

S. 1. Usta 
S. 2. » 
S. 1. İşçi 
S. 2. » 
İşçi yardımcısı 
Dördüncü sene çırağı 
Üçüncü sene çırağı 
İkinci sene çırağı 
Birinci sene çırağı 

.1 
2 
o 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

Toplam 

552 
709 

1536 
1468 

898 
53 
62 
83 

170 

5536 

(1) Kadrolar 3600 adedine düşünceye kadar 
en aşağı kadrolardan bloke edilecektir. 

5616 sayılı Kanunun 12 nci maddesi hükmü dışında, bâzı servislere ait hizmetlerin geçici olarak 
ifası için diğer servisler elemanlarının çalıştırılması ve ücretlerinin hizmetin taallûk ettiği bolüm ve 
maddeye fatura edilmesi suretiyle ihtiyacı karşılamaya ve gereken hallerde Ödenekleri aynı tertibe 
dâhil bulunan kadrolar arasında münakale icrasına, kadrolarda aynı veya daha aşağı dereceli ve 
diğer unvanlı personel çalıştırmaya Genel Müdürluük yetkilidir. 

( S. Sayısı: 52 ) 
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Ek görev tazminatı 

Görevin çeşidi Ücret Sayı 

Hastaneler baştabip ücretleri (1) 

Ankara Hastanesi Baştabibi 
Eskişehir » » 
izmir » » 
Sivas » ». 

Toplam 

250 
250 
150 
150 

1 
1 

.1 
1 

D - CETVELİ 

Görevin çeşidi Ücret Sayı 

Genel Müdürlük 

Uzman (İstatistik makineleri) 
Mütercim daktilo 
Yabancı dil daktilosu 

» » » 
Mekanograf (S. 1) 
Mekanoğraf (S. 2) 
Mekanoğraf 
Dağıtıcı 
Bekçi 

» 
» 
» ' 
» 
» 
» • : • . -

» 
Hademe 

» ..' '' •• • ' - : • • ' ' . V • 

» ' . : . ; • • - ' . . 

» 
• ' • • • » • ' . - . . ' . . , . ' . . ' ' • • • ' • • • ' 

650 
600 
400 
250 
250 
200 
175 
150 
195 
184 
172 
160 
159 
152 
147 
134 
190 
172 
170 
164 

••-• 1 6 1 

1 
2 
1 
1 
1 

10 
• 6 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 

» 
» 
•» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Tk«l-r+ 
JJaKt 

Dakt 

Hademe 160 
1.59 
154 
150 
147 
144 
141 
140 
137 
136 
134 
130 
124 
117 
110 

6 
4 
2 
1 
3 
4 
1 
5 
1 
2 
5 
7 
1 
3 
6 

Toplam 

Ticaret ve Hasılat Dairesi 

200 

Maliye ve Muhasebat Dairesi 

e f i ' •••-•• ' ' 2 7 5 

(1) Baştabiplik kadrosuna tâyin edilenlere bu tazminat verilmez. 

( S. Sayısı : 52 ) 
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Görevin çeşidi Ücret Sayı 

Daktilo 

Dağıtıcı 
Bekçi 

» 

225 
200 
120 
185 
180 
165 
160 
150 
140 
130 
120 
110 

Toplam 

Zatişleri ve Muamelât Dairesi 

Daktilo 250 

Daktilo 

Daktilo 
Telefoncu 

» .. 
& •.. . 

Hukuk Müşavirliği 

t§letme müdürlükleri 

200 

200 
231 
222 
211 
205 
199 
197 
195 
194 
190 
187 
186 
183 
181 
180 
174 
173 
171 
170 
164 
161 
160 

2 
3 
1 
2 
1 
3 
4 
2 
3 
2 
1 
3 

28 

Görevin çeşidi ücret Sayı 

Telefoncu 
z> 

Telefoncu 
Ahçıbagı 
Bekçi 

» 

Hademe 

» 

157 
150 
130 
200 
233 
184 
147 
143 
134 
132 
130 
127 
121 
117 
209 
184 
181 
180 
179 
177 
176 
174 
173 
172 
168 
167 
164 
163 
162 
161 
160 
159 
157 
155 
154 
151 
150 
148 
147 
144 
143 
141 
140 
137 
136 
134 

2 
9 
1 
1 
1 

• ı 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
4 
1 
1 
'2 
2 
5 
4 
1 
2 
4 
6 
2 
12 
3 
1 
4 
2 
3 
1 
19 

(S . Sayısı: 52J 
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Ğorevih çeşidi1 Ücret Sayı 

» 

» 

» 

Gar, istasyon, mnbar ve geçitler 

210 
209 
207 
197 
196 
192 
187 
184 
181 
180 
179 
176 
175 
174 
172 
171 
170 
168 
167 
164 
162 
161 
160 
159 
157 
155 
154 
153 
151 
150 
147 
144 
143 
140 
137 
134 
132 
130 
127 
124 
120 
118 
117 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
9 

'6 
1 
3 
3 
4 
6 
3 
8 
1 
6 
7 
9 

10 
3 
7 

12 
12 
2 

20 
2 
2 
7 
1 
4 

Görevin çeşidi 

Bekçi 

Bekoi 

Toplam 

Ücret Mfi 

114 5 
110 13 

191 

Depolar 

m 207 
196 
194 
184 
181 
180 
179 
177 
176 
174 
173 
172 
171 
170 
168 
167 
165 
164 
161 
160 
159 
157 
155 
154 
151 . 
150 
148 
147 
146 
144 
143 
141 
140 
137 
134 
130 
127 
123 
121 

1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 

• ; 2 

1 
1 
2 
1 
7 
2 
2 
1 
4 
1 
4 
1 
5 
4 
4 
1 
4 
3 
6 
1 
11 
1 
4 
1 
1 
5 
4 
8 
13 
2 
1 
1 

{S. $ayım : 02) 
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159 —. 

Hamal 
» -v\ 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
si 

* , • 

» 
p 
» 
> 
», 
» 

' * 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
£ 

Görevin çeşidi 

. : • : 

Ücret Sayı 

Toplam 

Cari hesaplardan ücret alanlar 

Bahçıvan 
Bekçi 

» 
» 
» . 
» 
»' . 

Hademe 

Travers fabrikası 

.... r 

Toplam 

161 
167 

- 161 
150 
141 
121 
120 
130 

1 
1 : 
1 
1 
1 

r-f 

1 
1 

8 

Marangoz 

Hademe 
» 
> • 

. > ' -. * 
» 
> 
» 
» 

Beşçi 

Görevin çeşidi Ücret Sayı 

177 . 
174 
173 
171 
170 
167 
164. 
161 
160 
158 
157 
156 
154 
151 
150 
147 
145 
144 
141 
140 
137 
134 
130 
127 
120 
117 
114 
110 
90 

2 
1 
1 
4 
2 . 
3 
3 
5 
2 
1 
7 
1 
4 
9 
1 
8 
1 
2 
3 
1 
7 
4 
7 
3 
4 
3 

• 1 
• 12 ' 

f6 

134 

Mahrukat cari hesabı 

Kömür TesUmalma Şefliğ' 

Nünraneci 
Hademe 

Toplam 

i 

150 
130 

Mateeme kâr ve zarar hesabı 
-

Lâboraiuvar Müdürlüğü 

Laborant 
» yardımcısı 

Hademe 
Bekçi 

" t i ? •-;'• = : .•"'"." • 
Toplam 

200 
110 
134 

90 

TesUmalma V4 Yollama Müdürlüğü 

Marangoz 
Hademe 

t> • 
Bekçi 

» 
* 

Toplam 

200 
176 
147 
179 
171 
155 o 

7 
2 

9 

3 
1 
1 
2 
. 

7 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

6 

Magmalar 

250 
200 
195 
189 
181 
172 
164 
154 
141 
134 
121 
90 

184 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

:~>.l 

(S . Sayısı : 52 ) 
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akçi 
» 
> 
> 
» 
» 
•» 

»'" 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
y 
». 

* • • ' 

» 
» 
» 

Görevin çeşidi 

1 • ' • ' 

1 : • • 

Toplam 

Kayaş Wcisa majfasoM 

Bekçi 

Hademe 

Ücret Sayı 

Toplun 

Htfeftnevt emi "hesabı 

Başterzi 
Makastar tersi 
Bekçi 

Hademe 

Toplun 

Basımevi cari hesabı 

175 
174 
172 
170 
167 
164 
160 
159 
154 
152 
147 
144 
140 
137 
134 
130 
124 
120 
114 
90 

184 
130 
164 
148 
130 

350 
300 
140 
130 
130 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
3 
1. 
2 
3 
2 
2 
1 
1 

11 

60 

Görevin çeşidi 

Bekçi 
Hademe 

Toplam 

Cer ûU'lyeleri 

Aşçıbaşı 
Telefoncu 
Bekçi 

Bekçi 173 

Hademe 

Ücret Sayı 

114 
172 
147 
141 

200 
130 
196 
192 
184 
174 
172 
168 
164 
159 
157 
156 
154 
151 
147 
144 
140 
137 
134 
130 
124 
120 
117 
114 
90 
201 
184 
159 
137 
134 
131 
130 
120 
110 
90 

1 
1 
1 

..:1 

3 
1 
2 
1 
5 
4 
3 
1 
6 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
5 
2 
5 
8 
7 
1 
3 
2 
1 

25 
1 
2 
2 
1 
1 

.1 
1 
1 
1 
2 

Toplam 109 

( S. Sayiftt : 52) 
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Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra hariçten (D) cetvelindeki kadrolara tâyin oluna

caklardan aşağıdaki cetvelde unvanları yazılı bulunanlara bu cetveldeki ücretlerden fazlası verile
mez. 

-

-'' 

Aşçıbaşı 

Görevin adı 

Etüv makinisti ve kaloriferci 
Telefoncu 
Bahçıvan 
Hamalbaşı 
Tayfa 
Hademe 
Bekçi-
Hamal 
Yatakhaneci 

• 

Aylık 
ücret 
Lira 

200 
150 
130 
110 
110 
110 
90 
90 
90 
90 

E - CETVELİ 

Gelirlerin dayandığı kanun, lcarar ve Tüzükler 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi Numarası 

17. 4 .1338 
4 . 2 . 1 3 4 0 

24. 5 .1340 

8. 2 .1341 

5 . 4 . 1 3 4 1 

27. 6 .1926 

222 
406 

506 

551 

, 601 

904 

31 . 5 .1927 1042 

Ö Z E T 

Cezaların beş misline iblâğ edilmesine dair. 
Telgraf vo Telefon Kanununun Telefon vo telgraf 
müvezzilerinin vazife esnasında Demiryollarından 
parasız istifade edeceklerine dair 15 nci maddesi. 
Bağdat hattının Konyadan başlıyan klsımının işle
tilmesi hakkındaki 5 nci maddesi. 
Askerî malûllerin terfihi hakkındaki kanunun 8 
nci maddesi. 
Şeker fabrikalarına bahşolunan imtiyazat ve mua-
fiyat hakkındaki kanunun -7 nci maddesi. 
Islâhı Hayvanat Kanununun 30 ncu maddesi (Ser
gilere ve yarışlara getirilen ve götürülen ve damız
lık için celbolunan hayvanat ıslâh ve teksiri hay
vanat komisyonlarının ita eyliyecckleri vesika
larla Hükümete ait berrî, ve bahrî bilcümle vesai
ti nakliye tarafından nısıf ücretle naklolunur). 
Devlet Demiryolları ve Limanlan Umumî idaresi
nin teşkili hakkındaki kanunun, tarifelere dair 18, 
19, 20, 21, 22 nci maddeleriyle idari nakliyata dair 
23 ncü ve muvakkat dördüncü maddeleri 

( S , Sayısı: 52) 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

D 

Tar 

18. 

80. 

2. 

24. 

•31. 

31. 

30. 

ihi 

6' 

1 

6 

4 

5 

5 

3 

Numarası 

.1927 1147 

.1929 14.83 

.1929 1524 

,1930 1593 

. 1930 1667 

.1930 '1673 

.1931 1791 

Ö Z E T 

30 
28. 

31. 
4 

14. 

22. 

12. 
8. 

8 

5 
12 

5 
6 

6 

12 

6 
6 

•6 

.1931 

.1935 

.1934 

.1934 

,1934 

.1934 

.1935 

.1936 

.1936 

1815 
2376 

2488 
2495 

2510 

2641 

2784 
3004 

3008 

8.2 .1937 

28.-4 .1937 
5.5.1937 

3116 

3159 
3163 

Şimendiferlerde' işletme nizamnamesi mucibince 
nakli memnu olan mevaddı infilâkiyenin nakline 
müsaade edilmiştir. 
Alelumum tarifeler baklanda idare encümeninin 
karar ittihaz edeceğine dair olan 6 ncı maddesi., 
Samsun - Sahil hattının işletilmesine dair olan 
kanunun 3 ncü maddesi. 
Ilıfzıssıhha Kanununun 2 nci fasıl 57 ve 75 nci 
maddeleri. (Kuduz musaplarının fakirlerinin te
davi yerlerine parasız nakli hakkında). 
Cibayet olunan varidatın kuruştan az kesirlerinin 
kuruşa iblağ edileceğine dair 2 nci maddesi. . 
Beynelmilel yolcu ve eşya nakliyatı mukavelelerine 
(C. 1. V. ve C. 1. M.) e iltihakımıza dair. 
Cenevre'de 27 Temmuz 1929 da imzalanan muka
velenin tasdikına dairdir. (Mukavelenin 38 nci. 
maddesi gereğince esirlere gönderilecek eşya parasız 
taşınır.) 
Mudanya - Bursa Demiryolunun, satın alınması. 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı kanunu
nun birinci maddesi. (Maden sularına ve şişelerine 
tenzilât.) 
İzmir - Kasaba ve Temdidi hatlarının işletilmesi. 
Yunan Parlamento azasının parasız seyalıatlarma 
dair. 
İskân Kanununun 5 .1 .1935 tarihli nizamnamesi
nin 42 nci maddesi. (Meccanen veya asgari tarife 
ile nakiller.) 
Demiryollarla beynelmilel.eşya ve yolcu nakliyatına 
dair mukavelenin tasdiki hakkında. " 
Aydın Demiryollarının işletilmesi. 
Belediye ve hususi idarelerden idaremize devredi
len iskelelerin müstenidatı olan kanundur. (Mad
de 5)% .. 
«Resmî iş ve işçi bulma teşkilâtının tavassutu ile 
iş bulmuş olan işçilerin çalışacakları yere gitmele
rinde bu teşkilât tarafından verilen vesikalar üze-
rino Devlet vesaiti nakliye ücretlerinden % 50 
tenzilât yapılır» şeklinde olan 71 nci maddesi. 
Orman Kanununun 94 ncü maddesi. (Yangın sön
dürmek üzere sevkedileceklerin 1/3 ücretle nakle
dileceklerine dair.) 
Şark Demiryollarının işletilmesine dair. 
Trabzon - İran transit yolunda otobüs ve kamyon 
işletilmesi hakkında. 

( S . Sayısı: 52.) 
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Vergilerin,-resimlerin vo başka gelirlerin 

dayanakları , 
Çeşidi 

Kanun 

Tarihi Numarası 

. 7. G .1937 

14. 6 .1937 

15 .12 .1937 

17.12.1937 

3217 

3259 

3282 

8284 

10 . 6 .1938 3437 

22. 6 .1938 

24 . 6 .1938 

3473 

3487 

28. G .1938 

29 . G . 1938 

9.1.1939 

3522 

3530 

3554 

7.6 1939 

9.10.1939 

21 . 4 .1941 

3633 

3729 

4004 

Ö Z E T 

Türkiye Cumhuriyetiyle Iran Devleti Şchinşahisi 
arasında imza edilmiş olan transit anlaşmasının 
tasdiki hakkında. 
İşletme nizamnamesinin birinci bapta 29, 37, 42 ve 
2 nci bapta 20 nci maddelerindeki tazminat miktar
larının 10 misline çıkarılması. (Bu hadler 222 nu
maralı kanunla daha evvel 5 misline çıkarılmıştır.) 
Büyük Millet Meclisi âzalarının parasız seyahatle
rine dair. 
Bazı maden hurdalarının dışarı çıkarılmasının ya
sak edilmesi ve satınalınması kanununun 6 nci 
maddesi. (D. Demiryolları idaresince» Askerî fab
rikalar idaresinin naklettireceği hurdaların her to
nundan kilometre başına bir kuruşu geçmemek üze
re ücret alınır.) * 
Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununun 115 nci mad
desi. (Hazine, Belediye ve Hususi idarelere ait is
kelelerde müruriyo ücreti alınmayacağına ve, tüc
car tarafından bu iskelelerden geçirilecek tütün
lerden de ton başına 50 kuruş müruriyo almaca-
cağına dair). 
Mahrukat kanununun 5 nci maddesi. (Vekiller nc-
yeti karariyle % 50 ye kadar tenzilât yapılacağına 
dair.) 
Nafıa Bakanlığı inşaat dairesi tarafından nakletti
rilecek demiryol inşaat malzemesinin ücretlerine 
ve buna müteferri muamelâta dair olan birinci 
maddesi. 
Karabük demir ve çelik fabrikaları kanununun 
birinci maddesi. 
Beden terbiyesi kanununun 23 ncü maddesi. 
(Sporculara % 50 tenzilât yapılacağına dair.) 
Kırşehir ve Yozgat vilayetleriyle Keskin kazasın-
dairi yer sarsıntısı dolayısiylo yapılacak inşaat ve 
tamirat için Kızılay tarafından sevkedilecek in
şaat malzemesinden nakil ücıeti alınmayacağına 
dair,. 
Samsun limanının idaremize devrinde istinat edi
len kr„nun. 
Ecnebi Devletlerden temin edilen malzemenin rıh
tım ücretleriyle ardiye resminden muafiyeti hak
kında kanun. 
Askerî nakliyattan alınacak ücretlere dair kanu
nun birinci maddesi. (Esas tarife ücretinin 1/3 çü 
alınacağına dair.) 

( S. Sayısı : 52 ) 
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Vergilerin, 

Çeşidi 

Kanun 

» 
» 
> 
» 

* ' . . - . 

» 

resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Tarihi Numarası 

4 . 7 .1941 4090 

22. 9 .1941 4128 
14. 8 .1942 4303 
14. 8 .1942 4301 
25.12.1942 4341 

14. 1 .1943 4373 

31 . 5 .1944 4572 

22. 7 .1944 

24.5.1948 

28 . 6 .1948 
2. 6 .1950, 

4623 

5210 

5228 
'5584 

» 

Nizamname 

Karar 

» ' ' . ' ' 

» -

8 .8 .1951 

18 . 5 .1872 
30. 5 .1283 
20.12.1934 
4 . 6 .1941 

22. 6 .1943 

6 .1 ,1944 

5836 

2/15910 

2/20162 

233 

ÖZ E T 

Nakil ücret ve masraflariyle vergi tahsilatında 25 
kuruştan az eksiklerin takip edilmiyeceğine dair. 
Ilıca - Palamutluk hattının işletilmesi hakkında 
İskenderun limanının işletilmesi hakkında. 
Mersin limanının işletilmesi hakkında. 
Değer konmuş nakliyatta beyan edilen kıymetin on 
binde birinin prim olarak alınacağına dair. 
Taşkın sulara ve sts baskınlarına karşı korunma 
kanununun 13 üncü maddesi. (Sevkedileceklerin 
1/3 ücretle nakledileceklerine dair). 
Bu kanunla otel, büfe büvet ve gazino işletmesine, 
şehir ve kasabalarla istasyonlar arasında otobüs ve 
kamyon işletmeğe, emanet odaları açmağa, Demir
yolu liman ve iskelelerde, tarife tatbikatına* esas 
olan eşya tasnifini değiştirmeğe, kullanılmayan 
bilet bedellerinin .iadesine ve demiryolun inzibat 
ve muhafazası ile ilgili olanlara idare binalarından 
yer vermeğe salâhiyet verilmektedir. 
Zelzele telgraflarının hatlarımızda parasız çekile-
ceğino dair. 
Köy okulları ile öğretmen, sağlık memuru ve ebe 
evlerinin ve köy enstitülerinin inşaatına ait ka
nunun 9 ncu maddesi. 
Bina yapımının teşviki Kanununun 9 ncu maddesi. 
Posta nakliyatına ait ücretlerin miktarı ile taşıma, 
ödeme tarz ve şekilleri ve diğer hususlar Posta 
idaresi ile ilgili idareler arasında anlaşmalarla tes-
bit edilir. 
Demiryollarla Beynelmilel Eşya Nakliyatına dair 
Mukavelenin tasdiki hakkında. 
işletme Nizamnamesi. 
Demiryollar Zabıta Nizamnamesi. 
Trabzon - Iran transit yolu işletme nizamnamesi. 
Hava Kurumunun havacılık dairesi mensuplarının, 
4004 .sayılı kanundaki ücretlerle taşınmaları 
hakkında. 
Esas tarife emsalinin hamallık işlerinde 20 ve na
kil ücretleriyle diğer masraflarda 10 a çıkarıldı
ğına dair. 
Samsun Limanındaki hususi idare ve belediyeye ait 
iskelelerin Devlet Demiryollarına devri hakkındaki 
K/497 sayılı kararın yürürlüğe konulması. (232 
sayılı karar ile ilgilidir.) 

(S. Sayısı; 52), 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Karar 

Tarihi Numarası Ö Z E T 

29 . 1 . 1944 353 Samsun Limanının Devlet Demiryollarına devri 
hakkındaki K/503 sayılı kararın yürürlüğe konul
ması hakkında. 

8 . 6 . 1 .944 3/1003 1483 sayılı kanunun 8 nci maddesine göre Devîet 
Demiryolları şebekesi üzerinde ücretsiz seyahat 
edecekler ve seyahat esasları. 

17.6.1948 7fi40 Emsale ait. 

G - CETVELİ • ' " ' i 

Kanun N. 

2847 Devlet Demiryolları ve Limanlan .İşletme Umum Müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin 
ücretlerine dair kanunun ecnebi mütehassıs istihdamı hakkındaki 4 ncü maddesi. 

4577 Devlet Demiryolları ve Limanları İdarei Umumiyesinin teşkilât vo vezaifine' dair olan 
1042 sayılı Kanunla bu kanunun ek ve tadillerinde değişiklik yapılması ve bu kanuna 
yeni bazı hükümler eklenmesine dair olan kanunun birinci maddesinde gösterilen hizmet
ler. 

5073 Devlet Demiryolları ve Lmanları İşletme Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4515 sayılı Kanunun birinci maddesinin tadi-
Jine dair olan kanunun birinci maddecinde gösterilen hizmetler. 

( S . Sayısı : 52 ) 
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Personel giderleri 

Bölüm 202 - Madde 10-—Daimî memurlar ve işçiler ücreti 
(C) Cetvelinde gösterilen daimî kadrolara dâhil olarak Merkez ve İşletmelerde çalışan memur

ların vo işçilerin aylık ücretleriyle kademe zamları ve bunlardan işten el çektirilenlerin açıkta kal
dıkları müddeto ait istihkaklariyle İş Kanununun 13 ncü maddesi gereğince verilecek işçilerin ih
bar müddetlerine ait yevmiyeleriyle tazminatları ve iaşe giderleri bu tertipten ödenir. Bunlar : 

Genel Müdürlük, Teftiş ve Tetkik Kurulu, Ticaret ve Hasılat Dairesi, Maliye ve Muhasebat * 
Dairesi, Zat İşleri ve Muamelât Dairesi, Malzcmo Dairesi, Hukuk Müşavirliği, İşletme Müdür
lükleri ile ilkokullar pansiyonları ve kurslar, Sağlık Dairesi ve hastaneler, Yol Dairesi (bakım 
kadrolarında çalışanlar hariç) Tarım İşleri, Cer ve Atelyeler Dairesi (Muharrik- ve müteharrik 
edevat tamir işleri kadrolarında çalışanlar hariç) Tren lokomotifleri, trenler, manevra ve depo 
hizmetleri, Hareket Dairesi, Gar, İstasyon, Ambar vo geçitler, trenler ve manevra hizmetleriyle li
man hizmetleri (yükleme ve boşaltma hizmetleriyle Bilet Basımcvinde çalışanlar hariç) kadroların
da çalışanlardan ibarettir. • ' . " • . . . 

Trabzon - İran transit yolu işletmesi kadrolarında çalışanların ücreti de kendi tertibinden 
ödenir. 

Madde 20 — Daimî hizmetliler ücreti 
. 4G20 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince barem hükümlerine tâbi olmaksızın istihdam 

edilen ve (D) cetvelinde hizmet nevileri ile ücretleri gösterilen daimî hizmetlilerin istihkakları bu 
tertipten ödenir. Bunlar, 202 nci bölümün onuncu maddo formülünde sayılan daire ve hizmetlerde 
çalışanlardır. 

Bölüm 203 — Geçici memur vo hizmetliler ücreti 
Lüzum ve ihtiyaca binaen muvakkaten çalıştırılanlarla Demiryol tesislerinde bu tesislerin ik

mal veya ıslahına kadar çalıştırılacak geçici memur ve. hizmetliler ücretleri ile İş Kanununun 
13 ncü maddesi' gereğince yerilecek işçiler ihbar müddetlerine ait yevmiye vo tazminatları bu . 
tertipten ödenir. (Yol bakımı, fidan yetiştirme vo ekimi, muharrik ve müteharrik edevatın tamir 
ve servise hazırlanması ve liman işletme ve bakımı hizmetlerinde ve yükleme ve boşaltma işlerinde 
çalıştırılan geçici işçi ve amele ücretleri hariç) 

Bölüm 204— Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 
Yabancı uzmanlara sözleşmeleri gereğince verilecek gündelik veya aylık ücretler bu tertipten 

ödenir. 

Bölüm 206 — 4620 ve 5080 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
Madde 10 — Çocuk zammı 

Ücretlerini 202 nci bölüm ile 421 nci bölümün 21, 22, 23, 24 ncü maddeleri ödeneğinden alan
lara? 4620 sayılı Kanunun 8 nci maddesiyle 5080 sayılı Kanundaki esaslar dairesinde, çocuk ba
şına maktuan verilecek olan 10 nar lira bu tertipten ödenir.. Ücretlerini cari hesaplardan alanlar
la Trabzon - İran Transit Yolu İşletmesi ve Bilet Basımevi ile yükleme ve boşaltma tertiplerinden 
alanların çocuk zamları kendi cari hesap ve tertiplerinden ödenir. 

/ Madde 20 — Doğum yardımı 
206 nci bölümün 10 ncu maddesi formülünde yazılı olanlardan çocuğu dünyaya gelenlere özel 

' ( S. Sayısı : 52 ) 
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Kanunu gereğince maktuan yapılacak doğum yardımları bu tertipten ödenir. 

Madde 30 — Ölüm yardımı 
206 ncı bölümün 10 ncu maddesi formülünde yazılı olanların veya eşlerinin ölümü halinde 4620 

sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin (B) fıkrası gereğince 2 veya 1 aylık ücret tutarı üzerinden ya
pılacak yardımlar bu tertipten ödenir. 
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Madde 40 — Yakacak zammı 
206 ncı bölümün 10 ncu maddesi formülünde yazılı olan daimî memurlardan 1500 ve daha 

yüksek.rakımlı yerlerde daimî olarak vazife görenlere 4178 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince ödenecek yakacak zamları bu tertipten ödenir. 

Bölüm 207 — Yabancı dil bilenlere 5616 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince ödenecek 
para mükâfatı 

Devlet Demiryolları memurluğuna geçtikten sonra yabancı dil öğrendikleri imtihanla. sabit 
olanlara 5616 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince verilecek yabancı dil para mükâfatı bu ter
tipten ödenir. • 

Bölüm 209 — 5434 sayılı Kanun gereğince muhtelif sandıklara yapılacak ödameler 
Madde 10 — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 

Ücretlerini, 202 nci bölümden alan ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına dâhil bulunan 
5616 sayılı Kanuna bağlı I I I sayılı cetvelde unvanı memuriyetleri yazılı olanlarla (Devlet De-
miryoları İşçileri Emekli Sandığı ile ilgilenenler hariç) 4620 sayılı Kanunun 7 nci maddesine is
tinaden çalıştırılan ve bütçelere bağlı (D) cetvellerinde görev adları yazılan daimî hizmetlilere 
mahsus olmak üzere : 

1. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı hakkındaki 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin 
B. bendi mucibince : 

a) Keseneğe esas olan tam aylık veya ücret tutarı üzerinden her .ay kesilecek % 5 emeklilik 
kesenekleri muadili olarak idarece Sandığa ödenecek paralar. 

b) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye ilk defa girenlerin veya önceden emeklilik hakkı tanı
nan vazifelerde bulunmadan çalışmakta olduğu vazifesi emekliliğe tâbi hale getirilenlerin (bu vazife
lerde çalışmakta olanlarla kesenekleri geri verilenlerden bunları iade etmek istemiyenler dâhil) 
emekliliğe esas ilk tam aylık veya ücretlerinden kesilecek % 25 giriş kesenekleri muadili olarak idare
ce Sandığa ödenecek paralar. 

c) Emekliliğe esas aylık veya ücretleri yükselme suretiyle artanların ilk aya ait artış farkları 
muadili' olarak idarece Sandığa ödenecek mebaliğ. 

2. F bendi mucibince : 
Her yıl bütçesinin aylık veya ücret bölümlerindeki ödeneklerin % 1 ri nispetinde sandığa verile

cek ek karşılıklar. 
3. Aynı kan .mun 2S nci maddesi gereğince Emekli Sandığının her yıl katî mizanına göre tahak

kuk edecek yönetim giderlerinden, idare tarafından ödenen karşılıklar nispetinde Sandıkça Demir-
yollar namına borç kaydedilen miktar. 

4. Aynı kanunun 34 ncü maddesi mucibince fiilî hizmet müddeti zammı yapılmasını gerektiren 
vazifelerde çalışanların yıllık çalış-na Pıüddetlernıe. göre yapılacak zamlar karşılığı olmak üzere bu gi
bilerin o yıldaki son aylık veya ücretleri üzerinden eklenecek müddete ait istihkaklar toplamının % 10 
u olarak Sandığa gönderilecek miktarlar. 

5. Aynı kanunun 38 nci maddesi gereğince 36 ve 37 nci maddeler hükümlerine tevfikan ekle
necek itibari hizmet müddetleri zamları karşılığı olmak üzere bu gibilerin istihkaldarı toplamının 
% 10 nu olarak Sandığa gönderilecek miktarlar. 

( S . Sayısı: 52) 
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6. 'Aynı'kanunun 39inen maddesinin B bendi mucibince yağları 55 i bulmadığı Halde hizmet 

müddetleri 30 seneyi doldurmuş bulunmaları sebebiyle kurumlarca re'sen emekliye sevkedileceklerle 
yine aynı maddenin F-bendi, gereğince ahlâk ve yetersizlik sebeplerinden dolayı tüzüğüne göre si
cilleri üzerine yine kurumlarca re'sen emekliye ayrılacakların 55 ten eksik olan her yaş yılı için-
ilgilinin emekli keseneğine esas aylık veya, ücret tutarının yıllık toplamının % 10 ü olarak Sandığa 
ödenecek paralar. 

7. Aynı kanunun 89 ncu maddesi mucibince ilgililere Sandıkça ödenecek emekli ikramiyeleri : 
8. Aynı kanunun geçici 27 nci maddesi gereğince 2454 sayılı Kanunla kurulan Devlet Demir

yolları ve .Limanları İşletme Umumi İdaresi Memurları: Tekaüt Sandığı ile ilgili bulunanların bu 
Sandıkla ilgilenmelerinden önce aylıklı vazifelerde iken kazanmış oldukları harb, esaret* Millî- Müca
dele ye mıntaka zamları gibi itibarî müddet /.îimlari toplamının her ay için Türkiye Cumhuriyeti E-
mekli Sandığı hakkındaki -5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte keseneğe esas aylık veya 
ücretleri tutarının .%•• 15 i olarak bir defaya mahsus olmak üzere Emekli Sandığına ödenecek pa
ralar, bu tertipten ödenir. . 

( ' - • ' . ' • • • 

". Madde 20.— Igçibr Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
2454 sayılı Kanunla kurulup ismi Türkiye Cumhuriyeti' Emekli Sandığı hakkındaki 5434 

sayılı Kanunun geçici 2 nci mdadesiyle, Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdür
lüğü İşçileri Emekli Sandığına çevrilen ve aynı madde hükmünce geçici olarak çalışmasına de
vam edecek olan sandığa 2454 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan ödenmesi icabederi % 5 emek
li keseneği ve % 1/2 maluliyet karşılığı bu tertipten ödenir. İşçiler. Emekli Sandığına ödene
cek keseneklerle maluliyet karşılıkları 202- nci bölümde işaret edilen dairelerle hizmetlerde ça
lışan ve 5434 sayılı Kanunu a 12 nci maddesinin2 nci fıkrasının C bendi gereğince, Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilmiyecek olan müseccel işçilerle yine müseccelen çalışan 
amele (daimî amele), yol çavuşu, mütehassıs amele (yetişkin amele), hamal, hamalbaşı, tayfa, 
gemici, bahçıvan, lâmbacı, lavajcı ve drezinörlerin aylıklarından yapılan % 5 emekli tevkif atı 
muadili ile % 1/2 maluliyet karşılığından ibarettir. 

Bölüm 210 —. Temsil Ödeneği 
5027 sayılı Kanun gereğince ittihaz olunan 3. III . 1947 tarih ve 3/5532 sayılı Bakanlar Ku

rulu karariyle aynı kanun hükmüne tevfikan genel müdürlük makamında bulunan zata ay^ 
da maktuan verilecek 175 lira bu tertipten ödenir. 

Bölüm 211 —• Fazla mesai ve sair munzam ücretlerle tazminat .ve ikramiyeler 
Madde 10 — Tahsisatlar Tüzüğüne göre verilecek tazminatlar, fazla mesai ve nöbet ücretleri 
Ücretlerini, 202 bölümle 421 nci bölümün 21, 22,23,24 ncü maddeleri ödeneğinden alan per

sonele tüzüğüne göre ödenmesi gereken çeşitli tahsisat ve tazminatlar ile fazla mesai; ve' nöt>et 
ücretleri; bu tertipten ödenir. Ücretlerini cari hesaplardan, Trabzon - İran transit yolu. ve yükle
me ve boşaltma hizmeti ile Bilet Basımevi tertiplerinden alanlara yapılacak bu nevi ödemeler 
kendi cari hesap ve tertiplerinden yapılır. -

Madde 20 — İkramiyeler 
Katar üzerinde fiilen görevli memur ve işçilerle, gar ve istasyon kadrolarına"'dâhil olup fii

len burada çalışmakta bulunan memur ve işçilerve bilfiil yol tamiratında ve muharrik ve müte
harrik edevat'bakım ve tamir işlerinde çalışanlara ehliyet ve gayret derecelerine ve tes-
bit edilecek diğer esaslara göre bir sene zarfında iki aylık ücret tutarım geçmemek üzere verile
cek ikramiye bu tertipten ödenir. 

( S. Sayısı : 52) 
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Bölüm 214 — îşçi Sigortaları Kurumuna yapılacak ödemeler 

işçi Sigortaları Kurumuna ödenecek olan iş kazalariyle meslek hastalıkları, hastalık, analık ve ih
tiyarlık sigortaları karşılıkları. . 

İşçi Sigortaları: 
ücretleri, 203 ncü bölüm ödeneğinden verilip İdare iş yerlerinde çalışan ve İş Kanununa göre si

gortalı sayılanların iş kazalariyle meslek hastalıkları, hastalık, analık ve ihtiyarlık sigortaları için 
kanunlarındaki esas ve nispetler dairesinde İşçi Sigortaları Kurumuna ödenecek paralar, bu ter
tipten verilir. 

Bölüm 221 — Emekli, dul ve yetim aylıkları - • 
9 . 1 . 1933 tarihli ve 743 sayılı Büyük Millet Meclisi kararı mucibince Samsun - Sivas hattı 

tabipliğinde bulunan vassaf İnanl ı ile Ankara - Sivas mühendisliğinde bulunan Zihni'ye ve Erzu
rum hattında çalışan hareket memuru Hafız Hasan Zeki'ye veya bunların dul, yetimlerine verilen 
aylıklar bu tertipten ödenir. . u. • , . 

Bölüm 301 — Büro giderleri 
Madde 10 — Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler 

1. Genel Müdürlük, okullar, pansiyonlar ve kurslar, sağlık, hastaneler, yol, tarım, cer, atel-
yeler, hareket servisi, gar, istasyon,ambar ve geçitler, depolar ve limanlar ve teşkilâtında kullanı
lan kalem sapı, kalem ucu, mürekkep, kurşun kalemi, çizgi kalemi, imza kalemi, (masa ve cep için 
her nevi dolma kalemler hariç) müsveddelik, tezkerelik, tahrirattık ve telgraflık kâğıt, çeşitli boy 
ve vasıfta çizgili ve çizgisiz kâğıtlar, zarflar, mürekkep kurutma kâğıtları, mektupluk kâğıt ve zarf
lar blok, el defterleri, mühür mumu, teksir mürekkebi, teksir kâğıtları, mumlu kâğıtlar, karbon kâ
ğıtları, harita muşambası, şapoğraf muşambası, tarama kâğıdı ve kalemi, toplu iğne her türlü rap
tiyeler kordelâ, şerit, sünger, ofort, etiket, antet tabiyesi, yazı makinesi şeritleri ile defter kâğıdı 
tabı ve teclidi, diğer her türlü basılı kâğıt ve defterlerle kırtasiye giderleri bu tertipten ödenir. 

Madde 20 — Döşeme ve demirbaş 
301 nci bölümün 10 ncu maddesi formülünde yazılı daire ve teşkilâtta kullanılan ve İdare demir

baş talimatnamesi hükümlerine tâbi tutulan her türlü makine ve aletlerle döşeme ve demirbaşın 
giderleri bu tertipten ödenir. Bunlar: yazı ve hesap makineleri, resim ve harita masaları ile diğer 
her türlü masalar, teksir makineleri, koltuk, kanepe, sandaliye, perdeler ve teferruatı, yazı takım
ları, tamponlar, ıstampalar, her nevi saatler (sayaç hariç) hokka stilolar, çakı kalemtraş, perger ta
kısını, damgalar, numaratöıier, kâğıt sepeti, süngerlik, haritalar, yangın söndürme cihazları, nakli 

•kabil dolap ve kütüphanelerle etajerleri, paravanalar, elbise askıları, zil butonları, her .. nevi el 
fenerleri, halılar, paspas, vazolar, sumen, kibritlik, yatak takımları, masa muşambaları, karlık 
ve buzluklar, su soğutma cihazları, kabili nakil vantilatörler, çantalar, heykel, levha her nevi 
yemek, kahve altı ve banyo takımları, çay ve kahvo takımları, tablo, termometre, barometre, 
örtüler, sancak ve bayraklar (işaret bayrakları hariç, kılıflar dâhil) kasalar ve sandıklar, sigara 
tablaları, havlular, lâmbalar, (lüks, gaz ve saire) gibi makine ve aletlerle döşeme \o demirbaş 
bakım ve tamiri Ve sair giderleri ile kitap teclidi gibi giderlerdir. 

Demiryol Muhafaza taburlarına verilecek işaret feneri, düdük ve diğer demirbaşların gi
derleri de bu tertipten ödenir. 

Madde 40 —öteberi giderleri 
301 nci bölümün 10 ncu maddesi formülünde yazılı daire ve teşekküllerin öteberi giderle

ri bu tertipten ödenir, öteberi giderleri, süpürge, toz almak için bez, sabun ve buna müma
sil temizlik levazımı bedeli ile iğne, iplik, sicim, pens, kurşunları, istihlâk edilen su bedelleri, tes
ti, küp ve kapağı, su tenekeleri, teneke maşrabalar, teneke huniler, ambalaj kâğıdı, her nevi ölçü ve tartı 
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aletlerinin ayarlanması için gidecek '-'ölçü ayar müfettişlerinin ve idare memurlarının yol
lukları ile • vagon daralarının alınması, giderleri,; bir'daireden İdiğerbir; daireye inaküde def
ter, evrak ve sair eşyanın taşıma giderleri, Cumhurbaşkanlığı i-.-Kompozisyonu ve -bilûmum ser
vis vagonları çamaşılârmın yıkanması ve radyo abonman 'giderleri, ulusal ve dinî bayram
larla sair resmî günlerde tören icrası, yurt içinde ve ıdışında i ağılacak fuari*ve- sergilere [..iş
tirak (Gidecelderin yolluk ve gündelikleri hariç) gibi giderlerle demirbaş ^kaydına ; girnliyen 
mecmualarla günlük gazete mubayaa ve abonman bedelleri, şehir dahilindeki muayyen .. tarifeli 
nakil vasıtaları giderleri, Damga Resmi giderleri, ve bütçede özel bir tertibi bulunmıyan -bunla
ra mümasil diğer giderlerden ibarettir. **•"" 

Garlar, istasyonlar, ambarlar, tren lokomöti fleri ve trenlerle limanlarda çalışanların yıkan-
ımasi için gerekli bilûmum giderler servisten çıkan personele yatakhanelerde, verilen , çay, ıh
lamur ve bunlar için şeker masrafları yatakhaneler ve pansiyonların demirbaş ve talebe çama
şırlarının yıkanması, etüvden geçirilmesi ve saire giderleri, işaret .bayrakları,, giderleri ve te
mizlik personeline verilen tulumların tebdili giderleri, hizmet vagonları çamaşırlarının yıka
tılmadı giderleri ile kullanılacak tathirat amele leri yevmiyeleri ile îş Kanununun 13 ncü mad
desi gereğince verilecek isçiler ihbar müddetlerine ait yevmiye tazminatları ile işçi Sigortalan 
Kurumuna yapılacak ödemeler bu tertipten karşılanır. 

Madde 50 — Aydınlatma , ' ' . 
301 nci bölümün 10 ncu maddesi formülünde yazılı teşkilâtın gerek mesai icabı gerekse ulu

sal ve dinî .bayramlarda ve tenvirat icrasını gerektiren sair günlerde aydınlatılması giderleri 
bu tertipten ödenir. Aydınlatma giderleri, elektrik cereyan ücreti, petrol bedeli, ampul, petrol 
lâmbası .şişesi, lüks lâmbaları amyantı gibi aydınlatma için kullanılacak, sarf ve istihlâk edile
cek mevad bedellerinden ve asansörlerle dairelerde kullanılan elektrikli makinelerde ;(Höllerit 
makineleri hariç) istihlâk edilen elektrik cereyanı ücretlerinden ve duy, anallar, priz değiştirme 
ve kordon .tamiri gibi giderlerden ibarettir. • 

Hadde 60,~~ Isıtma 
301 nci holümün 10 ncu maddesi formülünde yazılı-teşkilâtın ısıtılması giderleri bu tertip

ten ödenir. İsıtma giderleri, .kalorifer ve sobalarda yakılan maden ve kok. kömürleri ile linyit, 
odun ve çıra bedelleri, havagazı veya petrol ile ısıtma halinde havagazı, petrol ve soba kurma 
giderleri, soba boruları mubayaası soba ^e teferruatının tamiri bedellerinden ibarettir. 

Bölüm : 304 — Posta, telgraf ve telefon ücret ve gedirleri 
Madde 10—, .Fosta ve telgraf ücret ye giderelri 

301 nci [bölümün 10 ncu maddesi ıformülünde sayılan daireler ve teşekküllerin: İdare vasıtaları 
alsında ihtiyar edecekleri posta, telgraf (Telli ve telsiz) giderleri bu tertipten ödenir. 

Madde 20—Telefon ve başka haberleşme giderleri 
301 nci'bölümün 10 ncu maddesi formülünde sayılan daireler ve teşekkülierin telefon ve baş

ka haberleşme giderleri bu tertipten ödenir. • • 

Bölüm 305 —- Kira bedeli 
Madd.3 10 — Gayrimenkul kiralan 

301 nci.bölümün 10 ncu madde formülüne dâhil daireler ihtiyacı ile işletme icabı olarak ki
ralanacak hizmet binaları, hangarlar, barakalar ve,emvali gayrimenkule W binalarla; hangar 
kira bedelleri ve kiraya mütaallik olmak üzere mukavele masrafları ve diğer giderler bu ter
tipten ödenir. 
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Madde 20 — Hollerit makineleri giderleri 

Hollerit makinelerinin kira bedelleri, tesis ve montaj masrafları, nakliye, sigorta giderleri, 
Gümrük Resmi ve Muamele Vergisiyle istihlâk edilen elektrik cereyanı, kart, kâğıt ve saire her 
türlü müstehlek mevat bedelleri bu tertipten ödenir. 

' Bölüm 306 — Giyecekler 
Ücretlerini 202 nci bölümün 10 ve 20 nci maddeleriyle 421 nci bölümün 21, 22, 23 ve 24 ncü 

maddeleri1 ödeneğinden alan. daimî memur ve hizmetlilere (demirbaş olarak verilenler hariç ol
mak' üzere)' yönetmeliği gereğince verilmesi lâzımgelen giyim eşyası 'bedelleri bu tertipten kar
şılanır. Ücretlerini cari hesaplardan alanlarla Trabzon - îran transit yolu ve yükleme ve bo
şaltma hizmetleri ve Bilet Basımevi tertiplerinden alanların giyim eşyası kendi cari hesap ve 
tertiplerinden karşılanır. 

Bölüm 307 — Yolluklar 
Madde 10 — Sürekli görev yolluğu 

1. Daimî memuriyetle bir yerden diğer bir yere nakledilen veya yeniden tâyin olunan asil, 
stajyer memur ve daimî hizmetlilerin ve kadrosu münhal daimî bir memuriyete vekâlet etmek üze
re izam kılman vekil memurların yoldukları. 

2. Kadrosunun kaldırılması sebebiyle açıkta kalan veya sıhhi sebeplerle hizmetlerine niha
yet verilen veya emekliye ayrılanların ve vazifede iken ölenlerin yetim ve dul aylıklarına müs
tahak ailelerinin ihtiyari ikamet edecekleri yerlere kadar Tahsisatlar Tüzüğü ' gereğince tahak
kuk edecek yollukları ile zamları bu tertipten ödenir. Ücretlerini cari hesaplardan, Trabzon -
î ran transit yolu ve yükleme ve boşaltma hizmeti ile Bilet Basımevi tertiplerinden alanlara ya
pılacak bu nevi ödemeler kendi cari hesap ve tertiplerinden ödenir. 

Madde 20 — Geçici görev yolluğu 
1. Geçici bir vazifenin ifası için memleket içinde başka yerlere gönderilenlere, mezun veya 

hasta olanlara vekâlet etmek üzere izam kılınacaklara ve idare tarafından tedavi edilmek üzere baş
ka yerlere gönderileceklere verilecek yolluklar ve zamları bu tertipten ödenir. 

2. idareye ait işlerin ifası için serbest olarak veya başka resmî ve hususi dairelerde çalışanlar
dan memleket içinde bir yere gönderilecek veya getirileceklere ödenmesi gereken yolluklar ve 
gündelikler de bu tertipten ödenir. 

Tahsisatlar Tüzüğünün 21 nci maddesi şümulüne giren personele bu tertipten geçici görev yol
luğu ödenmez. , 

Ücretlerini cari hesaplardan, Trabzon - İran transit yolu ve yükleme ve boşaltma, hizmeti ile 
Bilet Basımevi tertiplerinden alanlara yapılacak ödemeler kendi cari hesap ve tertiplerinden yapılır. 

Madde 30. — Devir ve teftiş yolluğu 
Genel müdür ve yardımcıları ile merkez daireleri başkan, ve yardımcıları daire ve şube müdür 

ve• yardımcılarının şebeke üzerinde, işletme müdürlerinin ve servis müdürlorinin mıntakaları dâhilin
de'yapacakları devir ve teftişlerde ve idarenin teftiş kariyerine dâhil müfettişlerinin teftiş mak-
sadiyle vâki olacak seyahatlerinde tahakkuk edecek yollukları ve zamları., bu tertipten ödenir. 

Madde 40. — Yabancı memleketler yolluğu 
1. Demiryolları kongre ve konferanslarına iştirak masrafları dışında bilvasıta idareyi ilgilen 

diren işler; için yabancı memleketlere gönderilece derle bunların vagon servisle seyahatleri halinde 
vagon'personeline verilecek yolluklar, pasaport, vize masrafları, 

2. Gerek etüd ve staj maksadiyle gerekse 4489 sayılı Kanun hükümlerine tevfftan, yabancı mem
leketlere'gönderilecelderinyolluldarı, pasaport, vize masrafları, 
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3. Türkiye'yi ziyaret eden ecnebi misafirleri a servis vagonu veya hususi katarla Türkiye hudut

ları dışına izamları halinde bunlara refakat edeceklerle hususi katar ve servis vagonu personeline ve
rilecek yolluklar, bu tertipten ödenir. 

Madde 50. — Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka 
giderleri < 

Yabancı uzmanlara sözleşmeleri gereğince ödenecek geliş ve gidiş yolluldariyle sözleşmelermd\i 
yazılı iaşe veya mukabili nakden verilecek miktavlarla sair bilûmum giderler ve. mukavele masrafları 
bu tertipten ödenir. Bu uzmanların ücretleri E. C. A idaresi direkt yardımından temin edilemediği 
takdirde bu tertipten karşılanır. 

Bölüm 311 -— Diğer yönetim giderleri 
Madde 10. — İlân ücretleri 

Artırma, eksiltme ve pazarlığa mütaallik ilânlar hariç olmak üzere yapılacak idari ilânlar giderleri 
bu tertipten ödenir. Mübayaat, satışa veya yaptırılacak işlere mütaallik ilânlar bunların bedellerinin 
ödendiği tertipten veya câri hesaplardan ödenir. 

Madde 20. — Vergi ve resimlerle tapu harçları 
1. Kurumlar Vergisi ile gelir getirmiyen idaro emlâki için ödenmesi gereken her türlü vergi ve 

resimlerle bunların vaktinde ödenmemesi yüzünden tahakkuk ettirilecek cezalar. (Varsa bilâhara mü
sebbiplerine rücu şartiyle) 

2. Yeni yaptırılan veya yeniden iktisap olunan gayrimenkuller hariç olmak üzere mevcut 
gayrimenkullerin idare namına tescili için gerekli harçlar ve diğer giderler bu tertipten ödenir. 

Madde 30 — Reklâm ve tanıtma giderleri 
İdarece basılacak matbualarla tarife ilânları haricinde reklâm ve tanıtma maksadiyle gazete

lere ve diğer her türlü neşir vasıtalarına verilecek ilân ve yazılacak yazılar ücretleri bu tertip
ten ödenir. 

Madde 40 — Pasif Korunma giderleri 
Demirbaş olanlar hariç olmak üzere pasif korunmaya mütaallik her türlü giderler bu ter

tipten ödenir. , 

Madde 50—İdareye bağlı olmıyanlardan DemiryoUar ve Limanlar için yararlıkları görüleceklere 
verilecek mükâfat, danışma, konferans ücretleri 

DemiryoUar ve Limanlar için muhtemel bir zarar veya kazanın önlenmesine yarıyacak bulunan
ların yangın ve kaza sırasında hayatını tehlikeye sokmak suretiyle yardıma koşanlara ve idareye 
maddi ve mânevi faydalar sağlıyacak olanlara lüzum ve miktarı îdare Encümeni kararma iktiran 
etmek şartiyle verilecek mükâfat, idarece her hangi bir mevzuda danışılacak, bir inceleme yaptı
rılacak veya personele fayda sağlanmak üzere konferans verdirilecek uzmanların: ücret ve her 
nevi masrafları bu tertipten ödenir. 

Madde 60,— Kazalar neticesinde yolun açılması giderleri 
Drayman, karambol veya yol kapanması ve benzeri hâdiselerde, bunların bertaraf edilmesi için ' 

sarf olunacak malzeme giderleriyle tahrik edilecek hususi katar giderleri ve kullanılacak geçici ame-
lo ücretleri, bu hâdiselerde çılışanlara lüzumunda verilecek yiyecek ve içecek maddeleri giderle
ri, imdat vagonlarında bulundurulması, lâzımgelen müstehlek mevat giderleri bu tertipten ödenir. 

Parçalanan kırılan edevatın tamir veya yenilenmesi giderleri ilgili gider guruplarından yapılır. 
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Madde 70 .-— Tazminler 
Nakil eşyası kayıp ye hasarları (canlı hayvanlar dâhil) bagaj eşyası kayıp ve hasarları, ema

net odalarına verilen eşyanın tazminleri ve kazalar neticesinde üçüncü şahısların her türlü malla
rına iras olunan zararlar (canlı hayvan.kayıpları da dâhil) ile bu şahıslardan ölenlerin vârislerine 
vo; malûl kalanlarla yaralananlara verilecek tazminat, yol kapanması dolayısiyle yolcu ve yolcu 
eşyalar ,diğer vasıtalarla taşınması giderleri keza kazalar neticesinde idare personelinden ölenlerin 
vârislerine ve malûl kalanlara tüzüğüne göre verilecek tazminat bu tertipten ödenir. , 

Yangından mütevellit olarak nakil eşyası bagaj, emanet odalarına verilen eşyanın kayıp ve 
hasarları dolayısiyle verilecek tazminat sigorta sermayesi hesabından karşılanır. 

Bölüm 401.,—. Bilet Basımevi giderleri 
Madde 10 —, Ücretler 

Bütçenin 202. nci bölümüne ait formül dairesinde C cetveline dâhil daimî memur ve işçiler 
ücreti bu tertipten ödenir. 

Madde 20 — Diğer giderler 
a) Geçici işçi ve amele ücretleri ve îş Kanununun 13 ncü maddesi gereğince verilecek ihbar 

müddeti yevmiye ve tazminatları; .' ., 
b) Bütçenin 209 ncu bölümünün 10, 20 nci maddeleriyle 214 ncü bölüme ait formüller da

iresinde çeşitli sandıklar ve işçi sigortaları kurumuna yatırılacak paralar; 
c) Bütçenin 307 nci bölümünün 10 ve 20 nci maddelerine ait formüller dairesinde sürekli ve 

geçici görev yollukları; . ~ ,ı ,:. 
d) Bütçenin 206 nci bölümünün 10, 20 30 ncu maddelerine ait formüller dairesinde verilecek 

çocuk zamları, doğum ve ölüm yardımları, giyim eşyası bedelleri; 
e) Bütçenin 211 nci bölümünün 10 ncu maddesine ait formül dairesinde yapılacak tediyeler; 
f) Bütçenin 301 nci bölümünün- 10, 20, 40, 50, 60 ve 304 ncü bölümün 10 ve 20 nci maddele

rine ait formül dairesinde kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler, döşeme ve demirbaş giderleri, 
öteberi giderleri, aydınlatma, ısıtma giderleri, haberleşme ve basımevi makine alât ve edevatın 
bakım giderleri- • 

g) Bütçenin 306 nci bölümüne ait formül dairesinde verilecek giyim eşyası bedelleri; 
h) iaşe ve iaşeye müteferri bütün giderler, yangın önlenmesine ve söndürülmesine ait her 

türlü giderler, personelin temizlenmesine, ait sabun, kurulama bezleri gibi yıkanma giderleri; 
i) Karton, mürekkep gibi müstehlek malzeme giderleri butertipten ödenir. 

Bölüm 403— Temsil giderleri 
İdarenin yerli ve yabancı diğer müessese, teşekkül ve şahıslarla olan' temas ve münasebetle

rinden. doğacak temsil, masraf lan ile temsil mevzuuna giren diğer sarfiyatı, ziyafet, barındırma; 
gezdirme gibi misafir kabul giderleri ile resmi kuşat giderleri bu tertipten yapılır. 

Bölüm 407 —- 5054 sayılı Kanunun birinci maddesinin B. O. ve D. fıkralarını ilgilendiren giderler 
Madde 30—• Geri verilecek paralar ve kesenekler 

Muhtelif seyahat acenta ve büroları vasıtasiyle sattırılan biletlerin badelleri üzerinden mukave
leleri mucibince tediyesi meşrut komisyonlar, büyük ölçüde nakliyat yaptıranlara tenzilli tarifele
rin koymuş., olduğu esaslar dairesinde verilesek primler, alâkalılardan fazla tahsil edilmiş olup se
nesi içinde iade edilmiyen bilet bedelleri ve nakliye ücretleri ile sair reddiyat ve aidat ve bunlar için 
mahkemelerce hükmolunan faizler. 
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Madde 40 —Mahkeme harçları 
Mahkemeler ve icra dairelerince Harç Tarifesi Kanununa göre alman harçlar bu tertipten Ödenir. 

Madde 50—Gelir getiren mülklerin vergi ve resimleri 
Gelir" getiren îdare mülkleri için İdarece Ödenmesi gereken her türlü vergi ve resimlerle bunların 

vaktinde Ödenmeiriesi yükünden tahakkuk ettirilecek cezalar (varsa bilâhara müsebbiplerine rücu 
şartiyle) bu tertipten ödenir. 

Bölüm 416 — Okul ve öğretim giderleri 
Madde 10 — İlkokul ve pansiyonları giderleri 

Okul bulunmıyan yerlerdeki daimî memurların ve bunlardan vazife başında kazaya uğrıyarak 
ölenlerin ia^eleriyle ödevli oldukları çocuklarının tahsillerini temin için açılan ilkokul ve pan
siyonları talebesiyle, daimî hizmetlilerin nöbetçiî memur ve'öğrencilerin iaşeleri, öğrenci melbtısa-
tı (Elbise, çamaşır, pijama, çorap, kasket, ayakkabı, talebeye verilen havlular, terlik gibi) muba
yaa ve tamiri, kalay masrafları, traş, hamam giderleri, talebeye harçlık ve ders levazımatı, artır
ma, eksiltme ve pazarlık ilânları, öğrencilerin tedavisi,1 hasta ve malûl olanların aileleri yanma 
geri gönderilmesi ve icabında bunlara refakat edeceklerin gidiş ve dönüş yollukları, öğrencilerden 
ölenlerin cenaze masraf lan bu tertipten ödenir. 

Madde 20 — Yatılı resmî ortaokullarda, okutulan öğrencilerin tahsil ve giyim eşyası giderleri 
416 ncı bölümün 10 ncu maddesinde yazılı olanların resmî ortaokullarda okutulan çocuk

ları için mektep idarelerine tahsil ücretleri ile yönetmeliği gereğince talebelere vrilecek giyim 
eşyası bedelleri bu tertipten karşılanır. ' j •,--•' 

• • ' • ' • • • ' ' ! 

Madde 30 — Tahsil için yabancı memleketlere gönderileceklerin giderleri 
İdareye karşı mecburi hizmet taahhüt etmek suretiyle ve öğrenci olarak tahsil için ecnebi 

memleketlere gönderileceklerin yollukları, yabancı memleketlerde kaldıkları müddete ait olmak 
üzere 1416 sayılı Kanuna göre Bakanlar Kurulu kararlarına müsteniden verilecek aylık ödenek
ler, pasaport, vize ve sair masrafları, tahsil lâboratuvar ve tedavi (Diş imali hariç tedavisi dâhil) 
giderleri bu tertipten ödenir; 

Madde 40. — Teknik Üniversite ile teknik eleman yetiştiren başka okullarda ve Kmlay Hemşire 
Okulunda okutulan İdare öğrencileri ne verilecek burslar ve sair giderler 

İdareye karşı mecburi hizmet yüklenmek şartiyle teknik üniversitede ve teknik tahsil veren diğ<>r 
okullarda idare hesabına okutulan talebe masraf] ariyle| burs ücretleri ve Kızılay Hemşire Okulunda 
okutulacak talebeler için Kızılaya ödenecek mektep ücretleri bu tertipten ödenir. Yatılı olarak okutu
lan teknik öğrencilerin giderleri taallûkuna göre ve ihtiyaç nispetinde Umumi Bütçe ile Üniversite 
Bütçesine bağlı cetvellere gelir kaydedilmek suretiyle İdarece toptan ödenir. 

Bolüm 418. — Faiz, acyo ve akçe farkları 
1. Artırma, eksiltme ve pazarlıkla yaptırılan işi ere; ait bonolardan mütevellit faizler hariç olmak 

üzere para işlerinin yürütülmesi için hususi kanunları gereğince çıkarılacak bonoların ve yapılacak 
kısa süreli istikrazların, bankalar nezdinde açtırılacak hesapların faiz ve acyoları] bankalar vasıta-
siyle yaptırılan tediyelerin havale masraf lan, para durumu' sebebiyle vaktinde; yapilmıyan tediyeler 
için sözleşmeleri Veya siparişnamelerî gereğince tahakkuk ettirilecek faizler: 

2. Döviz tediyelerinde ve mahsup muamelelerinde 
Bu tertipten ödenir. 

dare aleyhine tahakkuk eden kur farkları; 
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Bölüm 419 — Mahkeme giderleri 

Madde 10. — Serbest avukat ücretleri 
Kadrolarında tecviz edilenlerden maada mukavele ile istihdam edilecek avukatların ücretleri ve 

mukavele masrafları bu tertipten ödenir. 

w Madde 20. — Diğer mahkeme giderleri 
Mahkeme ve protesto masrafları', sair bilûmum adlî giderler bu tertipten ödenir. Yangın sigortası 

mevzuuna giren mahkeme giderleri sigorta sermayesi hesabından verilir. 

Bölüm 420 — Hastane, revir ve tedavi giderleri 
Madde 10 — idare hastaneleri giderleri 

Talimatnamesi gereğince İdare tarafından tedavi ettirilmeleri icabedenlcrin tedavileri için açılan 
hastanelerde, hastaların ve personelle nöbetçi tabip, eczacı ve memurların iaşeleri, ilâç ve sair her 
türlü tıbbi müstehlek malzeme giderleri, ambalaj kâğıtları ve tıbbi kâğıtlarla ilâç kutu ve şişeleri, 
artrıma ve eksiltme ve pazarlık ilânları, kalay giderleri, hastaneler taşıt araçlarının sigorta gider
leri, hasta nakil masrafları, etüv giderleri, teçhiz ve tekfin giderleri bu tertipten ödenir. 

Maddo 20 — îdare sağlık teşkilâtı dışında yaptırılacak muayene ve tedaviler ile diğer sıhhi 
tedbirler giderleri 

îdare hastanelerinde yatırılmaları imkânı olmıyan ve talimatnamesi gereğince - İdare tarafından 
tedavi ettirilmeleri icabeden hastaların resmî ve resmî hastanelerde yer bulunmadığı bu hastane
ler tarafından tahriren bildirilmesi halinde hususi hastanelerde, sağlık müesseselerinde yaptırılan 
tedavileri giderleri, dış lâboratuvarlarda yaptırılan muayene ve tahliller, hariç sağlık müesseselerin
de tedavi altında iken vefat edenlerin cenaze masrafları, dışarda tedavi edilecekler için uzman dok
torlara vo İdarenin doktor ve diş tabibi bulunmıyan yerlerdeki doktor ve diş tabiplerine verilecek 
tedavi ücretleri ve evlerinde muayene edilecekler için verilecek taşıt araçları paraları hasta nakil gi
derleri, 

lıovirlerde, kısım hekimliklerinde, işletmelerde ve şebeke üzerindeki İdare eczaneleri ile atel-
yeler eczane ve dispanserlerinden hastalara verilen her türlü ilâçlar ve bu ilâçların ihzarında 
kullanılan petrol ve havagazı bedelleri, sağlık imdat kutuları ve sandıkları giderleri, evlerinde 
muayene ve tedavisi icabedenlere gidecek sağlık servisi mensuplarına verilecek taşıt* araçları 
paraları, sair sıhhi tedbirler giderleri, etüv giderleri, vazife malûllerine yaptırılacak suni âza be
delleri, (Vazifeden 'doğan kazalarda dişleri kırılanlara suni imali dâhil) münhasıran diş çekmek, 
doldurma ve tedavisi giderleri, revirlerde hastaların iaşe giderleri bu tertipten ödenir. 

Bölüm 421 —- Demiryol ve Lima lar İşletme ve bakımı giderleri 
Madde 11 — Lokomotifler giderleri 

Yakıtlar (kömür, fayraplık bedelleri, depolardaki yükleme ve boşaltma giderleri, nakliye) 
akar yakıt (yükleme ve boşaltma ve tankların temizlik giderleri) yağlar, sular, su tasfiye tesişeri, 
alimantasyonlarm her türlü giderleri, ampuller, karbonat, tuz ruhu, meşale gibi diğer müstehlek 
malzeme giderleri ile kömür sarfiyatında tasarruf sağlıyacak su tasfiye cihazları ve alât ve ede
vatın bedelleri bu tertipten ödenir. 

Madde 12. •—Tren giderleri 
Trenleri terkip eden vagonların yağlanmasiyle, vagonlarda ampul, temizlik malzemesi gibi is

tihlâk edilecek mevat giderleri ve geçici amele ve işçi ücretleri bu ücretlere müteferri iş kazaları ile 
meslek hastalıkları, hastalık, analık, ihtiyarlık si girtaları karşılıkları bu tertipten ödenir. 
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Madde 13 — Manevra giderleri 

: Manevra makinelerinde sarf ve istihlâk olunacak kömür, fayraplık odun gibi yakıtlarla bunla
rın yükleme ve boşaltma giderleri, yağ, su ve, diğer : müstehlekmevat giderleri -bu tertipten ödenir. 

Madde 14 — Muharrik ve müteharrik edevatın depolarda bakrm ve servise hazırlama 
giderbri 

Depolarca, muharrik ve müteharrik edevatın servise hazırlanması için ?yapılacak çeşitli malze
me ve müstehlek mevat giderleri, muharrik ye müteharrik: edevat bakımı, servise hazırlanması işle
rinde kullanılan depoların her türlü makine ve âletleri ile tezgâhlarının bakım ve tamirleri, mu
harrik kuvvet ceryan bedeli ve şu giderleri,; ldifpler su hortumları, ; vagonların tathirinde kulla
nılan haşerat öldürücü her türlü mevat bedelleri, ikinci sınıf demirbaşların tebdili giderleri ile -• 
bu işlerde kullanılacak geçici personel ücretleri, îş Kanununun 13 ncü maddesi, gereğince verilecek 
işçilerin ihbar müddetine, ait yevmiyeleri, ile tazminatları, .geçici amele ve işçilerin iş kazalariyle 
meslek hastalıkları, hastalık, analık ve ihtiyarlık sigortaları karşılığı olarak İşçi Sigortaları Kuru
muna yatırılacak paralar ve muharrik ve müteharrik edevatın bakımına ait diğer giderler bu 
tertipten ödenir. Y• ' ...•• ...'.-. 

Madde 15- -Limanlar îgletme giderleri . 
1. Deniz araçlarında kullanılacak yakıtlar, k,ömür ve faryaplık odun, akar yakıtlar, yağlar, su

lar ve diğer müstehlek malzeme ile cereyan bedelleri ve deniz vasıtalarının, belediye resimleri, ka
zalar giderleri, 

2. Geçici işçi ve amele ücretleri ve İş Kanununun 13 ncü maddesi gereğince verilecek, işçile
rin ihbar müddetlerine aii yevmiyeleriyle tazminatları vo İşçi 'Sigortaları Kurumuna yapılacak 
ödemeler. 

3. -İdarece nakledilen veya edilecek olan gümrüklü eşyanın 5383 sayılı Kanunun 57 ilci mad
desi gereğinco muhafazası için konulacağı sundurma, hangar ve depo gibi antrepo hizmetlerinde 
muvakkat olarak çalıştırılacak personelin ücretleriyle İş Kanununa göre verilecek ihbar müddetle
rine ait yevmiye ve tazminatları İşçi Sigorlaları Kurumuna yapılacak ödemeler. 

4. Yangın önlenmesine ve söndürülmesin e ait lıcr türlü giderler, bu araçlara ait vergi ve re
simler ilo indelhace kiralanacak deniz araçlarının kiraları.ve limanların taranması giderleri bu 
tertipten karşılanır. 

Madde 21 — Üst yapının bakımı 
Raylar ve makaslar, traversler, diğer yol malzemesi, balast, ray, makas, travers ve diğer yol 

malzemesinin yerlerine konulması, yolun tanzimi, n at im ter fii, tanzim işleri, buraj ot, cüruf ve is
tasyon hatlarının temizlikleriyle plâtform tanzimi, yeni.balastın.hattın altına alınması giderleri, yar
ma, imlâ, debuşe, derivasyon tanzim ve .tathiri, teybis ye tefeir işleri? kar ve buz temizlikleri gi
bi üst yapının bakımı işine ait her türlü malzeme ve elemeği giderleri, 'artırma, eksiltme ve 
pazarlık ilânları, iaşe ve iaşeye müteferri her.'türlü giderlerle tottin tabiî âfetler yüzünden ka
panması halinde ajçma işlerinde çalışacaklara parasız verilecek yiyecek ve içecek maddeler be
delleri ve üst yapının bakımı ile ilgili olarak bu nevi giderlerde tasarruf sağlıyacak mekanik 
vasıta ile alât ve edevat bedelleri. 

Elemeği, kadrolu personel ile geçici olarak çalıştırılan amele ve işçilerin aşağıda yazılı hak-
edenlerinden ibarettir: 

1. a) Bütçeye 'bağlı Ç cetveline dâhil daimî memurların. 
b) (Bütçeye bağli C cetveline bağlı daimi işçilerin, 
c) Bütçeye bağlı D cetveline dâhil daimî'hizmetlilerin, 
d) . ' Geçici işçi ve amelelerin.- < •• .';!- • •'• -'•' : ' •<• -" ': • ••••'' :'-

Bu işlerde çalıştıkları müddete ait ücretleriyle bunlardan îg Kanunu şümulüne girenlere aynı. 
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kanunun 13 ncü. maddesi gereğince verilecek ihbar müddeti yevmiyeleri ve tazminatlar. 

•2. Bütçenin 209 ncuı bölümünün 10 ve 20 nci maddeleriyle 214 ncü bölüme ait formül daire
sinde çeşitli sandıklara ve İşçi Sigortaları Kurumlarına yatırılacak paralar. 

3. Bütçenin 307 nci bölümünün 10 ve 20 nci maddelerine ait formüller..dairesinde çeşitli yol
luklar. 

4. Bütçenin 211 nci bölümünün 10 ncu maddesine ait formül dairesinde yapılacak ödemeler bu 
tertipten ödenir. 

, . - • • - • - - ı T - ,->; ç .» 

Madde 22 — Y o l tesislerinin bakımı 
Tüneller, yarma ve imlâ kar siperleri, kar tünelleri, köprüler, viyadükler ve dere tahkimatı, işaret 

levhaları, sinyaller ve emniyet tesisatı, kilometre, meyil, hudut, geçit ve saire levlıalariyle baryerler 
ve diğer işaretler, telgraf ve telefon hatları ve cihanları (telefon santral memurları hariç olmak üzere) 
telgraf ve telefon işlerinde çalışanların ücretleri, artırma, eksiltme ve pazarlık ilânları, iaşe ve iaşe
ye müteferri her türlü giderler ve yol tesislerinin bakımına ait sair malzeme ve elemeği giderleri ilo 
mekanik vasıta ve alât ve edevat,bedelleri bütçenin 421 nci,bölümünün 21 nci maddesine ait formüld2 
yazılı olduğu veçhile bu tertipten ödenir. 

Madde 23 —Binalarla sabit tesislerin ve diğer sabit tesislerin bakımı 
Liman ve Trabzon - İran transit yolu binaları ile tesisleri hariç olmak üzere idarenin diğer her 

türlü binalarının ve tesislerinin bakımı. (Makina ve tezgâhlar hariç). 
Lojmanlar, hizmet binaları, istasyon, atölye, depo ve diğer binalar ve bu binaların sabit tesis

leri, bina dışı tesislerin bakımı (rampalar, peronlar, meydanlar,, vagon katarları, gabariler, plâk-
turnanlar, karolaj, parke ve saire. 

Su işleri (Alimantasyonlar, bina harici su boruları, vagonlar, su. kuyuları, yangın muslukları, 
grüler, pompalar, makina ve tezgâhların bakımı ile pompacı ücretleri hariç) artırma, eksiltme ve 
ihale ilânlar, iaşe ve iaşeye müteferri sair masraflar ve bu mevzua ait her türlü malzeme ve elemeği 
giderleri bütçenin 421 nci bölümünün 21 nci maddesine ait formülde yazılı olduğu veçhile bu ter
tipten ödenir. . 

Madde ?4 — Yola ait makinalarla yol alât ve edevatının bakımı 
Yol alât ve edevatının bakımı (İkinci sınıf yol demirbaşlarının yenilenmesi dâhil) tezgâh ve 

m akmaların, şube ve bölge atölyelerinin birinci sınıf demirbaşlarının bakımı ve tamiri (Drezinler, 
vagonetler/ motorlu pompalar', betoniyerler, buraj makinaları, konkasö.rler ve sair makinalar) kazma, 
kürek ve saire sapları, 301 nci bölümün 20 nci ma'Kİ esinde yazılı formül dışında kalan her türlü ma-
kinalarla alât ve edevatın bakımına ait sair malzeme ve elemeği giderleri bütçenin 421 nci bölümü
nün 21 nci maddesine ait formülde yazılı olduğu veçhile, bu.tertipten, ödenir. 

Madde 25 — Fidan yetiştirme ve ekim giderleri 
İdarenin bilûmum bahçeleriyle fidanlıkları için tohum, fidan, toprak saksı, gübre satmalına, 

yetiştirme, serlerin ısıtılması ve fidanlıklarda istihlâk edilecek sair mevat ve su giderleri, ziraat 
aletlerinin saplarının ve ikinci sınıf demirbaşların değiştirilmesi giderleri, bu uğurda çalışacak ge
çici amele ve bahçıvan ücretleriyle bunlara İş Kanununun 13 ncü maddesi gereğince verilecek işçi
lerin ihbar müddeti yevmiyeleri ve tazminatları, iş kazalariyle, meslek hastalıkları, hastalık ve 
analık sigortalan için işçi sigortaları ve lüzumunda ihtiyarlık sigortası karşılığı olarak ödenecek 
paralar bu tertipten ödenir. 

Madde 26 — Liman bina ve tesislerinin bakımı 
Limanların her türlü binalariyle sabit tesisleri vo diğer sabit tesisler (vinçler dâhil) iskelelerin 

bakımı için ihtiyarı gereken malzeme giderleriyle geçici amele ve işçi ücretleri ve İş Kanununun 
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13 ncü maddesi gereğince verilecek işçilerin ihbar müddetlerine ait yevmiyeleri, tazminatları ve iş
çi sigortaları kurumuna yapılacak ödemeler bu tertipten karşılanır. 

Madde 27 — Muharrik ve müteharrik edevat ile atelyeler alât ve edevatının bakımı 
Atelyeler alât ve edevatı (Makineler, tezgâhlar dâhil) ile birinci sınıf demirbaşlarının bakı

mı ve tamiri dâhil olmak üzere lokomotiflerin, tenderlerin, motorlu vagonların, yolcu vagonlarının, 
yük vagonlarının ve her türlü hizmet vagonlarının ve yükleme ve boşaltma işlerinde kullanılan 
müteharrik vinçlerin/ticari eşya naklinde çalıştırılan kamyonların bakım ve tamirleri giderleri 
ve ikinci sınıf demirbaşlarının tebdili giderleri ile muharrik ve müteharrik edevat tamiri ile ilgili 
olarak bu nevi giderlerde tasarruf sağlıyacak istihsal tesis ve vasıtaların bedelleri bu tertipten 
ödenir. Tamir maliyetini teşkil eden unsurlar, ayrıca atelyeler cari hesabı formülünde gösteril
miştir. 

Madde 28 — Liman araçlarının balam giderleri 
Deniz araçlariyle liman atelye ve şantiyelerindeki alât ve edevatın (makineler, tezgâhlar ve 

birinci sınıf demirbaşlar ve ikinci sınıf demirbaşların yenilenmesi dâhil) bakım işlerine ait her 
türlü malzeme ve geçici işçi ve amele ücretleriyle îş Kanununun 13 ncü maddesi gereğince veri
lecek işçilerin ihbar müddetlerine ait yevmiyeleri ile tazminatları ve işçi sigortaları kurumuna ya
pılacak tediyeler bu tertipten karşılanır. 

Bölüm 422 — Yükleme ve boşaltma giderleri 
Gar istasyon ve ambarlarda yükleme ve boşaltma işleriyle ilgili görevleri yapanların istasyon 

ve ambarlarda bilfiil yükleme ve boşaltma işlerinde çalıştırılan daimî hamalların gerek kadro kar
şılığı olarak ve gerek kadroya müstenit olmaksızın çalıştırılacak geçici hamallar ve amelenin üc
retleriyle fazla mesai ücretleri ve îş Kanununun 13 ncü maddesi gereğince verilecek işçilerin ih
bar müddetleri yevmiyeleri ve tazminatları: 

a) Bütçenin 202 nci bölümüne ait formül dairesinde (C ve D) cetvellerinde dâhil daimî me
mur ve hizmetlilerin ücretleriyle geçici işçi ve amele ücretleri; 

b) Bütçenin 209 ncu bölümünün 10, 20 ve 214 ncü bölümüne ait formüller dairesinde çeşitli 
sandık ve kurumlara yatırılacak paralar; . 

c) Bütçenin 307 nci, bölümünün 10 ve 20 nci maddelerine ait formüller dairesinde sürekli ve 
geçici görev yollukları; 

d) Bütçenin 206 nci bölümünün 10, 20, 30, 40 nci maddesine ait formüller dairesinde verile
cek çocuk zamları, doğum ve ölüm yardımları, yakacak zamları; 

e) Bütçenin 211 nci bölümünün 10 ncu maddesine ait formül dairesinde yapılacak ödemeler; 
f) Bütçenin 306 nci bölümüne ait formül dairesinde verilecek giyim eşyası bedeli; 
g) Yükleme ve boşaltma işlerinin taahhüde raptı halinde buna müteferri masraflarla müte

ahhitlere ödenecek paralar; 
h) Takozlama giderleri; . 
i) Limanlarda denizden karaya ve karadan denize veya denizden denize yapılacak yükleme 

ve boşaltma giderleri bu işlerde çalıştırılan işçi ve amele ve tayfa (ücretleri ile yukardaki for
mülde yazılı diğer giderler; 

j) Karada işliyen limanlar, yükleme ve boşaltma tesis ve vasıtalarının işletme giderleri hu 
tertipten ödenir. 

Bölüm 423 — Trabzon - İran trajnsit yolu giderleri •>""~ 
Madde 10 — Ücretler 

1. (C) cetvelinde gösterilen Trabzon - îran Transit Yolu teşkilâtı kadrolarına dâhil daimî me-
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inurİar ve işçilerin ücretleriyle kademe zamları ve işten el çektirilenlerin açıkta kaldıkları müddete 
ait istihkakları; 

2. 4620 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince bareme tâbi olmaksızın çalıştırılacak olan ve 
(D) cetvelinde hizmet nevileriyle aylıkları gösterilen daimî hizmetlilerin ücretleri, bu tertipten 
ödenir. 

Madde 20 — Diğer giderler 
1. Ücretlerini 423 ncü bölümün 10 ncu maddesinden alanlar için çeşitli sandık ve kurumlara 

yapılacak ödemeler; 
2. Sürekli görev yolluğu, geçici görev yolluğu ve devir teftiş yollukları; 
3. Çocuk zamları, yapılacak doğum yardımı, ölüm yardımı, verilecek yakacak zammı* giyim 

eşyası ve tahsisatlar tüzüğüne göre ödenecek paralar ile ikramiyeler; 
4. Bu teşkilâtın ısıtma, aydınlatma, öteberi giderleri, makina ve aletlerle döşeme ve demirbaş 

bakımı, haberleşme, kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler giderleri; • 
5. Yakıtlar, akar yakıtlar, yağlar, sular, diğer müstehlek malzeme bedelleri, kaza giderleri ve taz

minatı ile hasar ve ziyan tazminatı; 
6. Trabzon - îran Transit Yolu İşletmesinde kullanılan bilûmum taşıt araçlarının bakımı için 

gerekli malzeme ve mevat bedelleriyle geçici işçi ve amele ücretleri ile îş Kanununun 13 ncü maddesi 
gereğince verilecek işçilerin ihbar müddetlerine ait yevmiyeleri ve tazminatları; 

7. Keza bu işletme işlerinde kullanılan binalarla sabit tesislerinin ve diğer tesisatın bakımı için 
gerekli malzeme giderleriyle geçici amele ve işçi ücretleri İş Kanununun 13 ncü maddesi gereğince 
verilecek işçilerin ihbar müddetlerine ait yevmiyeleri, tazminatları, Demiryol Bütçesinin alâkalı 
tertiplerine ait formüller dairesinde bu tertipten veriilr. 

Bölüm 453 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 
Madde 10 — Demiryollar birlikleri, takas büroları ve mümesil idarebre katılma payı 

Anlaşmalarına istinaden demiryollar birlikleri, takas büroları ve mümessil idareler ıgiderlerin-
den Türkiye Devlet Demiryolları ve Limanları hissesine d'üşen miktarlar bu tertipten ödenir. 

Madde 20 ~ Komşu demiryollarına verilen rödövanslar 
Yapılan anlaşmaları, gereğince komşu demiryollarına verilmesi ieabeden ve muhtelif hizmetler 

karşılığı olan rödövanslar bu tertipten ödenir. Bu hizmetler, bina kirası, kör hat bakımı, loko
motiflerin depolarda kalma ve muhafaza karşılığı ile turnaj, tercüman ücreti, trenlerin cerri, istas
yonların müşterek kullanılması, katar teşkili, lokomotiflerin değiştirilmesi, maldnalara verilecek su 
bedelleri, yatakhane, müşterek cerri, gibi hizmetlerdir. 

Madde 30.—.Transit vagonlarının tatil ve 'tazmin ücreti 
Devlet Demiryolları şebekesinde seyrüsefer eden yabancı memleketler vagonlarına ve teçhizatına 

anlaşmalarına göre verilmesi ieabeden beldeme ücretleriyle bunlardan hasara uğrayanların tam veya 
kısmi tazminleri bu tertipten ödenir. 

Madde 40 — Demiryolları kongre ve konferanslarına katılacakların yoUuklariyle diğer giderler 
Beynelmilel demiryolları münasebatı icapları olarak yabancı memleketlerde toplanacak demir

yollar kongre ve konferanslarına katılmak üzere gönderileceklerin yollukları, pasaport, vize mas-
raflariyle bu kongre ve konferansların memleketimizde toplanması halinde buna mütaallik her türlü 
masraflar, ziyafet, gezinti tertibi giderleri ve idareyi temsilen toplantıya iştirak edeceklerin günde
likleri bu tertipten ödenir. 
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Bölüm 454 —Sigorta sermayesi kargılığı 

Bütçe yılı başında îdare sigorta sermayesine eklenmek üzere sigorta sermayesi hesabına geçirilecek 
paralar bu tertipten karşılanır. 

Bölüm 456 — Düşünülmiyen giderler 
Bütçenin tanzimi sırasında mahiyetlerinin tâyinine imkân bulunmıyan ve bütçe yılı içinde zuhuru 

muhtemel masraflarla Muhasebei Umumiye Kanunun 59 ncu maddesinin 2 nei fıkrası gereğince mah
keme il ânîma müstenit borçların alâkalı tertibinde tahsisatı bulunmam ası veya bu'- tertiplere tahsisat 
temininin imkânsız olması veyahut bütçede mua37yen bir tertibi bulunmaması halinde Bakanlar 
Kurulu karariyle yapılacak;tediyeler bu tertipten m ahsup edilir. 

* 
Bölüm 476—- Kurs giderleri 

îdare tarafından açılan muhtelif kurslara getirilenlerin'yolluk •gündelikleri,- iaşe giderleri, kalay 
masrafları, kiralar, artırma, eksiltme ve pazarlık ilân ücretleri bu tertipten ödenir. 

Bölüm 502 — Eski yıllar borçları 
1042 sayılı Kanunun 43 ncü maddesi dışında kalan ve Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü 

maddesi mucibince zaman aşımına uğramamış bulunian bütçeden mütevellit eski yıllar borçları bu ter
tipten ödenir, 

Bölüm 601 —Demirspor kurumlarına yardım 
Beden Terbiyesi Kanunu gereğince kurulan demirspor kulüplerinin türlü ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere idarece yapılacak yardımlar bu tertipten ödenir. Bu yardım ödeneği defaten Beden Terbiyesi 
Müdürlüğü namına bankaya yatırılır. 

Bölüm 602 —Demiryol Dergisine yardım 
îdare bünyesinin dışında intişar etmekte olup abonman veya münferit surette satışa çıkarılan 

Demiryollar Dergisinin inkişafı için İdarece yapılacak yardım bu tertipten ödenir. 
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Yatırımlar 

Bölüm 761 — 5078 sayılı Kanuna göre yapılacak yenilemeler 
5073 sayılı Kanunla verilen salâhiyete istinaden ve programına göre hattın tamamen değiştiri

lerek yeniden yapılması (poz), kullanılmıyaeak hale gelen veyahut teknik ve ekonomik şartlara uy-
mıyan 1 nci sınıf demirbaşlarla makine ye alâtm, yerine yenilerinin alınması yıkılan binaların ye
rine yenisinin yapılması, 

Tesislerin kullanılmaz hale gelmesinden veyahut kullanılmalarının ekonomik ve teknik şartlara 
uymamasından dolayı değiştirilmesi, parktan, ihraç edilen her türlü muharrik ve müteharrik edevat 
ile kayıtlardan ıskat olunan diğer taşıt araçlarının bagaj ve el arabalariyle vinçlerin yerlerine yenile
rinin alınması giderleri ve bu işlerin yapılmasına müteferri artırma eksiltme ve pazarlık ilânlariyle 
mubayaa, muayene ve tesellüme müteallik diğer giderler, mukavele giderleri bonolara yapıştınla
cak pullar, bonolar, faizleri, nakliye ve sigorta ve dizbarko ücretleri ve Gümrük Resmiyle Muamele 
Vergisi, proje, keşif ve kontrol ve montaj giderleri bu tertipten ödenir. 

Yenilenen veya değiştirilenin kıymeti, mukayyet kıymetinden fazla olsa dahi bu tertipten mahsup 
olunu*. 

. « , " ' . ' ' " ' " " ' •" " • ' 

Bölüm 762 — 5073 sayılı Kanun dışında yapılacak yenilemeler 
5073 sayılı kanunları haricinde yapılacak yenilemeler giderleri 761 nci bölüm formülü dairesin

de bu tertipten ödenir. 

Bölüm 781 — 5073 sayılı Kanuna göre yapılacak servet artışları 
5073 sayılı Kanunla verilen salâhiyete ve programına müsteniden üst yapıda, yol, tesislerinde, bi

nalarda ve diğer gayrimenkullerde, liman tesislerinde 1 nci sınıf demirbaşlarla makine tezgâh ve 
alât, edevat ve motörlerde, lokomotiflerde ve tenderlerde ve demirbaşlarında, motorlu vagonlarda 
ve'demirbaşlarında, yolcu vagonlarında ve • demirbaşlarında, yük ve hizmet vagonları ve demirbaş
larında, deniz araçlarında yeni ilâve ve tâdillerle, husule gelen artışlar ve mevcuda katılmak sure
tiyle yeniden mubayaalar, yeni gayrimenkul iktisa bmda tapuya tescil, harç ve masrafları, ve muba
yaa muayene ve tesellüme ve montaja müteferri giderler artırma, eksiltme, pazarlık ilânları, muka
vele giderleri bonolara yapıştınlacak pullar ve faizleriyle buna ait diğer giderler, nakliye sigorta 
Gümrük Resimleriyle Muamele Vergisi, dizbarko ücretleri, proje keşifnameler masraflan ve kontrol 
mühendislerinin fazla mesai ve sair giderleriyle sürveyanlık vazifesi görenlerin ücret, fazla mesai ve 
şair giderleri bu tertipten ödenir. 

Bölüm 701 
5073 sayılı Kanun dışında yapılacak servet ar tıslan giderleri 781 nci bölüm formülü dairesinde 

bu tertipten ödenir. 
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Cari hesaplı servisler giderleri 

Önceden tertibinin veya aidiyetinin tâyini mümkün olamıyan hakedişlerle gerek hâriçten mubayaa 
edilecek ve gerekse mağazalardan alınacak her tüVlü malzeme bedelleri aşağjda gösterilen cari hesap
ların birinden ödenir. Veya mahsup edilir. Bu suretle elde edilen malzemenin kullanı
lacağı yere verilmesinde bunlar için yapılan masrafın (elemeği ve malzeme) tutarı maliyet 
esaslarına göre tâyin edilerek ait olduğu tertiplere maledilmek suretiyle önceden kaydedildiği cari 
hesaptan düşülür. Ve bütçeye intikal ettirilir. 

Devlet Demiryollarında bu maksatla açılan ;ari hesaplar şunlardır : 
Atelyeler cari hesabı (Cer atelyeleri İle motor, atölyesi) 
Travers fabrikası cari hesabı •:. 
Basımevi cari hesabı . ''. 
Dikimevi cari hesabı 
Çeltek madeni cari hesabı 
Mahrukat cari hesabı 
Malzeme cari hesabı 
Ecza medharı cari hesabı 
iaşe cari hesabı . 
Malzeme kâr ve zarar cari hesabı 
I - Atelyeler cari hesabı : 
Bu hesaptan ödenecek veya mahsup edilecek giderler : 
1. Bütçenin 202. bölümüne ait formül dairesinde (C) ve (D) cetvellerine dâhil daimi memur 

ve işçilerle, hizmetlilerin ücretleriyle geçici işçi ve amele ücretleri ve iş Kanununun 13 ncü madde
sine göre verilecek işçilerin ihbar müddeti yevmiyeleri ve tazminatları, 

2. Bütçenin 206 ncı bölümünün 10., 20., 30. maddelerine ait formül dairesinde verilecek çocuk 
zamları, doğum ve ölüm yardımları, 

3. Bütçenin 209 ncu bölümü ile 214 ncü bölüme ait formül dairesinde çeşitli sandıklar ye işçi 
Sigortaları Kurumuna yatırılacak paralar, 

4. Bütçenin 211 nci bölümünün 10 ncu maddesine ait formül dairesinde yapılacak ödemeler, 
5. Bütçenin 211 nci bölümünün 20 nci maddisine ait formül dairesinde verilecek ikramiyeler, 
6. Bütçenin 307 nci bölümünün 10, 20 nci maddelerine ait formül dairesinde verilecek sürek

li ve geçici görev yollukları, 
7. Bütçenin 301 nci bölümünün 10, 20, 40, 50, 60 ncı maddelerine ait- formüller dairesin

de kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler döşeme ve demirbaş giderleri, öteberi, aydınlatma, ısıt
ma giderleri bütçenin 304 ncü bölümüne ait formül dairesinde haberleşme giderleri 305 nci bö
lümün 10 ncu maddesi formülü dairesinde' kira giderleri ve 306 ncı bölüme ait formüle göre veri
lecek giyim eşyası giderleri, 

8. Atelyeler alât ve edevatı (Makineler ve tezgâhlar dâhil) ile birinci sınıf demirbaşların 
{'bakımı ve tamiri ve ikinci sınıf demirbaşların tebdili giderleri. 

9. Her türlü malzeme, iaşe ve iaşeye müteferri bütün giderleri, yangm önlenmesi ve söndü-
-rülmesine ait her türlü giderler, personel temizlenmesine ait sabun, kurutma bezleri gibi yıkanma 
•giderleri, vergi ve resimler bu hesaptan Ödenir veya mahsup edilir. 

II - Travers fabrikaları, basımevi, dikimevi, çeltek madeni mahrukat cari hesaplarından, ya
pılacak giderler, atelyeler cari hesabına ait formülde sayılanlardan ibarettir. 

III - Memleket içinden alman raylarla balast giderleri ve memleket dışından tedarik edilmek
te olan (Muharrik ve müteharrik edevat ile ray,travers, inşaat ve demir konstrüksiyonlar gibi yol 
malzemesi hariç olmak üzere) idarenin muhtelif servislerinin ihtiyacını karşılamak üzere satınah-
nan bilûmum malzeme bidayette malzeme cari hesabından ödenir. 

IV - ilâçlar, malzeme hesabı tavassutu ile satmalınarak ecza metharı hesabına münakale edilir. 
V - iaşeye lüzumlu olan maddeler kısmen iaşe merkezlerinin bulundukları mahallerce ve kıs-
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men malzeme hesabı tavassutu ile satmalmarak iaşe hesabına nakledilir. Iaş;e merkezlerinde çalı
şan aşçı ve yardımcıların lıakedişleri ve bunlara müteferri tediyeler, atelyeler cari hesabına ait 
formül dairesinde bilâhara bütçeye intikal ettirilmek üzere bidayeten iaşe cari hesabından 
ödenir. 

VI - Malzeme kâr ve zarar cari hesabı. 
A) Mağazalar malzeme lâboratüvarı, teslimalma ve yollama' müdürlüğü Haydarpaşa Satm

alına Komisyonu Başkanlığı, Methar Müdürlüğü ile Dikim ve Basımevi müdürlüklerinin mağaza 
kısımlarının, atelyeler cari hesabına ait formüle dâhil bilûmum giderleriyle (İkramiye hariç) ya« 
kaçak zammı ve aşağıda yazılı diğer giderleri; 

B) Malzeme mubayaa ve satış ve nakilleri mütaallik ilân ücretleri; 
C) Satmalmalarda ve deniz aşırı yollamalarda verilen sigorta primleri; 
D) Fennî muayene ve haricî lâboratuvarlara yaptırılan tahlil ücretleri; 
E) Bilûmum yükleme, boşaltma ve liman ücretleriyle dizbarkolar ve gümrük hamaliyeleri; 
F) Taşıma ve navlun; 
G) Şartname, mukavelename ve bilûmum tercüme giderleri; 
H) Malzemede (stokta ve sevkiyatta) tesbit edilen eksiklik hasar, zayiat bedelleri; (mesul

leri yoksa); 
î) Bilûmum fiyat farkları; 
J) Vapur, tramvay, otobüs ücretleri gibi muayyen tarifeli taşıt ücretleri; 
K) Malzeme dairesi ve bu daireye bağlı teşkillerce tanzim ve imza edilen belgelerin ve bono

lara yapıştırılacak pul bedelleri; ^ «^!" • ; * ' : > : • 
L) Matlûba alman paraların ret ve iadesi; 
M) Numune . olarak veya bilâbedel gelen her türlü malzemenin Gümrftk Resmi ve Muamele 

Vergisi ile buna müteferri diğer giderleri; 
N) Malzeme dairesi teşkillerinde beslenen kedi vek öpeklerin iaşe ücretleri; 
O) Ambalaj sandıklarının raf ve etajerlerin tamiri, bunlara mahsus tahtaların biçilmesi, ma-

yiat kablarım tamir giderleri; 
P) iSatışlardan hâsıl olan zararlar; 
R) Stok malzemenin sigorta prim ve masrafları; 
S) îstarya ve cer ücretleri; 
Ş) Supalan, şomaj, acyo ve kambiyo farkları; 
U) Ardiye, antrepo ve rıhtım ücretleri; 
Ü) Beyanname ve Müdafaa pulu ücretleri; 
V) Mubayaa ve tesellüme mütaallik diğer her türlü giderler, 
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Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 1952 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1 /280) 

T. C. -
Başbakanlık , 30. XI. 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-2181/6.3862 . 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Posta, Telgraf ve Telefon işletme Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçesi hakkında hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunca 29. X I . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ta-
tasrısmnr gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

[Başbakan 
A. Menderes 

Posta, Telgraf ve Telefon işletme Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanunu gerekçesi 

Posta, Telgraf ve Telefon işletme Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanunu, süresi içinde ve mü-
tevazin olarak Büyük Millet Meclisinin yüksek tetkik ve tasvibine arzolunmuştur. 

1. Bütçe Kanununa bağlı, gider cetveli 1951 yılında olduğu gibi, biri âdi giderlere (A/ l ) , 
diğeri yatırımlara (A/2) ait olmak, üzere ikiye ayrılmış bulunmaktadır. 

Âdi giderler için teklif olunan ödenek miktarı (50 721 512) liradır. Bu miktar geçen yıldan 
yekûn itibariyle 539 496 lira eksiktir. 

Ancak, hakikatte tasarrufu mümkün görülen bölümlerden yapılan indirmeler (1 225 816) li
ra olup, kanuni icaplar ve işletme zaruretleriyle diğer bâzı bölümlere yapılan 686 320 lira zam 
dolayısiyle tasarruf miktarı yukarda arzedilen 539 496 liraya düşmüş bulunmaktadır. 

Yatırımlar için tahsis edilen ödenek ise, (9 388 400) liradır. Bu ödenekte de geçen yıla naza
ran 4 746 000 liralık bir tasarruf sağlanmıştır. 

Bu suretle 1952 yılı âdi ve yatırım bütçeleri yekûnu (60 109 912) liraya baliğ olmaktadır ki, 
geçen yıla nazaran temin edilen tasarrufun umumi yekûnu'5 285 496 lirayı bulmuştur. 

.1952 yılı içinde tahsil edilecek gelir miktarı (60 109 912) lira tahmin edilmiştir. 

Bu miktar geçen sene için yapılan tahmindenl3 929 755 lira fazladır. Bu fazlalık, 1951 yılı 
gelir tahsilatında müşahede edilen inkişafın, telgraf ve telefon tesis ve şebekelerinin tevsi, ıslah 
ve takviyesi yolunda sarf edilen gayretlerin, posta işletmesine yeni veçhe verilmesinde girişilen 
hamlelerin tabiî bir neticesi bulunmaktadır. 

Bu suretle, 1952 yılı âdi ve yatırım giderleriyle gelir arasında tam bir muvazenenin temini 
mümkün olmuştur. . . 
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Halbuki, 1951 yılı gider ve gelir tahminleri arasında (19 215 251) lira, 1950 yılında 

(22; 680 000) lira bir fark bulunmakta idi. 

Âdi gider bütçesini teşkil eden ve (A/ l ) işaretli cetvelde gösterilen ödenek yekûnunun, tah
sili tahmin edilen gelire nispeti % 84,38 (A/2) yatırım bütçesi yekûnu da % 15,62 dir. 

İdare her yıl borçlanma suretiyle meydana getirebildiği tesisler için, 1952 yılında gelirinin 
% 15,62 sini tahsis edebilecek bir duruma gelmiş bulunmaktadır. 

Âdi gider Bütçesinin tetkikmda görüleceği üzere personel masraflarında, geçen seneye naza
ran 609 238 lira, yönetim giderlerinde 152 500 lira, idare hizmetlerinde 17 758 lira tasarruf im
kânını bulmuş, buna karşılık eski yıllara ait borçların ödenebilmesi için borçlar kısmına 220 000 
lira zam yapmak mecburiyetinde kalınmıştır. 

Yatırım bütçesinin umumi hatları yukarda tebarüz ettirilmiş bulunmaktadır. 
Netice olarak P. T. T. İdaresinin 1952 yılı Bütçesi, âzami tasarrufa riayet edilmek suretiyle ha

zırlanmış, ödeneklerin, mümkün olduğu kadar müsmir hizmetlere tahsisine çalışılmıştır. 

2. Gerek 1952 gider bütçesinin tertip ve numaralarında yapılan bâzı değişikliklerin husule getire
ceği, gerekse tatbikatta müşahede edilen tereddütlerin izalesi maksadiyle « . R » cetvelinde 307 nci 
bölümün 20 nci geçici görev yolluğu, 407 nci bölümün 30 ncu "geri verilecek paralar, 412 nci tıbbi 
ecza ve sağlık gereçleri, 422 nci telli, telsiz telgraf ve telefon işletme giderleri, 450 nci bölümün 10 
ncu telgraf ve telefon ve telsiz mühendisi yetiştirilmek üzere yabancı memleketlere gönderilen 
öğrenciler, 453 ncü posta ve telekomünikasyon birliklerinin tahakkuk etmiş ve edecek katılma pay
ları, 701 nci yapı onarma tertiplerine ait izahatta değişiklik yapılmış ve gider bütçesindeki tertip
leri kaldırmış olmasından dolayı 450 nci bölümün 30 ncu sanat ve teknik enstitü ve okullarında 
'okutulan öğrenciler giderleri ile 4.76 nci bölümünlO ncu ve 20 nci kurs giderlerine ait kısımlar cet
velden çıkarılmıştır. 

Gider gerekçesi 

Bölüm 201 - Madde 11 — Merkez Memurları Aylığı (1 676 400) 

Bu tertip için 1951 yılı Bütçesiyle 1 728 200 lira ödenek alınmıştı. 

Halen mevcut fiilî kadronun bir yıllık tutarı 1 679 700 lira ise de Hukuk Müşavirliği kadro
sunda üç muavinlik bulunmasına rağmen şimdiye kadar bir muavinle idare edilmiş ve halbuki 
mevcut bir muavinin mezuniyet veya hastalanması halinde işlerin aksamaması ve aynı zamanda 
Hukuk işlerine hukuk mezunu bir muavinin alınabilmesi için 70 liralık bir Hukuk Müşaviri mua
vinliği ile telefon tesislerinin genişlemesi nispetindo fen memurlarına olan ihtiyacın artmış olmasın
dan 25 liralık bir fen memurluğu kadrosunun (L) cetvelinden çıkarılması icabetmiş ve buna muka
bil istimaline lüzum görülmiyen 40 liralık bir Hukuk Müşavir muavinliği, 50 liralık meslek okulu 
müdür muavinliği ve 40 liralık meslek okulu Muhasebeciliği kadrolarının da (L) cetveline alınma
sı suretiyle faal kadro tutarı (1 676 400) liraya indirilmiştir. Ancak, 4598 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesine göre memurlara verilecek bir veya iki üst derece terfi farkları 1 Ağustos 1951 tarihine 
kadar 141 000 lira olarak tesbit edilmiş ise de, bu farkların yapılacak tasarrufla karşılanması 
derpiş edilmiş ve bu suretle geçen seneye nazaran 51 800 lira eksik konulmuştur. 

Bölüm 201 - Madde 12 — İller Memurları Aylığı (25 450 000) 

Bu tertip için 1951 yılı Bütçesiyle alman ödenek 25 495 000 liradır. 

İller memurlarının fiilî kadro t u t a n 24 532 800 liradır. 
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Ancak, 1952 yılında istihdamlarına.lüzum görülmiyen 35 şer lira aylıklı 5 kalem şef muavini 

ilo 20 şer lira maaşlı 13 kalem memuru ve 35 şer lira aylıklı 20 servis şefi kadrosunun bir yıllık 
tutarı olan 102 300 lira indirilmiş ve buna mukabil Telgraf ve Telefon Şebeke ve tesislerinin tev
sii dolayısiyle istihdamlarına lüzum görülen 25 - 60 lira maaşlı fen memur ve' baş memurlariyle 
Ankara telefon abonelerinin artması dolayısiyle tahsilatın vaktinde ve muntazaman temini için 
vücuduna lüzum görülen 25 şer lira maaşlı 4 tahsildar kadrosunun (L) cetvelinden çıkarılarak 
fiilî kadroya alınmak suretiyle 102 000 lira ilâve edilmiştir. 

4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre 1 veya 2 üst dereceye terfii icabeden memurların 
.1 Ağustos 1951 tarihine kadar tesbit edilen maaş farkları 1 853 100 lira tutmakta ise de bunun 
yalnız 917 200 lirası bütçeye konulmuş geri kalan kısmının yapılacak kadro tasarruflariyle sağ
lanması düşünülmüştür. 

Bu suretle 1952 yılı için, bu tertipten istenen ödenek geçen yıla nazaran 45 000 lira eksik bu
lunmaktadır. 

Bölüm 201 - Madde 21 — Merkez Memurları Açık Aylığı 

Bu tertip için 1951 yılı Bütçesiyle 500 lira ödenek alınmıştı. 

Haziran 1951 sonuna kadar hiçbir tediyat vuku bulmamış olduğundan tertibin muhafazası 
maksadiyle 1 lira ödenek konulmuştur. 

Bölüm 201 - Madde 22 — tiler memurları açık aylığı (500) 

Bu tertip için 1951 yılı Bütçesiyle 2 500 lira ödenek alınmıştı. 

Haziran 1951 sonuna kadar hiçbir tediyatta bulunulmadığı görülmüş ise de her türlü ihtimale 
karşı 500 lira ödenek konulması faydalı görülmüştür. 

Bölüm 202 - Madde 21 Merkez hizmetlileri ücreti (241 800) 

Bu tertip için 1951 yılı Bütçesiyle 241 800 lira ödenek alınmıştı. 

Yeni tesis edilen hesap sistemi icabından olarak Genel Müdürlük Muhasebesinde tanzim olunacak 
formüllerin yeknesak bir şekilde makina ile ve süratle doldurulmalarını teminen Hesap İşleri 
Müdürlüğü için 200 lira ücretli 2. şebeke tevsiatı dolayısiyle artan muhaberenin temini içiıı 
Fen Dairesi Başkanlığı emrine verilmek üzere 225 lira ücretli bir daktilografla aynı sebepler dola
yısiyle 250 lira ücretli iki grafiker ve senelerden beri tek kişiye inhisar eden ve hiçbir bayram ve 
tatilden istifade ettirilin eksizin çalıştırılan • bir goce bekçisinin münavebeye tâbi tutulmak suretiyle 
sıhhatinin korunması için fabrika müdürlüğü emrine 125" lira ücretli bir bekçi kadrosunun ilâvesi 
ve yıllardan beri kadro imkânsızlığı yüzünden terfi ettirilemiyen ve kendilerinden âzami randı
man alman idarei merkeziye başkan ve müdürlükleri kadrolarmdaki 47 daktilograf ücretlerine 
10 - 30 lira zam yapılması, 2 fabrika ustabaşısı ücretinin 340 liradan 400 liraya, 1 fabrika bekçisi 
ücretinin 125 ten 150 liraya, 1 kâğıt ayırıcısı ücretinin 140 liradan 150 liraya ve bir kâğıt takipçisi 
ücretinin de 130 liradan 150 liraya çıkarılması icabetmiş ve yapılan bu değişikliğin bir yıllık tutarı 
31. 560 liradan ibaret bulunmuş ise de bu miktarın yıl içinde muhtelif şekilde yapılacak tasarruflarla 
kapanılabileeeği derpiş edilmiş olduğundan bunlar için ayrıca ödenek istenilmesine mahal görülmy-
miştir. 

Bölüm 202 - Madde 22 tiler hizmetlileri ücreti (3 597 480) 

Bu tertip için 1951 yılı Bütçesiyle alman ödenek 3 597 480 liradır. • 

1952 yılında istihdamlarına lüzum görülmeyen 209 hizmetli kadrosu tutarı olan 464 700 liranın 
tenziline mukabil telgraf ve telefon tesis ve şebekelerinin genişlemesi ve bunların bakım ve işlet
meleri noktasından teknisiyen ve diğer eleman kadrosunun da takviyesine ihtiyaç gösterme,si dol^ 
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yısiyle başmakinist, makinist, bekçi, ressam-.ve plâncı, proje çoğaltıcısı, baştclefoncu, telefoncu, 
kaloriferci, ve saire gibi 278 kadro karşılığı olarak 672 660 ve uzun müddetten beri terfi ettirilmemiş 
olan 419 adedden ibaret muhabereci, makinist,'işçi ve telefoncu ücretlerine de 5 - 3 5 lira arasında 
zam yapılmasından 133 S00 lira ki, ceman 806 460 lira ilâvesinden tahassül eden 341 760 lira farkın 
bu ödeneğe ilâvesi lâzımgelmiş ise de yıl içinde yaulacak çeşitli tasarruflarla bu miktarın telâfi 
edilebileceği düşüncesiyle geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

Bölüm 202 - Madde 11 — Merkez memurları ücreti (103 200) 

Bu tertip için 1951 yılı Bütçesiyle 103 200 lira ödenek alınmıştı. -

Bu miktar fiilî kadro karşılığı olduğundan 1952 yılı için de aynen teklif olunmuştur. 

4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre ödenmesi icabedecek bir veya iki üst derece aylık 
farklarının, münlnıllerin imlâ edilmemesi suretiyle yapılacak tasarruflardan sağlanması derpiş edil
mektedir, ,, 

Bölüm 202 - Madde 12 — İller memurları ücreti (344 700) 

Bu tertip için 1951 yılı Bütçesiyle alman ödenek 373 500 liradır. 

Mevcut merkez ücretli memurlarının fiilî kadro tutarı 378 900 lira ise de 1952 yılında kulla
nılmasına lüzum görülmüş ve yıllık ücretleri mecmuu 34 200 lirayı bulan 300 lira ücretli 3 şef, 
250 lira ücretli 1 şef, 225 lira ücretli bir şef muavini, 225 lira ücretli 3 ve 175 lira ücretli 2 me
mur kadrosu (L) cetveline alınmak suretiyle geçen seneye nazaran 28 800 lira bir tasarruf sağlan
mış bulunmaktadır. Bununla beraber 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre 1. veya 2 üst de
receye terfileri icabedecek memurların terfi farklarının da yıl içinde yapılacak tasarruflarla karşı
lanması düşünülmektedir. 

Bölüm 203 - Madde 11 — Merkez geçici hizmetlileri ücreti (149 120) 

Bu tertip için 1951 yılı Bütçesiyle 149 100 lira ödenek alınmıştır. 

Meslek okulu 1 nci sınıfının kaldırılarak öğrenci alınmaması tekarrür etmiş olmasından dolayı 
öğretmen kadrolarında gerekli tadilât yapılmış ve bundan tasarruf edilen miktar 1952 yılında inşa 

-edilecek binaların çokluğu dolayısiyle inşaat teknisiyeni kadrosuna 8 aylık ve 550 lira ücretli bir 
kadro ilâvesine tahsis edilmiştir. 

Bu kadro zaruretiyle geçen seneye nazaran yalnız 20 lira fazla teklifte bulunulmuştur. 

Bölüm 203 - Madde 12 — İller geçici hizmetliler,ücreti (44 520) 

Bu tertip için 1951 yılı Bütçesiyle 44 520 lira -ödenek alınmıştı. 

İnşasına başlanan ve sene içinde başlanacak olan binalardan inşaatı 1952 yılma intikal edecekler
le o yıl içinde inşası tasavvur edilen binalar nazarı dikkate alınarak bu tertibe geçen yıl olduğu 
gibi 44 520 lira ödenek konulmuştur. -

Bölüm 204. — Yabancı uzman ve hizmetlileri ücreti (222 500) 

Bu tertip için 1951 yılı Bütçesiyle 400 000 lira ödenek alınmıştı. 

1952 yılında da çalıştırılmaları tekerrür ettirilen mevcut uzmanlarla hizmetli ve tercüman
larına mukavelelerine göre ödenmesi lâzımgelen bir yıllık ücret tutarına göre 222 500 liranın kâfi 
geleceği anlaşılmıştır. , . 

Bölüm 206 - Madde 11. — Merkez memurları çocuk zammı (45 000) 

1951 yılında bu tertipten. 45 000 lira ödenek alınmıştı. Haziran 1951 sonuna kadar yapılan • 
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fiilî sarfiyat 13 710 lira olduğuna göre yıl sonuna kadar yapılacak tediyatm 41 130 lirayı bulma
sı icabederse de tediyatm her yıl artmakta olduğu göz önüne alınarak 1952 yılı için de 45 000 
liranın teklifi uygun görülmüştür. 

Bölüm 206 - Madde 12. — îller memurları çocuk zammı (2 475 000) 

Bu tertip için 1951 yılı Bütçesiyle 2 425 000 lira ödenek alınmıştı. 

Temmuz 1951 yılı için de tesbit edilen zamma müstahak çocuk sayısı (20 681) dir. Bunun se
nelik tutarı 2 481 720 lira etmektedir. Ancak Haziran 1951 sonunda tediyata nazaran yıl so
nuna kadar sarfı muhtemel miktarın 2 457 735 lirayı bulması icabederse de 1952 yılı için mev
cut çocuk adedine gö.re 2 475 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 206 - Madde 21.—. Merkez memurları doğum yardımı (5 000) 

Bu tertipten 1951 Bütçesiyle alman ödenek 5 000 liradır. Haziran 1951 sonuna kadar yapıl-
lan sarfiyata göre bu miktarın sene nihayetine kadar 4 800 lirayı bulacağı anlaşılmış olduğun
dan geçen yılın aynı olarak alınmıştır. . 

Bölüm 206 -Madde 22. — iller memurları doğum yardımı (350 000) 

Bu tertip için 1951 yılı Bütçesiyle alman 350 000 lira ödenekten Haziran 1951 sonuna ka
dar yapılan sarfiyat 114 200 lira olduğuna göre bu miktarın yıl'nihayetine karar 342 600 lirayı 
bulacağı anlaşılmakta ise de doğum hâdiselerinin daimî artışı muvacehesinde 1952 yılı için de 
350 000 liranın teklifi uygun görülmüştür. 

Bölüm 206 -Madde 31 — Merkez memurları ölüm yardımı (1000) 

Bu tertipten 1951 yılı Bütçesiyle alman ödenek 1 000 liradır. Haziran 1951 sonuna kadar yapılan 
sarfiyat 600 lirayı bulmuş ve bu duruma göre yıl sonuna kadar 1 800 liranın sarfı lâzımgeleceği gö
rülmüş ise de hâdiselere bağlı olan bu gider için katı bir tahminde bulunulması mümkün olamıyacağm-
dan 1952 yılı için de geçen seLenin aynı olarak 1 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 206 -Madde 32 — îller memurları ölüm yardımı (25 000) 

Bu tertipten de 1951 yılı Bütçesiyle 25 000 lira ödenek alınmıştı. 

Haziran 1951 sonuna kadar yapılan ödemeler 6 300 lirayı bulduğuna göre yıl nihayetine kadar 
yapılacak sarfiyatın ancak 18 900 lirayı bulacağı tesbit edilmekte ise de bu mevzuda katî bir tah
minde bulunulması nv" midin' olamıyacağmd'an 1952 yılı içinde geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

Bölüm 206 - Madde 40 — Yakacak zammı (70 000) 

1951 yılı Bütçesiyle bu tertipten 75 .000 lira ödenek alınmıştı. Haziran 1951 sonuna kadar yapılan 
masraf 10 731,39 lirayı bulmuş ise de yakacak zammı Mart - Nisan aylarına münhasır olup yapılan 
masraf valinz Mart ayımr ait ödemeleri ifade etmekte olduğundan 1952 yılı için 70 C00 lin ..on bu ih
tiyacı Karşılamaya kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

Bölüm 207 — Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâ
fatı (5 000) 

3656 sayılı 'Kanunun 5 nci maddesine'göre ödenecek mükâfat karşılığı olup yabancı dil ' tihanma 
girip kazanacaklar için geçen senenin aynı olarak teklif edilmiştir. . 

Bölüm 209 - Madde 11 — % 5 emekli ve % 25 giriş kesoneğiyle artış farkları (1 727 774) 

5434 sayılı Kanun gereğince Emekli Sandığına ödenecek % 5 emeklilik ve % 25 giriş kesenekleri 
karşılığı olan bu tertibe aylık ve ücret tertipleri meemuuıum % 5, 5 i hesabiyle ve geçen yıldan 
7075 Uta eksiğiyle 1 727 774 lira konulmuştur. 

' . ' , ; . ( â . Ş a y u * : 66) :' 



Bölüm 209. - Madde 12. • - % 1 ek karşılığı (314 141) 

5434 sayılı Kanun hükümleri gereğince aylık ve ücret bölümleri meemuunun % 1 ri nispetinde 
olarak Emekli Sandığına ödenmesi icabeden ek kargılığı olan bu tertibe 314 141 lira konulmuştur. 

Bölüm 209. - Madde 13. — Emekli ikramiyesi (600 000) 

Bu tertipten Haziran 1951 sonuna kadar yapılan tediyeler 27 300 liradan ibaret görülmekte ise de 
bu netice İdarece gerek istekleri üzerine gerekse 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkra
sına göre re'sen emekliye ayrılanlardan ikramiyeleri Emekli Sandığınca ödenenlere ait faturaların 
henüz İdareye verilmemiş olmasından ileri gelmiş olup haddi zatında alman ödeneğin tamamı tahak
kuka bağlanmış bulunmaktadır. Emekliye ayrılmalarını bizzat istiyeceklerin bidayeten tâyini müıı-
kün olmıyacağmdan 1952 yılında emekliye ayrılacaklar için de geçen yılın aynı olarak 600 000 
liranın teklifi uygun görülmüştür. " , 

Bölüm 209 - Madde 14. — Sandık yönetim giderleri (74 294) 

Bu tertip için 1951 yılı Bütçesiyle 74 597 lira ödenek alınmış ve bunun 66 720,48 lirası Emekli 
Sandığınca vâki istek üzerine ödenmiş ise de 1952 yılı için Maliye Bakanlığınca tesbit edilmiş olan 
formüle uyularak 209 ncu bölümünün 11 nci maddesine konulan 1 727 774 liranın % 43 çü nispetinde 
olarak 74 294 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 209. - Madde 15. - Diğer ödemeler (1 435 000) 

Bu tertibe mevzu ödenek 5434 sayılı Kanunun 34 ve 39 ncu maddeleriyle geçici 11, 19, 22 ve 28 tıci 
maddeleri gereğince yapılacak ödemeelr karşılığıdır. 

İdaremizin 11 000 ne baliğ olan personelinin geçici 19 ncu maddeye göı'e Emekli Sandığına yapı
lacak devir işlemi henüz tamamlanmamış olduğundan geçici 20 nci madde gereğince 15 yılda ve 15 eşit 
taksitte ödenecek olan para katı bir şekilde tesbit edilmemekle beraber 1952 yılı için de geçen yıla 
kıyasen ve Maliye Bakanlığınca tesbit edilmiş olan ortalama formüle uyularak yapılan hesaba göre 
yıllık faizle birlikte resülmal karşılığı olarak 1 435 000 lira ödenek konulmuştur. 

Bölüm 210. — Temsil ödeneği (2 100) 

5027 sayılı Kanun gereğince ayda 175,, lira olarak ödenmesi icabeden Genel Müdürlük makam 
ödeneği karşılığıdır. 

Bölüm 21.4 — İş Kanunu gereğince İşçi Sigortaları Kurumuna verilecek primler (20 000) 

Bu tertip için 1951 yılı Bütçesiyle 10 000 lira ödenek konulmuş ise de 1951 yılı ilk altı ayın
da yalnız hatlarda çalıştırılan işçiler için (3 700) liralık ödenek verilmiş, yeni tesis ve şebeke tev-
siatı dolayisiyle yapılacak tediyat bir hayli kabaracağı gibi fabrika işçilerinin, ihtiyarlık, hastalık, 
meslek hastalığı ve iş kazası primleri için de 11 364 lira ödeneğe ihtiyaç bulunduğu tesbit edilmiş oldu
ğundan 1952 yılı için geçen seneden 10 000 lira fazlasiyle 20 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 218 — Madde 10 munzam mesai ücreti (600 000) 

Hizmetlerimizin hususiyeti dolayisiyle posta, telgraf ve telefon servislerinde çalıştırılan memur 
ve müstahdemlerimize kanuni tatil günlerinde izin verilmediğinden bu memur ve hizmetlilere 
kanuni tatil günlerinde de mesai yaptırılması ve ayrıca hastalık ve sair sebeplerle kadrolarda 
noksanlık vukubulduğu zamanlarda da buralarda ogün mezun olan memur ve müstahdemlerin 
çalıştırılması icabetmektedir. 

Bunlara 4454 sayılı Teşkilât Kanununun 51 ve 5584 sayılı Posta Kanununun 6 nci maddeleri 
gereğince ve Genel İdare Encümeninin tesbit edeceği miktar üzerinden 1952 yılında ödenecek 
ücretler için 600 000 liranın kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

( S . Sayısı: 56) 
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Bölüm 218 - Madde 20 — Kasa tazminatı (150 000) 

Paralı iğlerde çalıştırılacak olanlara 5584 sayılı Posta Kanununun 6 ncı maddesi gereğince 
ödenecek kasa tazminatı kargılığı olup Haziran 1.951 sonuna kadar yapılan Ödemeler göz önüne 
alınarak geçen yıldan 150 000 lira eksiğiyle 150 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 221 — Emekli, dul ve yetim aylıkları (2 021 039) 

Temmuz ayı içinde bölgelerden toplanan malûmata nazaran 992 emekli, 734 dul ve 622 yetim 
bulunduğu ve bunların bir yıllık maaş tutarlarının (1 987 139) lira olduğu anlaşılmış ise de 
5434 sayılı Kanunun neşrinden evvelki zamanlara ait olarak sene içinde yapılacak tahsisler de 
nazara alınmak suretiyle, geçen yılın aynı olarak 2 021 039 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 301 - Madde 10 —Merkez kırtasiye (7 000) 

Bu tertip için 1951" yılı Bütçesiyle 9 000 lira ödenek alınmışsa da ittihaz edilen tasarruf ted
birleri neticesi olarak 1952 yılı için 7000 liranın kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

. Bölüm 301 - Madde 20 — Merkez döşeme, (3 000) : : ~ " ' ^ 

Geçen sene döşeme ve -demirbaş giderleri bir tek madde halinde toplanmış ve her ikisi için 
15 000 lira ödenek alınmıştı. Ahiren Maliye Bakanlığınca alman karara uyularak 1952 yılı için iki 
maddeye ayrılmış ve yalnız döşeme giderlerini ihtiva eden bu tertibe 3 000 lira ödenek konulmuştur. 

Bölüm 301 - Madde 30 — Merkez Demirbaşı (6 500) 

Geçen sene döşeme ile birlikte 15 000 lira ödenek alınmış olan bu giderler ahiren Maliye Bakan
lığınca alınan karar üzerine ikiye ayrılmış ve yalnız demirbaş giderlerine taallûk eden bu tertip 
için 6 500 liranın kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

Bölüm 301 - Madde 40 — Merkez Öteberi giderleri (5 000) 

Bu tertip ;için 1951 yılı bütçesiyle 5 000 lira ödenek alınmıştı. 

Şehir içme suyu. sarfiyatı bu tertipten ödendiği gibi ahiren belediyece tarh edilen, Genel Müdür
lük ve Kayaş Levazım Deposu binalarına ait temizleme ve aydınlatma vergisinin de bu tertipten öden
mesi gerekmiş olduğundan geçen yılın aynı -olarak (.5 000) lira teklifi zaruri görülmüştür. 

Bölüm 301 - Madde 50 — Merkez aydınlatma (5 000) 

Bu tertipten 1951 yılında yapılan sarfiyat 5 738 lirayı bulmasına rağmen âzami tasarruf imkân
ları göz önüne alınarak 1952 yılı için geçen yılın aynı olarak 5 000 lira teklif olunmuştur. 

Bölüm 301 - Madde 60 — Merkez ısıtma (12 -500) 

Bu -tertip için 1951 yılı bütçesiyle 10 000 lira ödenek alınmışsa da kok kömürü fiyatlarının % 50 
nispetinde artmış olmasına ve Genel Müdürlük binasındaki kalorifer tesisatının yalnız linyit yakma
ya müsait bulunmamasına ve taşrada çalışan merkez şubelerinin soba kullanmakta olmalarına bina-

. en 1952 yılı için geçen senelere nazaran 2 500 lira fazlasiyle 12 500 lira ödeneğe ihtiyaç görül
müştü*. 

- '3"7J_^ (70 000) v r r ^ ^ B r . n ^ 
Elde anevcut kırtasiye stoku, bu gibi malzeme fiyatlarında husule gelen yükselmeler dolayısiyle 

tamamen sarfcdilmiş olmasına rağmen 1952 yılında mümkün olan tasarrufa baş vurulmak suretly'e 
70 000 lira ile idare edileceği ümit edilmektedir. 

( S. Sayısı : 56 ) 
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Bölüm 302 - Madde 20 — iller döşeme (20 000) * 

1951 yılı Bütçesinde iller döşeme ve demirbaş ihtiyacını karşılıyan bu tertipten 70 000 lira öde
nek alınmıştı. 

1952 yılı için iki tertibe ayrılan bu'giderlerin döşeme kısmı için 20 000 lira ödenek teklif .edil
miştir. Bu para ile mevcut ve tamire muhtaç döşemeler onarılacaktır. 

, , , ^ . : ; . , ^ P * f p | o | f ö | q B ö l ü m 3 0 2 _ M adde 30 — İller demirbaşı (40 000) ^ j g ' îg i ; f'ÜŞ i'j'f u\%: T [ 

Maliye Bakanlığınca alman karara uyularak döşemeden ayrılan bu tertibe 40 000 lira ödenek 
konulmuştur. Bu miktarla yeni hesap sisteminin tatbiki ve yeni teknik servisler ihdası dolayısiyle 
alınmasına lüzum hâsıl olan hesap makinaları, yeniden açılan merkezler için lüzumlu kasa, saat 
gibi eşya alınması, binaların yangından korunmaları için lâzım olan yangın söndürme makinaları, 
su kovaları gibi levazımın kısmen olsun karşılanması düşünülmüştür. 

Bölüm 302 - Madde 40 —. İller öteberi giderleri (100 000) 

İdare binaları için mahallî belediyelerce peyderpey temizlenme ve aydınlatma vergisi tarhedil-
mekte ve bunlar' yeni ve kabarık bir masraf teşkıi eylemekte bulunmasına rağmen 1951 yılı için 
1950 Bütçesine nispetle 40 000 . lira noksaniyle 110 000 lira olarak verilen ödenekle bütün ihtiyaç
ların karşılanmasına, çalışılmış ve Teşkilât Kanununun 36 ncı maddesine istinaden intifaı idaremize 
ait bulunan hazine malı binaların mülkiyetinin de idaremize intikali yapılmakta olduğu cihetle 
1726 sayılı yorum kararına göre bu binalara ait vergilerin de idaremiz tarafından ödenmesi icabet-
miş olduğu halde âzami tasarruf imkânlarına baş vurulmak suretiyle 1952 yılı içinde 100 000 lira 
ile idare edilebileceği anlaşılmıştır. '(~:v"'''•'-T 

Bölüm 302 - Madde 50 — İller aydınlatma (170 000) . 

1951 senesi için 160 000 lira ödenek alman bu tertibe yeni açılacak merkezler ihtiyacı göz,önüne 
alınarak geçen seneden 10 000 lira fazlası ile 170 000 lira teklif olunmuştur. 

• Bölüm 302 - Madde 60 — İller ısıtma (260 000) . . " "' 

1951 yılında da (260 000) lira olan bu tertibe yeni yapılan binaların kalorifer tesisatına, kok 
kömürü fiyatlarına % 50 zam yapılmasına rağmen 1952 yılı için de aynı miktar teklif edilmiştir. 

Bölüm 303 — Basılı kâğıt ve defterler (400 000) 

Bu tertip için 1951 Bütçesiyle 440 000 lira ödenek alınmış ise de kâğıt fiyatlarının yükselmiş ve 
bu yüzden 1950 ve 1951 yıllarında tahsisat kifayetsizliğinden ihtiyaç fazlaları mevcut stokları
mızdan temin edilerek bu stoklar da tükenmiş olmasına rağmen âzami tasarruf imkânları göz önü
ne alınarak geçen yıldan 40 000.lira eksiğiyle 400 000 lira teklif olunmuştur. 

Bölüm 304 — Haberleşme ücret ve giderleri (3 500) 

Milletlerarası telgraf ve telefon münasebetlerinden dolayı birçok ecnebi idare ve kumpanyalariy-
lo telgraf vo mektupla muhabere edilmesine zaruret vardır. Evvelki senelerde yapılan muhabere 
nispetine göre 1952 yılı için 3 500 liralık ödeneğe ihtiyaç olacağı .anlaşılmaktadır. 

. ; ' Bölüm 305 — Kira karşılığı (280 000) - . ; / - y < ^ - : * f-z-•;'':'•• '̂  

1951 yılı Bütçesiyle bu tertipten 275 000 lira denek alınmışsa da, bâ.a kiralı binalardan mah
keme . karariyle çıkarılarak, daha pahalı bina kiralamak mecburiyeti hâsıl olmuş ve yeni merkezler 
açılması dolayısiyle bu bölümdeki ödeneğin (5 000) lira artırılarak 280 000 liraya çıkarılması za
ruri görülmektedir. 

• • . \ . • 
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Bölüm. 306 - Madde 11 — Bakıcı, dağıtıcı, ye gezici memurlar giyecekleri (600 000) 

Bu tertip için 1951 yılı Bütçesiyle 600 000 lira ödenek -alınmışsa da 1950 senesinden 1951 sene
sine bir hayli stok elbise ve ayakkabı intikal etmiş bulunduğu için 1951 senesi ihtiyacı bu stok
lardan faydalanmak suretiyle karşılanmıştır. 

Bununla beraber 1952 yılı için ge^en yılın aynı olarak 600 000 lira teklif edilmiştir. " 

Bölüm 306. - Madde 12. — Hizmetliler giyecekleri (33. 500) 

Bu tertip için 1951 yılı Bütçesiyle 33 500 lira ödenek alınmıştı. 

1950 senesinden, 1951 senesine bir hayli stok elbise ve ayakkabı intikal etmiş bulunduğundan, 1951 
senesi bakıyei ihtiyacı bu stoklarla karşılanmıştır. Halen stok mevcudu kalmamış ise de, en mübrem-
lcrinin temin edilebilmesi için geçen yılın aynı olarak 33 500 lira teklif olunmuştur. 

Bölüm 307, - Madde 10. — Sürekli görev yolluğu (80 000) 

Bu tertip için 1951 yılı Bütçesiyle 90 000 lira ödenek alınmıştı. 1952 yılı için 80 000 liranın ihti
yaca kafi gelebileceği tahmin edilmektedir. ; . „ • ' • - . . ' 

Bölüm 307. - Madde 20. — Geçici görev yolluğu (160 000) 

Bu tertip için 1951 yılı Bütçesiyle 185 000 lira ödenek alınmışı. Ancak 1952 yılı içinde yapılması 
tasavvur edilen ve uzunluğu 2826 kilometreyi bulacak olan yeni havai hatlar ile kuranportör, tele
fon ve telgraf sistemlerimizde vukuagelen arızaların önlenmesi için mevcut 32 000 kilometrelik havai 
hatların onarımı ve aynı zamanda yapılacak telefon santralleri ve yer altı şebeke tevsiatı, kuran
portör ve telsiz işlerinde, geçici görevle çalıştırılacaklarla emekliye sevkolunan, hastalık veya senelik 
izinle ayı ilanların yerlerine civar P. T. T. veya başmüdürlük merkezlerinden gönderilecek vekil 
memurlara ödenecek yolluk ve ikamet yevmiyeleri göz önüne alınmakla beraber her türlü tasarruf 
tedbirleri ittihazı suretiyle 1952 yılı için 160 000 lira ile idare edilebileceği anlaşılmıştır. 

Bölüm 307. - Madde 30. — Müfettişler yolluğu (160 000) 

Bu tertip için 1951 yılı Bütçesiyle 180 000 lira ödenek alınmıştı. 

Muhtelif şehirlerde yeniden G. B. ve Manoel santralleri tesis edileceğinden fen müfettişlerinin 
makarları dışında ve muhtelif merkezlerde işin icabına göre çalıştırılmaları mecburiyeti vardır. Hali
hazırda fiilen çalışan fen müfettişleri adedi 66 olup askerden dönecek 8, teknik üniversiteden mezun 
olacak 4, teknik okuldan mezun olacak 6 ve İdaremiz hesabına Amerika'da tahsil etmekte olup. 1952 
yılında yurda dönecek olan 19 kişinin ilâvesiyle müfettiş adedi 103 ü bulacaktır. 

Ancak evvelki yıllardaki fiilî sarfiyat listesi ve kadronun ekseriyetini teşkil eden fen • müfet
tişlerinin makarlarmda yevmiye alamıyacakları da göz Önüne alınarak 1952 yılı için 160 000 lira teklif 
edilmitşir. 

Bölüm 307 - Madde 40 — Yabancı memleketler yolluğu (70 000) 

Bu tertip için 1951 yılı Bütçesiyle 44 000. lira ödenek alınmışsa da A. G. E. teknik yardım fonun
dan faydalanmak suretiyle Amerika'ya gönderilmiş olan 10 fen müfettişlerinden 4 ünün 1952 yılında 
memlekete dönmeleri lfızımgeldiği ve aynı yıl içinde iki partide 20 fen müfettişinin de aynı fondan is
tifade edilerek Amerika'ya gönderilmeleri mutasavver bulunduğu cihetle bunların gidiş ve geliş yol
lukları ile 1952 yılı içinde Boenes - Aires'te toplanacak Telekomünikasyon Konferansı, yerleri bilfı-
hara tesbit edilecek olan Milletlerarası Telefon Istişari Komitesi, Milletlerarası Istişari Telsiz Komi
tesi, Akcdcniz Komitesi memleketleri arasında tesis edilecek Herst kablosu irtibatı için yapılacağı ta
savvur edilen toplantı, memleketimizin üye bulunduğu Milletlerarası Posta Birliği İcra ve İrtibat 
Komisyonu toplantısı ve Brüksel'de toplanacak olan Posta, Birliği Konferansına gönderilecek dclcgele-
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rimizin gidiş ve geliş yoUuklariyle gündelikleri karşılığı olarak geçen yıldan 26 000 lira fazlasiyle 
70 000 lira ödeneğe ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bölüm 307 - Madde 50 — Yabancı uzman ve hizmetliler yolluğu (39 000) 

Bu tertip için 1951 Bütçesiyle 60 000 lira ödenek alınmıştı. 1951 yılı 4 ayı içinde yapılan sarfi
yat göz önüne alınarak 1952 yıllı için geçen seneden 21 000 lira eksiğiyle 39 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 308 - Madde 11 — Merkez tedavi ve yol giderleri (4 000) 

Bu -tertip için 1951 yılı Bütçesiyle 5 000 lira ödenek alınmış ve senenin 4 ncü ayında (4 000) lira
ya yakın bir masraf yapıldığı görülmüşse de bu yıl sanatoryomun faaliyete geçmesi ve ücretli sana-
toryumlardaki hastaların oraya nakli göz önüne alınarak 1952 yılı için 4 000 liranın kâfi geleceği 
anlaşılmıştır. 

Bölüm 308 - Madde 12 — İller tedavi ve yol giderleri (80 000) 

Bu tertip için geçen yıl bütçesiyle 120 000 lira Ödenek alınmıştı. 

1951 Haziran sonunda tedavi edilmekte olan memur sayısı sanatoryum ve prevantoryumlarda 41, 
diğer sağlık müesseselerinde 27 kişiyi bulmuştur., Bilhassa gece mesaisinin tevlit ettiği hastalıklar do-
layısiyle yıl sonuna kadar daha kaç. memurun tedavisi lfızımgeleceği ve bunlardan nekadarmın 1952 
yılma intikal edeceği şimdiden kestirilcmiycceksc de idare sanatoryumunun bu sene faaliyete ge
çerek sanatoryumdaki hastaların oraya nakli mümkün olduğundan diğer sihhhi müesseselerde yaptı
rılacak tedavi karşılığı olmak üzere 1952 yılı için 80 000 liranın kâfi geleceği tahmin edilmiştir. 

Bölüm 309 - Madde 31 — tiler taşıtları işletme giderleri (165 000) 

Bu tertipten geçen sene 165 000 lira ödenek alınmıştı. 

Gerek posta hizmetlerinin genişlemesi, gerek telgraf ve telefon tesislerinin takviyesi ve ıslah 
ameliyeleri dolayısiyle 1951, 1952 yıllarında yemden taşıt satmalmması zarureti 1952 yılı işi et-
mo giderlerinde her hangi bir tasarruf sağlanmasına yer vermiyeceğinden aynı miktarın teklifi 
zaruretindo kalınmıştır. 

Bölüm 309 - Madde 32 — İller taşıtları onarma giderleri (120 000) 

Bu tertip için 1951 yılı Bütçesiyle 120 000 lira ödenek alınmışsa da posta, telgraf ve telefon 
servislerinde çalıştırılmakta olan motorlu nakil vasıtalarımız devamlı bir surette faaliyette bulun
dukları cihetle yıpranıp eskimekte ve bu sebeple, sık sık tamirlerine ve bâzı parçaların değiştiril
mesine lüzum ve zaruret hâsıl olmaktadır. 

Geçen yıllarda nakil vasıtalarının adedi az ve ödenek durumu müsait olduğundan ihtiyati bir 
tedbir olmak üzere toptan otomobil lâstiği mubayaa edilmekte ve mütaakıp senelerde ihtiyaca gö
re kullanılmakta idi. 

ödenek kifayetsizliği dolayısiyle son yıllarda toptan lâstik mubayaa edilmediğinden taşıtların 
lâstik masrafları da buna inzimam etmiş olacaktır. Buna rağmen 1952 yılı ihtiyacı için geçen yı
lın aynı olmak üzero 120 000 lira teklif edilmişti?. 

Bölüm 403 — > Temsil giderleri (2 000) 

Hâdiselere bağlı olan bu tertibe 1951 yılının aynı olarak 2 000 lira ödenek konulması uygun. 
görülmüştür. 

Bölüm 405 — Atlı dağıtıcılara verilecek hayvan yem bedeli (255 000) 

Bu tertibe mevzu ödenekten geçmiş senelerde yapılan sarfiyat da nazara alınmak suretiyle 
(20 000.) liranın tasarruf edileceği mümkün görülmüş ve bu sebeple geçen yıldan bu miktarnoksau; 
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tekîif' erimiştir . Bölgelerden alman bilgiye göre 1400 raddesinde olan atlı dağıtıcı kadrosunun 
aylık 15 liradan senelik para tutarı (252 000) liradır. (3.000.) l ira-da at alacaklara 4333. sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğince verilecek avanslar karşılığı olarak konulmuştur. 

Bölüm 407 - Madde 11 — Beyiye aidatı 50 000 

Bu tertipden 1951 yılında (50 000) liralık ödenek alınmıştı. 

Yeni beyiye şubeleri açılması-'zaruri olmakla beraber 1952 yılı için de aynı miktar teklif edil
miştir. i , 

Bölüm 407 - Madde 12 — Acentalıklar aidatı 10 000 

Bu tertip için 1951 yılı bütçesiyle 10 000 lira ödenek alınmıştı. 5584 sayılı Posta Kanununun 
ö.nc'ı maddesiyle ihdası kabul edilen acentalıklardan mevcut olanların 1952 yılı ihtiyacı için de 
geçen senenin aynı teklif edilmiştir. . 

Bölüm 407 • Madde 30 — Geri verilecek paralar 600 000 

Yabancı memleketler topraklarından geçirilen.mektup ve koli postalarından, dolayı transit gi
derleri, Türk ve yabancı gemilerle yabancı memleketlere götürülen postaların taşıma masrafları 
memleketimize ait vesaitle yabancı memleketlerden getirilen veya yabancı memleketler arasında 
nakledilen postaların taşıma hisseleri, yabancı uçaklarla tannan uçak postalarının hava taşıma 
giderleri yabancı posta merkezlerinde pul veya para ile değiştirilen cevap kuponlarımızın bedel
leri gibi posta hizmetlerine ait masraflar ile ecnebi memleketlerden memleketimizle yapılan tel
graf ve telefon, muhabereleri için tahsil edilen ücretlerde de idaremiz hissesi, memleketimizden 
ecnebi memleketlerle yapılan telgraf, telefon muhabereleri için merkezlerimizce tahsil edilen üc
retlerde idareler hissesi dâhil bulunduğundan milletlerarası mevzuatı dairesinde yapılan mah
sup.' muamelesi neticesinde idaremiz borçlu çıktığı takdirde ödenecek borç karşılıkları ve bunla
ra mümasil diğer masraflar için 1952 yılı için, del.951 yılının aynı olarak 600 000 lira teklif edil
miştir. •••'•: 

' Bölüm 407 - M'adde 40--Mahkeme harçları 10 000 

•Bu tertipten 1951 yılı Bütçesiyle 10 000 lira ödenek alınmıştı. 

Mevcut dâva ve icra muamelelerinin ve L. M. N. Ericson Firması tarafından açılan ve- îdare 
aleyhine neticelenen ve Yargıtayca incelenmekte olan (500 000) lira alacak dâvasiyle 1951 yılında 
netieelonmiyerek 1952 yılma devredilecek ve 1952 yılında açılacak dâvaların ilân ve sair harçla
rını ve idare lehine hükme bağlanıp tahsil edilen vekâlet ücretlerinden ötürü 1389 sayılı Kanunla 
yönetmeliği gereğince ilgili avukat ve memurlara ödenecek paraların karşılığı olarak 1952 yılı 
için de geçen senenin aynı olarak 10 000 lira teklif olunmuştur. 

Bölüm 408 — Artırma ve eksiltme komisyonlarına iştirak edecek üyelerin huzur ücretleri (500) 

Artırma, ve eksiltme komisyonlarına iştirak edecek belediye üyelerinin zaruri masrafları karşı
lığı olarak 1949 yılı Bütçesinde ihdas edilen bu tertipten şimdiye kadar hiçbir masraf ihtiyar 
edilmemiş bulunmakta ise de vukuu melhuz istekleri karşılıyabilmek için geçen yılın 'ayni olarak' 
500 lira ödenek konulması uygun.-•görülmüştür. • . . .: . 

.- Bölüm 4İ2 i^'Tıbbi ec 

Bu tertip için 1951 yılı Bütçesiyle 5 000 lira ' ödenek alınmıştı. 

1951 yılından evvel ilâç ve tıbbi gereç karşılıkları ve vazife esnasında kazaya uğrıyan hizmetli 
ve işçilerle öğrencilerin tedavi ücreti ve yolluklarından başka sigorta primleri karşılıklarını ihtiva 
ç d & j r W T O ^ lâyıkiyle tatbik;-edilebitee^: i q ^ 
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şılığı 1951 yılında çıkarılarak müstakil bir bölüme alınmış olup bu tertibe geçen yıl olduğu gibi 5 000 
lira ödenek konulması uygun göörülmüştür. " 

Bölüm 414 — Taşıma giderleri (2 453 500) 

1951 yılında bu tertipten 2 300 000 liralık ödenek alınmıştı. 

Devlet Demiryolları ldaresiyle,trcnlerle taşman postaların nakliye ücretleri hakkında, henüz 
bir anlaşmaya varılmamış ve binaenaleyh bu idareye nakliye ücreti olarak birşey ödenmemiş oldu
ğundan alman bu tahsisatın kara postalariyle uçaklarla taşman postalar için Havayolları İdaresine 
ödenecek ücrete ve sürat katarlariyle taşman postalar için Devlet Demiryollarına öteden beri öden
mekte olan ücrete kâfi gelebilecek ise de Devlet Demiryolları ve Havayolları idarelerine geçen yıl ta
hakkuk edip ödeneksizlik yüzünden vcrilemiyen 619 929 lira borcumuz bulunduğundan ve 1952 
yılında posta trafik ve sevkiyatı her sahada artmış olduğundan bu masrafların geçen seneki nis
pette alınacak bir ödenekle karşılanmasına imkân görülememektedir. Söyledi: 

A) Vâki olan talep ve müracaatların karşılanması için 1951 - 1952 devresinde bilhassa haf
tada iki ve üç seferi! olan posta hatlarının sefer adedleri imkân nispetinde artırılmakta, hayvan 
ve araba ile nakil şartlı . postalar otoya, çevrilmekte ve bu gelişmeler tabiatiyle bedel ve ücret
lere müessir olmaktadır. Diğer taraftan yeni açılan ve açılacak olan merkez ve şubelerin posta ir
tibatını temin için yeniden posta hatları ihdas edilmektedir. Bu suretle gerek posta hatları 
miktarının mütemadiyen artması ve gerekse sefer adedi erinin fazlalaşması ve nakil vasıtaları
nın otoya çevrilmesi, o nispette taşıma masraflarını da artırmakta olduğundan bilhassa posta 
taşıma masraflarında evvelki senelerin kıyaslanması doğru olmıyacağı cihetle bu inkişaflara mu
vazi olarak ödeneklerin de artırılması bir emri zaruridir. Bundan başka şimdiye kadar İdare
mize ait motörlerle temin edilmekte olan Haydarpaşa ile İstanbul Paket postahanesi arasındaki 
deniz nakliyatı ve İstanbul limanına gelip giden yerli ve yabancı vapurlardan denizde teatisi ge
reken postaların taşıma işi idareye çok pahalıya malolmakta ve birçok müşkiller meydana çıkar
makta olduğundan bu nakliyatın bu defa üç yıl müddetle mütaahhide ihale edilmiş olması itiba
riyle işletme ve personel masraflarından 96 56Ü lira tasarruf edilmiş olmasına mukabil taşıma gi
derlerinden bu iş için 38 324 liralık bir ilâve yapılması lâznngelmiştir. Bütün bu sebeplerle kara 
ve deniz yollarında mütahahhitler vasıtasiyle taşıttırılan postalar için geçen yıldan 190 000 lira 
fazlasiyle 1 690 000 liraya ihtiyaç olacağı tahmin edilmiştir. Bu paradan takriben 20 000 lirası 
fazla hamule, 17 500 lirası emaneten idare edilmekte olan ve lüzumu halinde idare edilecek pos
ta hatları, 16 000 lirası 600 kusur posta eksiltmelerine ait ilân ve tellaliye masrafları için ayrı
lacak ve tahminen. 1 590 000 lirası da mukavelenamelerle bağlanmış posta taşıma mütaahhitleri-
ne kalacaktır ki bu taahhütler mecmuu 1 589 315 lira olarak tahakkuk etmiştir. 

B) 5584 sayılı Posta Kanununun 11, 12 ve .14 ncü maddeleri gereğince Devlet Demiryolları 
İdaresine ait vesaitle demiryolları üzerinde taşman postalarla posta vagonlarımızın bu hatlar üze
rindeki cer ve memurlarımızın nakil ücretlerinin bu idare ile yapılacak anlaşmaya göre ödenme
si icabedecektir. Fakat bu hususta Devlet Demiryolları İdaresiyle bir anlaşmaya varılması he
nüz mümkün olmuştur. Bununla beraber bir ar.laşma akdi ve ücret ödenmesi lüzum ve zarureti 
aşikâr olduğu ve mezkûr idareden alman bir yazıda demiryoları üzerinde taşman postalar içil' 
alınacak ücretin nakil mahiyetine göre takriben 1 500 000 lira. tutacağı ve 1952 Bütçesine bu 
miktar ödenek konulması istenilmiş ise de Demiryolları İdaresine ödenecek ücret için bu miktar; 
üzerinden ödenek ayrılması mümkün görülmediğinden ancak 600 000 lira .ayrılabilmiştir.:. De
miryoları İdaresinin, bu miktara muvafakat edeceği de şüpheli görülmektedir. 

O) Yine ayrı kanun hükümlerine göre Devlet Denizyoları İdaresinin gemilerle denizden ya
pılacak posta nakliyatı için mezkûr idareye sennde 75 000 lira ücret ödenmesi hususunda muta
bık kalınarak anlaşma akdedilmiş ve bakanlıkça da tasdik edilmiş olduğundan bu kısım nakliyat 
için elo 75 000 lira ayrılması lâzımgelmektedir. 

.( S.'Sayısı VÖfif''' 
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D) Devlet Havayollarına ait uçaklarla taşınmakta olan postalar için 1950 yılı zarfında mez

kûr idareye 98 794 lira ödenmiş bulunmaktadır. Uçak postasına olan rağbet günden güne art
makta ve aynı zamanda uçak seferleri artırılmakla beraber yeni hava hatları da ihdas edilmekte 
olduğundan ve uçak postalarına ait ücretler ağırlık esasına göre ödenmekte bulunduğundan uça iv 
postaları için 1952 yılında 125 000 liraya ihtiyaç olacağı tahmin olunmaktadır. '••'•' 

E) Yataklı vagonlar için de 10 000 lira ödenek lâzımdır. 

Netice olarak bu dört kısım posta taşımalar! için ceman 2 453 500 lira ödenek konulması ge
rekmektedir. 

Son olarak şu ciheti de ayrıca tebarüz ettirmek lâzımdır ki, posta taşıma masraflarında ge
çen yıllarda ve geçen yapılan ödemelerin diğer yıllar için esas tutulması veya kıyas olarak ele 
alınması mümkün değildir. Zira posta taşıma işleri her yıl eksiltme suretiyle mütaahlıitlere ve
rilmekte ve ihale bedelleri o yılın askerî, siyasi ve ticari durumuna, para kıymetiyle eşya ve mal
zeme fiyatlarında hâsıl olunacak alçalma ve yükselmeye ve nihayet bu tesir ve âmillerle posta ta
şıma işine gösterilecek rağbete göre takarrür eylemektedir. Posta taşıma işleri umumi olarak her 
sene Temmuz ayında eksiltmeye çıkarılır ve ihale işleri Kasım ayı iptidasına kadar devam eder. 
Bu itibarla her malî yılın 8 - 1 0 ayma ait ödemeler bir evvelki senenin ihale bedeli üzerinden de
vam eder ve o seneki ihale bedelleri bir yıl sonraki tediyelere tesir eyler. İdare mütaahhitlerle 
yapılan'sözleşmeler gereğince ihale bedelleri üzerinden taşıma ücretini ödemek mecburiyetinde 
bulunduğundan bu tertipten bir indirme yapılmasının mümkün 'olamıyacağı tabiîdir. 

Özel olarak 1952 yılı için. #: 

1 590 000 Posta sürücülükleri için '% 
20 000 Fazla hamule için 
17 000 Emaneten idare edilen ve lüzumunda idare edilecek posta hatları için 
16 000 600 küsur sürücülük için ilân ücreti 

600 000 Devlet Demiryollariylc yapılan taşıma için 
75 000 Devlet Denizyolları vapurlariyle taşıma için 

125 000 Devlet Havapolları uçaklariylc yapılan taşıma için 
10 000 Yataklı Vagonlar Şirketi için 

2 453 500 

Bölüm 416. — Meslek, okulu her türlü giderleri (86.178) 

Bu tertip için 1951 yılı Bütçesiyle 145 000 lira ödenek alınmıştı. 

1952 yılı için aşağıdaki cetvele göre 86 178 lira ödeneğin kâfi geleceği anlaşılmıştır. 
3 176 91 Öğrencinin 4 aylık ve 43 Öğrencinin 10 aylık olarak dörder liradan harçlıkları için 

35 568 48 öğrencinin 4 aylık, 43 öğrenci ve 29 memur hizmetlinin 10 aylık olarak ve günde 
130 kuruştan yiyecek bedeli için. 

13 385 Mahrukat ve nakliyesi için 
12 922 91 öğrencinin giyim masrafı için 
4 227 Not çoğaltması ve diğer kırtasiye vo matbua bedelleri için 

14 900 Traş, revir, sanatoryum, su ve elektrik masrafları için 
2 000 -Hizmetlilerin giyeceği için 

86 178 

' -r* Bölüm 418. — Faiz ve acyo (850 000) 

Bütçe Kanununun 3 ncü maddesine istinaden çıkarılan kısa vadeli bonoların faiz ve muame-

('S.. Sayısı : 56) 
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le vergisiyle banka muamelelerinden dolayı ödenmesi lâzım gelen acyo karşılığı olan bu terti
be 1947 ve daha sonraki yıllar içinde çıkarılan bonolardan 1951 yılı içinde itfa edilmiş ve edi
lecek olanlar ile 1951 yılı içinde yeniden çıkarılacak bonolardan 1952 yılma devredileceklerin 
yenilenmesi için ödenecek faizle banka muamelelerinden dolayı tahakkuk edecek acyo karşı
lığı olmak üzere 85 000 liranın kâfi geleceği anlaşılmıştır, 

Bölüm 419 — Mahkeme giderleri (15. 000) 

Bu tertip için 1951 yılı Bütçesine 10 000 lira ödenek alınmıştır. 

Eadyo ücretlerini kanuni müddet zarfında vermiyenler günden güne artmakta ve aleyhlerinde 
dâva ikamesine veya icra takibi yapılmasına zaruret hâsıl olmaktadır. Avukatlık Kanununun beşinci 
maddesinin yürürlüğe girmesinden dolayı bâzı mahallerde mukavele ile avukat istihdamı da icabet-
mektedir. İdarece istimlâk edilen gayrimenkullerden bâzılarının sahipleri tarafından istimlâk bede
line itirazla İdare aleyhine dâvalar açılmış ve İdarece kablo hasarı sebebiyle vapur acentaları ile 
kaptanları aleyhlerine mühim miktarda dâva ikamesine zaruret hâsıl olmuştur. Bu dâvalardan in
taç edilmiyerek 1952 yılma devri gerekenlerle aynı yılda açılacak dâvalarda nazarı itibara alınarak 
bu tertibe geçen yıldan 5 000 lira fazlasiylc 15 000 liralık ödenek konulmasına zaruret görülmüştür. 

Bölüm 421 - Madde 10 — Bendiye, hurç, çanta ve çuval (150 000) 

Bu tertip için 1951 yılı Bütçesiyle 150 000 lira ödenek alınmıştı. 

Bu ödenekle ancak bendiye levazımı temin edilebilmiştir. Halbuki kurşun, sicim, ambalaj kâğıdı, 
mühür mumu, etiket ve kapsül gibi bendiye levazımı fiyatlarında meşhut olan yükselmeler dolayı-
siyle bunların 1952 yılında daha pahalıya mubayaası muhtemel olduğu gibi posta servislerinin lâ-
yıkiylc işleyebilmesi gerekli malzemenin vücudiyle mümkün olacağı ve nitekim posta çuvalı, dağı
tıcı çantası, atlı dağıtıcı heybesi, posta hurcu, emanet çantası gibi birçok eşya- ve levazıma kati bir 
ihtiyaç bulunduğu aynı zamanda ip ve kurşundan tasarruf için bâzı yabancı memleketlerde olduğu 
gibi kilitli çantalar yaptırılması icabettiği cihetle 1952 yılında bunların kısmen olsun tedarik edile
bilmesi için bu tertipteki ödeneğin geçen yılın aynı olarak bırakılması zaruri görülmüştür. 

Bölüm 421 - Madde 20 —* Gezici memur ve hamal primleri (90 000) 

Tren ve vapurlarda pasta nakleden gezici posta memurlarına senelerden beri kilometre ve deniz 
mili başına 75 santim ile iki kuruş arasında prim verilmekte idi. Geçen yıl tren seferlerinin art
ması ve tatbikma başlanan açık muamele dolayısiyle büyük ve ana hatlarda ikişer gezici sefere çıka
rılması yüzünden prim sarfiyatı fazlalaşmış ve vâki teşebbüs ye müracaatlarımıza rağmen ek ödenek 
istihsali de mümkün olmamış bulunduğundan bu primler mevcut ödenek dışında fazla tahakkuka 
meydan verilmemek üzere ve gerekli ek ödeneğin istihsaline kadar tren hatlarında 60 santime, de
niz hatlarında ise 1 kuruşa indirilmiştir. Mahaza senelerden beri verilmekte olan 75 santim dahi me
murlarımızın asgari yiyecek masraflarını bile karşılamamakta iken ödenek zaruretiyle bunun bir 
miktar daha tenkisi mağduriyetlerini mucip olduğu gibi. Demiryolları İdaresi tren personeli prim
lerini artırdığı da görülmektedir. 

Bununla beraber aynı zaruret dolayısiyle 1952 yılı için de geçen yıl olduğu gibi 90 000 lira tek
lifinde bulunulmakla iktifa edilmektedir. 

Bolüm 421 - Madde 30 — Posta tazminatı (15 000) 

Hâdiselere bağlı olan bu tertibe 15 000 lira ödenek konulmuştur. 

Bölüm 421 - Madde 40 — Posta pulu ve kartlariyle tarih damgaları giderleri (250 000) 

1951 yılı Bütçesiyle bu tertip için 400 000 lira ödenek alınmıştır. ', 

1952 yılı için 220 000 lirası pul tabiyesiyle Bernedeki Milletlerarası posta birliği kaleminden 
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getirtilecek cevap kuponları, 20 000 lirası tarih damgaları ve 10 000 lirası da bastırılacak çek ve 
posta bonoları bedellerine ait olmak üzere 250 003 liranın kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

Bölüm 421 - Madde 50 — Cevaplı kuponlar bedeli (1 500) . 

Merkezlerimiz gişelerinde değiştirilen cevap kuponlar karşılığında; müraselâta yapıştırılan pul
lar ile pul yapıştırılmak suretiyle yanlışlıkla fazla alınıp ücret tarifesindeki hükümler dairesinde 
sahiplerine geri verilecek ücretler karşılığı olan vo hâdiselere bağlı bulunan bu tertibe geçen yıl 
olduğu gibi 1 500 lira ödenek konulmuştur. 

Bölüm 421 - Madde 60 — Deneme Mektup ve Koli giderleri (500) 

Lüzum görülecek yerlerde kontrol maksadiyle müfettişler tarafından tertip edilecek müraselât 
masrafları karşılığı olan ve hâdiselere bağlı bulunan bu tertibe de 1951 yılında olduğu gibi 500 lira 
.ödenek konulmuştur. 

Bölüm 422 — Telli, Telsiz Telgraf ve Telefon işletmesi (320 000) 

.Bu tertip için 1951 yılı Bütçesiyle 200 000 lira ödenek alınmıştı. 

Ankara'da kurulan ve Ekim sonunda faaliyete getirilecek olan telsiz istasyoniyle İstanbul tel
sizlerinin tağdiyesi vo telefon rehberleriyle bant bedelleri göz önünde tutularak 1952 yılı için 
320 000 lira teklif olunmuştur. 

Bölüm 423 — P. T. T. Fabrikası her türlü giderleri (160 000) 

Bu tertip için 1951 yılı Bütçesiyle 140 000 lira ödenek alınmıştı. Ancak 1952 yılında işçi ve çı
raklara yarım tatil gündeliği verileceğine göre 132 6G0 lirası bu işçilerin 301 günlük istihkakları 
ile 1952 yılı Martından itibaren tatbik olunacak G4 günlük tatil yarım gündelikleri 1 799 lirası 
54 işçiden 1/3 nün hademe zamları, 4 321 lirası 13 çırağın sınıf terfi zamları, 2 500 lirası elek
trik kuvyei muharrike bedeli, 15 000 lirası fabrika makine, tezgâh ve ocaklarının 1952 senesi 
zarfında faaliyette bulundurulabilmesi için teda-'iki muktazi maden kömürü, petrol, benzin, made:ı 
yağı, üstüpü, arap sabunu, gres, eğe, matkap, klivuz, sütkosinik, kalem çelikleri, ölçü ve kontrol 
takımı ve aletleri, işçi tulumu ve ayakkabıları 1 850' lirası da bir işçi ve iki çırağın 1952 de askere 
.gitmeleri tazminatı karşılığı olmak ve muhtemel farklar göz önüne alınmak suretiyle 1952 yılı içim 
160 000 lira teklif olunmuştur. < ^ > \ p r v . v 

jBÖlüm 425 — Sanatoryum her türlü giderleri (175 000) 

Bu tertip için geçen sene 150 000 lira ödenek alınmıştı. 

Ancak *bu miktar sanatoryumun 1 Haziran 1951 .tarihinde faaliyete geçebileceği mülâhazasiyje 
ve 9 ayiçin-hesap/edilmişti. Bu vaziyete göre 1952 yılı masrafları, için 12 ay hesabiyle 175 000 lira 
teklif edilmiştir. 

Bölüm 426 — Bedenterbiyesi hizmetleri (1) 

Beden terbiyesi için şimdiye kadar alman ödenekten sarfiyat vâki bulmamış olduğundan ter
tibin muhafazası maksadiyle 1 lira ödenek konulmuştur. 

Bölüm 450 - Madde 10 •— Yabancı memleketlere gönderilecek öğrenciler (85 000) 

İdaremiz hesabmt Aemerika'da okumakta olan 19 öğrencinin bir yıllık ödenek ve her türlü, öğre
tim giderleri için 8 000 liradan 152 000 lira ödeneğe ihtiyaç bulunduğu Millî Eğitim Bakanlığından 
bildirilmişse de bahsi geçen öğrencilerin normal olarak 1952 Mayıs sonunda mezun olmaları ve ancaK 
bunlardan birkaçının daha birkaç ay ve hattâ yıl sonuna kadar kalmaları ihtimali ile dönüş yolluk
ları göz önüne alınarak 1952 yılı için 85 000 liranın kâfi geleceği anlaşılmıştır. 
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v Bölüm 450 - Madde 20 — Teknik Üniversite öğrencileri (1 265) 

Bu üniversitede okuyan öğrenciler bu yıl sonuna kadar mezun olacaklar ise de bunlardan birisi
nin 1952 yılma intikal edeceği ve bunun burs ve imtihan ücreti olarak 1952 yılı için 1 265 liraya 
ihtiyaç bulunduğu Millî Eğitim Bakanlığınca bildirilmiştir. 

Bölüm 450 - Madde 30 — Sanat ve Teknik Enstitüsü öğrenci giderleri (0) 

Bu okulda okuyan öğrenciler bu yıl sonuna kadar mezun olacaklarından ve yeniden öğrenci de 
alınmadığından bu tertibe tahsisat konulmasına lüzum kalmamıştır. 

Bölüm 451 - Madde 10. — Satmalına ve abone karşılığı (4 000) 

Bu tertip için 1951 yılı Bütçesiyle 3 700 lira ödenek alınmıştı. 

Günlük gazete bedellerinin % 50 artması, göz önüne alınarak geçen seneden 300 lira fazlasiy-, 
le 4 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 451 - Madde 20. — Başka her çeşit giderleri (2 500) 

Bu tertipten 1951 yılında olduğu gibi 2 500 lira ödeneğin ihtiyaç hâsıl olacağı tahmin edilmiş
tir. ' 

Bölüm 453. — Posta ve Telekomünikasyon Birliğine katılma payı (45 000) 

Bu tertip için 1951 yılı Bütçesiyle 31 000 lira ödenek alınmıştı. 

idaremiz ' Milletlerarası Telekomünikasyon - ve Posta birliklerine Âza bulunmakta ve sözleşme ge
reğince birliğin masraflarına muayyen nispette iştirak eylemektedir. 

1952 yılında da birlik masraflarından İdaremize düşen hissenin ödenmesiyle beraber Berne'-
de inşa edilmekte olan Dünya Posta Birliği binasının tefrişi,. Üye devletlerce kabul edilmiş ol
duğundan idaremizce de memleket mâmülâtmdan İ l 000 liralık bir halı ile iştirak edilebilmesi 
için 45 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 454. — Sigorta Giderleri (100 000) 

Bugün için sigorta ettirilecek idare emvalinin değeri 37 000 000 liradan fazladır. Ticaret 
Bakanlığı ile yapılan muhaberede bu miktar emval ve tesisatın yalnız yangına karşı .sigorta 
ettirilebilmesi için 110 000 liraya ihtiyaç olduğu tesbit edilmiştir. Fakat sigortalarla yapılan sı
kı bir pazarlık neticesinde ve senenin ilk üç ayı hariç 9 ay için 75 000 lira dâhilinde bir prim
le sigorta ettirilebilmiştir. Ancak, binaların yangına karşı sigorta ettirilmesiyle beraber, bil
hassa içerisinde bulunan teknik tesisatın ve depolarla büyük merkezlerdeki malzemenin infilâk, 
ve tabiî âfetlere karşı sigorta ettirilmesi de faideli ve lüzumlu görülmektedir. 

Bu bakımdan emin ve .tam bir sigorta yaptırılabilmesi için bu tertibe geçen yıldan 25 000 li
ra fazlasiyle 100 000 lira ödenek konulması zaruri görülmüştür. . -...;'. 

' Bölüm 476 - Madde 10. — "Kurs Öğrenci Giderleri ; 

Kurs kapatılmış olduğundan bu tertibe tahsisat konulmasına lüzum kalmamıştır. 

Bölüm 476 - Madde 20 — Kurs başka giderleri 

Kurs kapatılmış olduğundan bu tertibe tahsisat konulmasına lüzum kalmamıştır. 

Bölüm 501 — Geçen yıl borçları (50 000) 

Her yıl tahakkuk eden masraflardan mühim bir kısmının evrakı müsbite noksanı ve saire gi
bi formaliteye mütaallik sebeplerle bütçeye masraf kaydı veya bütçe emanetine alınması müm-
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kün olmadığından düyuna kalmakta ve bu sebeplerle her yıl bu tertip için bütçeye konulan öde
nek kâfi 'gelmiyerek aktarma yapılması zaruretinde kalınmaktadır. Bununla beraber bidayeten 
katiyetle tahmin ve tesbiti mümkün olmıyan bu gider için geçen yıl olduğu gibi 50 000 lira öde
nek konulmuştur. 

Bölüm 502 -Madde 10 — 1947 - 1950 yılları, borçları (100.000) 

Bu tertip için her yıl alman ödenek, 501 nci bölüm için işaret edilen sebepler dolayısiyle ih
tiyacı karşılamıya kâfi gelmemiş ve birçok aktarmalar icrası zaruretinde kalınmıştır. 

Bununla, beraber posta taşıması ^ücretlerinden Devlet Demir, Deniz ve Havayolları idarelerine 
ödenecek bir-hayli borç kalmış ve 1951 yılı ödeneğinden aktarma temini de mümkün görüleme
miş olduğundan, bunlardan süratle ödenmesi lâzımgelen miktar göz önüne alınarak 1952 yılı için 
100 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 502 - Madde 20 — 1928 - 1946 yılları borçları (10 000) 

Geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. , ; . 

' : Bölüm 505 — Hükme bağlı borçlar (180 000) 

Çeşitli istihkaklar için alacaklılar tarafından açılan dâvalardan idare aleyhine neticelenen ve 
ancak taallûk ettikleri sene bütçelerindeki tertiplerinde ödenek bakiyesi kalmamış olduğundan 
düyun tertiplerinden ödenmesi mümkün olmıyan borçların derhal ödenmesini ve bu suretle hükmün 
infazını temin için alınmakta olan bu tertip için geçen yıl 10 000 lira ödenek alınmıştır. 

Ancak, 1941 -1946 Bütçe kanunları gereğince Ankara, îzmir ve lokalleriyle, ödemiş telefon 
santrallerinin tevsii için Erikson firmasiyle girişilmiş olan yüklenme bakiyesi olarak 1950 yılın
da ödenmesi icabeden taksitler, takas priminden dolayı idare ile firma arasında çıkan ve mahke
meye intikal eden ihtilâf üzerine, firmaca alınmamış ve idarece aleyhine dâva açılmıştır. 

Dâvanın idare aleyhine neticelenmesi halindf, dâva mevzuu olan ihtihkaklarm derhal ödene-
bilmesini temin maksadiyle, 1951 yılı Bütçesinin 911 nci bölümüne kâfi miktar ödenek konulmuş 
ve fakat, Ankara Ticaret Mahkemesince idare aleyhine verilen karar temyiz edildiği için henüz 
tediyatta bulunulmamıştır. Ticaret mahkemesince verilen hükmün bozulması halinde idarenin 
ödemekle mükellef olacağı miktarın şimdiden tâyin've tesbiti mümkün olamıyacağı ve aktarma 
icrasına 'kaçlar geçen zaman için faiz ödemesine mahal verilmemesi maksadiyle bu tertibe 180 000 
lira ödenek konulması zaruretinde kalınmıştır. 

Bölüm 701'— Yapı onarımı (245 000) 

..*• 1951 yılı Bütçesinde 905 nci bölümü teşkil eden yapı onarımiyle küçük bina ve arsa inşa ve is
timlâk bedellerini ihtiva eden bu bölüm için 370 000 lira ödenek alınmıştı. 

Ancak, ahiren Maliye Bakanlığınca alınmış alan karara uyularak ikiye bölünmüş olan bu ter
tipten yapı onarımına tahsis edilen bu kısım için 245 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

Bu paradan 1 500 lirası Ankara telsiz alıcı ve verici istasyonlarını Balâ §osasma bağlıyan yo
lun daimi bakımı için Ankara İli emrine verilecek, geri kalan 243 500 lirası da müstacelen ona

rımı icabeden 60 P. T. T. merkezine harcanacaktır. 

Bölüm, 711 — Telli ve telsiz telgraf ve telefon makine, araç ve tesislerinin onarımı 1 240 000 

1951 yılı Bütçesinde 909 ncu bölümün birinci maddesini teşkil eden bu tertip için geçen sene 
1 550 000 lira ödenek alınmıştı. 

Maliye Bakanlığınca yatırım bütçesi sekimde yapılan değişikliğe uyularak müstakil bir bölüm 
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haline getirilen bu tertip için teklif edilen 1 240 000 lira ödenekle yapılacak işler ve onarım için 
alınacak gereçler şunlardır. 

340 000 24.000 Km. hattın işçilik ve.bakım yevmiyesi, 
Her kilometrede bir değiştirilmek üzere 24.000 direk bedeli, 
Direk ve malzemenin• igı yerine nakliyesi, 
20.000 aded 2 N. Fincan bedeli, 
10.000 aded 4 N. Fincan bedeli, 
10 ton 2 m/m demir bağ teli bedeli, 
Telefon santral ve makin alan yedek malzemesi, 
Telgraf ve telefon kuranportör yede dekleri, 
Telli, telsiz telgraf cihazları yedekleri, 
Şehir içi telefon şebekelerinin onarımı için lüzumlu malzeme bedeli, 
Pil malzemesi ve nışadır bedeli, 

1 240 000 ' 

Bölüm 735 — Yapı ve gayrimenkul satmalma" giderleri (125 000) 
Maliye Bakanlığınca ahiren alman karara uyularak 1951 yılı Bütçesinin 905 nci bölümünden 

ayrılan bu bölüme 1952 yılı için 125 000 lira ödenek konulmuştur. 
Bu ödeneğin nerelere harcanacağı aşağıda gösterilmiştir : 

46 815 Bolayır, Kayseri, Bursa, Gazianteb P. T. T. ve telefon santral binaları için satmalmma-
sı tahakkuk eden arsa bedelleri, 

20 000 Hazinece idare adına tescili tekarrür eden gayrimenkullerin tapu harç ve masrafları, 
58 185 1952 yılında satmalmacak bina ve arsa bedelleriyle buna müteferri giderler. 

340 000 
230 000 
20 000 
5 000 
15 000 
50 000 
70 000 
70 000r 
70 000 
30 000 

125 000 

Bölüm 751 — Satmalmacak veya yaptırılacak telli, telsiz telgraf ve telefon makine, araç, gereç ve 
tesisler (680 000) 

1951 yılı Bütçesinde 909 ncu bölümün ikinci maddesini teşkil eden bu tertip için 650 000 lira 
ödenek alınmıştı, 1952 yılı için 30 000 lira fazlasiylo 680 000 lira teklif edilmiştir. Bu para ile 
alınacak veya yaptırılacak makine ve tesisler şunlardır : 
147 300 Yeni yapılacak ve uzunluğu 668 Km. yi bulacak olan Çorlu - Tekirdağ - Malkara - Ke

şan - ipsala - Yunan hududiyle Balıkesir Güngörmez - Edremit, Kayseri - Develi - Sa-
• imbeyli, Erzurum - Kars ve Türkiye - Irak hududu bakır devreleri, 

78 000 Bu devreler için lüzumlu 2000 direk ve 1000 direğin takviyesi için lüzumlu potrel bede
liyle direk ve malzeme nakliyesi, ; 

280 000 Adana, Bursa, İzmit, Afyon, Balıkesir, Mersin, Zonguldak şehirlerinde tevsi edile
cek kurşunlu kablo şebekesi işçiliği ile Samsun ve Eskişehir şebeke tevsii ve işçiliği ve 
Gazianteb şebeke tesis işçiliği, 
14 merkez arasında ceman 1150 numara santral nakli ve havai şebekenin tevsii, 
Altı şehir arasında yapılacak üçer kanallı kuranportör- nakli, 
Ankara 'dairi altı kanallı kuranportörün Diyarbakır'a nakli, 
istanbul'da kısa dalgalı sahil postası alım' ve tesisi, 
Fabrikada yaptırılacak işler bedeli, 
Telefon kabini, 
200 aded seyyar telefon, 
20 aded hat muayene aleti. 

16 000 
4 700 
1 000 
33 000 
30 000 
60 000 
20 000 
10 000 

680 000 
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Bölüm 752 — Satınalınacak taşıtlar (84 000) ' . 

A) 1948 yılındaki başmüdürler toplantısında büyük ve önemli merkezlerde bilhkssa telgraif tev
ziatının motosikletle yapılması karar altına alınmış idi.: Tesbit edilen listeye göre'bu gibi'merkez
lerin 88 motosiklete ihtiyacı olduğu anlaşılmış ise de bunların hepsinin birüen alınması; bütçe du
rumu bakımından mümkün görülemediğinden şimdilik 1952 yılı için 10 motosiklet. 

B) 1952 yılma kadar İstanbul'da yapılacak geniş telefon şebeke tesisatı için Amerikalı uz
manlar tarafından lüzum gösterilen 1,5 fabrika tonluk 16 aded kamyondan 8 adedi, 

C) Sanatoryum için 1 aded hasta arabası satınalmmak' üzere 1952 yılı için.84 000 liraya ih
tiyaç vardır. \ ' 

Kıymeti Adedi Cinci 

15 000 10 Motosiklet \ . ; 
57 000 8 Kamyon 
12 000 1 Sanatoryum, için hasta arabası 

• 48 000 19 

Bölüm 753 — 1941 - 1946 yılları Bütçe kanunlarının 5, .6 ve 7 nci maddelerinin verdiği yetkiler 
; gereğince makine, gereç ve tesisler için girişilen yüklenmeler karşılığı (600 0ÖÖ) 

Mevcut anlaşma gereğince İzmir telefon, Ankara merkez, Yenişehir, Bahçelievler, Buca, Bor
nova ve ödemiş santrallerinin tevsii bedeli bakiyesi olarak 1950 yılında Erikson firmasına öden
mesi icabeden mebaliğ mezkûr firma tarafından takas primi dolayısiylo almmıyarak mahtoemeye 
müracaat edilmiş ve bu sebeple 1951 yılı Bütçesine konulan 580 000 liralık ödenek de henüz sar-
fedilmemiştir. 

Ancak, bu müddet zarfında Ankara Ticaret Mahkemesince idare aleyhine ittihaz edilen karar 
idarece temyiz edilmiş ve henüz bir neticeye bağlanmamıştır. 

Temyiz kararı idare lehine neticelendiği ve 1951 yılı Bütçesine mevzu ödenek sarfedildiği tak
dirde tevsiat bedeli için 1952 yılı Bütçesine ödenek konulmasına lüzum kalmıyacâğı düşünülerek 
yalnız İngiltere kredisi taksitleri karşılığı olarak 600 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 761 - Madde 10 — İstanbul telefon taksiti bedeli (319 '700) 

Kaldırılmış istanbul Telefon Şirketine mukavelesi gereğince ödenecek 1952 yılı taksitleri kar
şılığıdır. 

Bölüm 761. - Madde 20. — İzmir telefon taksiti bedeli (94 700) V 

Evvelce satmalmmış olan İzmir telefon tesisatının mukavelesi gereğince ödenecek 1952 yılı 
taksiti karşılığıdır. 

Bölüm 762. - Madde 10. — Bina yapımı (667 000) , 

1951 yılı Bütçesinde 912 nci bölümün birinci maddesini teşkil eden bu tertip için 1 300'000 lira 
ödenek alınmıştı. 

4892 ve 5169 sayılı kanunlar gereğince girişilmiş olan yüklenmelerden 1952 yılma sirayet eden 
taksitlerle ihalesi yapılacak olan binaların 195,2 yılı taksitleri için .667 000 liraya! ihtiyaç vardır. Bu 
binalar aşağıda gösterilmiştir. , 
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Lira 

100 000 Bakırköy otomatik telefon' santrali 
80 000 Bebek » 
70 000 Fatih » 
5 000 Büyükada » 

43 000 Erenköy » 
18 900 Yeşilköy » 

350 100 Bursa ve Gazianteb 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

667 000 

Bölüm 762. - Madde 20. — Satmalınacak veya yaptırılacak makina, gereç ve tesisler (5 333 000) 

195i yılı Bütçesinde 912 nci bölümün ikinci maddesini teşkil eden bu tertip iîçn 8 700 000 lira 
ödenek, alınmıştı. 

1952 yılı için 2 888 807 lirası 4892 ve 5169 sayılı kanunlar gereğince evvelki yıllarda girişilmiş 
olan yüklenmelerin 1952 yılı taksitelrine 1 444 193 lirası 1951 yılı içinde sipariş edilip de formalite
leri tekemmül ettirilmek üzere bulunan malzeme bedellerinin yine 1952 yılında ödenecek taksitlerine 
1 000 000 lirası da İstanbul ve diğer şelıir şebekelerinde yapılacak tevsiat bedellerine ait 'olmak üzere 
5 333 000 lira, teklif olunmuştur. -

Bu yüklenme ve siparişlerin müfredatı aşağıdadır: 

Ankara telsizleri bedeli. 
Kuranportör cihazları bedeli.: 

Banliyö santralleri bedeli.' 
Font boru bedeli. 
Haricî tesisat bedeli. 
Telefon makinaları bedeli. ' V 
11 şehirdeki telefon santralleri bedeli. 
8 takım pilot elbisesi bedeli. 
enjekte direk bedeli. 
600 ankesörlü telefon bedeli. • 
Mors cihazları bedeli.' 
Termolâstik ''bedeli. ' 
9 santralin tevsii bedeli. 

Kadıköy'ünde 2400 numaranın Bey
oğlu'na nakli. 
Kurşunlu kablolar bedeli. 
126 kilometre font boru bedeli. 
Deniz ve jonsiyon kablolarının alım 
ve satımı. 
Paratoner malzemesi. 
5, ton bronz tel. 
istanbul ve diğer şehir şebekelerinin 
tevsii.' 

408 626 
467 763 
804 863 
212 335 
95 630 
229 810 
123 000 

. 13 750 
57 000 
123 300 
15 921 
17 561 
319 248 

2 888 807 
200 000 

1 050 193 
120 000 
55 000 

10 000 
9 000 

1 000 000 

5 333 000 
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1952 Gelir Bütçesi gerekçesi 

Bölüm 1-Madde 1 — Posta (20 000 000) 

1951 yılı Bütçesinde tahmin edilen posta geliri 14 232 500 liradır. 

Buna karşı Ekim 1951 yılma kadar yapılan tahsilat 11 266 769 liradır. Bu miktara 1950 yılı son 
dört aylık tahsilatı olan 5 490 958 liranın ilâvesi halinde bir yıllık tahsilat yekûnu 16 757 727 lirayı 
bulur. 

Ancak 1951 yılı tahsilatı arasında 15 Temmuz 1951 tarihinde bâzı müraselât tarifesine yapılan 
zamdan tahassül eden takriben 248 000 lira bir fazlalık da dâhil bulunmaktadır. 

Bu rakam hariç tutulmak şartiyle 1950 ve 1951 yılları arasında. 

11018 769 1951 yılı 8 aylık tahsilatı 
! 8.969 973 1950 yılı 8 aylık tahsilatı 

2 048 796 

lira, bir fzalalık müşahede edilmektedir ki, bu fazlalık % 22,83 nispetini bulmaktadır. 

- Bundan başka 1948 -1951 üç yıllık tahsilat arasında da ortalama % 10,31 derecesinde bir artış gö
rülmüştür. 

Bu itibarla : 1952 yılı posta gelirinin A • ' ? , 

16757727 1951 tahsilatı 
1253 585 % 22,83 artış farkı 

248 000 4 aylık tarif e farkı 
1882 535 3 senelik ortalama % 10,31 inkişaf payı 

20141847 
• • . . . . ( 

tahminen 20 000 000 lirayı bulacağı tesbit edilmiştir. 

Bölüm 1 - Madde 2 — Telgraf (7 800 000) 

1951 yılı Bütçesinde tahmin edilen telgraf geliri 7 500 000 liradan ibaretti; 

Ekim 1951 sonuna kadar fiilen yapılan tahsilat 5 051 674 lirayı bulmuştur. Bu miktara 1950 yılı 
son dört aylık tahsilatı olan 2 622 603 liranın ilâvesi halinde 1951 yılı tahsilatı 7 674 277 lirayı bulur. 

Telgraf gelirinin 1950, 1951 yılları ilk 8 aylık tahsilatı arasında da % 2,04 nispetinde bir artış ol
duğu gibi ild senelik tahsilat arasinda da ortalama % 1,44 nispetinde bir artış müşahade olunmakta
dır.. . 

Bu vaziyete göre 1952 telgraf gelirinin : 

7 674 277 1951 yılı tahsilatı 
53 501 % 2,04 artış farkı 

111280 % 1,44 iki yıllık artış farkı 

7 839 058 

7 800 000 lirayı bulacağı tahmin edilmiş bulunmaktadır. 
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Bölüm 1 - Madde 3 — Telsiz (5,700 000) -

1951 yılı Bütçesinde telsiz gelirinden 4 000 000 lira elde edileceği tahmin olunmuştu. 

Ekim 1951 sonuna kadar 8 ay zarfında fiilen yapılan tahsilat 3 686 769 lirayı bulmuştu,?. Buna 
1951 yılı son 4 aylık fiilî tahsilatı olan 1 341 310 liranın ilâvesi halinde 1951 yılı hasıatı 5 028 070 
lirayı bulmuş olacaktır. 

1951 yılı 8 aylık tahsilatı 1950 yılma nazaran 1197 105 lira fazla olup aradaki artış farkı % 48,08 
nispetini bulmaktadır. 

Bundan başka aynı gelirin senelik ortalama artış nispeti de % 25,73 tür. 

Bu hesaba göre 1952 yılı telsiz gelirinin; ' . ' . ., 

. 5 028 079 1951 tahsilatı 
, 644 901 % 48,08 artış farkı 

1 459 657 % 25,73 » » 

7 132-637 

lirayı bulacağı tesbit edilmiş ise de yıllık trafik adedi de göz önüne alınarak 5 700 000 lira tahmin 
edilmiştir. 

Bölüm 1 - Madde 4 — Telefon (20 000 000) 

1951 yılı Bütçesinde tahsili tahmin edilen telefon geliri 13 500 000 liradır. 

Ekim 1951 sonuna kadar 8 ay içinde yapılan tahsilat 11 362 364 lirayı bulmuş olup buna 1950 
yılı son 4 aylık tahsilat yekûnu. olan 5 369 454 lira ilâve edildiği etkdirde 1951 yılı tahsilatı 
16 731 818 liraya baliğ olacaktır. 

Ancak, telefon tesis ve şebekelerinin tevsi, ıslah ve takviyesi dolayısiyle 1950, 1951 8 aylık tahsi
latı arasında % 47,59 nispetinde, bir artış olduğu gibi geçen üç yılın tahsilatı arasında da % 25,51 
nispetinde bir inkişaf mevcut bulunmaktadır. 

Bu vaziyete göre 1952 yılı telefon gelirinin: 

16 731 818 1951 yılı tahsilatı 
2 555 323 ;% 47,59 artış farkı 
4 920 149 ı% 25,51 » » 

24 207 290 

lirayı bulacağı tesbit edilmiş ise de telefon gelirinin ay sonlarında kontrolörlerden istihraç edil
mekte ve bu sebepten bir yıla ait birkaç aylık gelir tahakkukunun ancak mütaakip yıl içinde tahsili 
mümkün bulunmakta olduğu ve binaenaleyh yapılan tahsilattan bir kısmının geçen yıllara ait ta
hakkuka taallûku aşikâr bulunmakta olduğundan bu cihetler göz önüne alınarak 1952 geliri 20 000 000 
lira tahmin dilmiş bulunmaktadır. 

Bölüm 2 - Madde 1 — Resmî posta (3 466 200) 

1951 yılı için bu tertipten tahsili talimin edilen gelir 3 300 000 liradan ibaretti. 

Ekim 1951 sonuna kadar fiilen yapılan tahsilat 2 430 464 lirayı bulduğu için yıl sonuna kadar 
bu miktarın 4 860 927 lirayı bulacağı anlaşılmakta ise de 1949 ve 1950 yılları tahsilat vasatisi de 
göz önüne alınarak 1952 yılı için 3 466 200 lira elde edileceği tahmin olunmuştur. 
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Bölüm 2-Madde 2. — Resmî telgraf (1-500 000) 

Bu tertipten de 1951 yılında tahsili tahmin edilen gelir 2 250 000 liradan ibaretti. 

Yılın 8 ayında yapılan tahsilat 877 066 lirayı bulmuş ve bu seyre göre yıl sonuna kadar yapıla
cak tahsilatın 1 315 584 lirayı geçmiyeceği anlaşılmış ise de 1949 ve 1950 yıllarındaki tahsilat 
seyri de göz önüne alınarak 1952 yılında 1 500 000 liranın elde edilebileceği tahmin olunmuştur. 

Bölüm 3-Madde 1 —- Resmî dairelerin tahakkuk eden eski yıllara ait posta gelirlleri (58 500) 

Bu tertipten bakayada kalan ve tahsili takip edilmekte olan alacak miktarı 58 500 liradan ibaret 
bulunmaktadır. 

Bölüm 3 - Madde 2 — Resmî dairelerde, tahakkuk eden eski yıllara ait telgraf gelirleri (40 000) 

Bu tertipten bakayada kalan ve tahsili takip edilmekte bulunan alacak miktarı 40 000 lirayı 
bulmaktadır. 

Bölüm 3 - Madde 3 — Resmî dairelerde tahakkuk eden eski yıllara ait telefon gelirleri (400 000) 
o 

Bu tertipten resmî daireler nezdinde mevcut eski yıllara ait idare alacakları 192 470 lira olup 
1951 yılı tahakkukatından da takriben 207 530 liranın tahsilsiz kalarak 1952 yılına devredeceği 
tahmin edilmekte olduğundan bu tertipten 1952 yılında yapılacak tahsilatın 4.00 000 lirayı, bula
cağı zannedilmektedir. 

Bölüm- 4 — Çeşitli gelirler (665 212) 

Bu tertipten 1951 yılında tahsili tahmin edilen gelir miktarı 659 157 liradan ibaretti. 

Ekim 1951 sonuna kadar fiilen yapılan tahsilat 342 111 lira olduğuna göre 1951 yılında yapı
lacak tahsilatın 513 166 liraya baliğ olması lâzım gelirse de muhtelif kaynaklardan müterekkip ve 
seyyal olan bu tertibin 1950 yılı son dört ayı içinde 354 992 lira gelir sağladığı göz önüne alına
rak 1952 yılı gelirinin 665 212 lirayı bulacağı tahmin edilmiştir. 

B,ölüm 5 — Radyo keseneği (480, 000)' 

Hazine nam ve hesabına idarece tahsil edilmekte olan; radyo ücretlerinin % 10 u olarak alın
makta olan bu keseneğin radyo hicretleri tahsilatı nazara alınarak 1952 yılı için 480 000 lira olarak 
tahmin edilmiştir. , 
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Rapor 
• , 21.1.1952 

Bütç.3 Komisyonu Başkanlığına 

Tetkiki tarafıma havale edilen P. T. T. İşletme Genel Müdürlüğünün 1952 yılı Bütçe Kanun ta
sarısı ve ilişik eetvelelri incelendi. 

/ - Teklif edilen\ denk bütçenin karakteri 

Âdi ve yatırımlar bütçeleri için Hükümetçe teklif edilen' ödenek yekûnu, 3951 senesi bütçe ra
kamlarına nazaran, 5 milyon 285 küsur bin lira noksaniyle, 60 109 912 liradır. 

Bu noksanın, 4 milyon 746 bin lirası yatırımlardan ve 539 küsur bin. lirası ise, âdi bütçeden 
yapılan tasarruflarla sağlanmıştır. 

Teklif edilen bütçede, İdarenin umumi geliri geçen seneye nazaran 13 milyon 929 küsur bin lira 
fazlasiyle 60 109 912 lira olarak tahmin edilmiş ve bu suretle 1947 senesinden beri her sene. açık
la kapanan ve halen, 60 küsur milyon lira borcu olan bu idare kendi gelirleriyle masraflarını kar-
'şılıyacak duruma girerek, 1952 de denk bütçe tanzimine imkân bulunmuştur. • 

Ancak P. T. T. nin, beş seneden beri açık bütçe tanzim ve tatbik ederken bu sene nasıl ye ne gibi 
tedbirler alınmak suretiyle denk bütçe esasına geçebilmiş olması üzerinde biraz durmak faydalı ola
caktır. ' " • . 

İdare, 4892 ve 5169 sayılı kanunların verdiği yetkilere dayanarak 1947 senesinden, itibaren 
bono çıkararak borçlanmış ve bu suretle 1950 sonuna kadar ,66 milyon 380 bin liralık bono çıkararak, 
punlarla yeni tesisler meydana.getirmiş ve kısmen de işletme bütçelerinin açığını kapamıştır. 

1951 yılında 13 276 000 lirası ödenerek, 53 104 000 lirası kalmış ve bu bono borçlarına, 1951 yı
lında 6 buçuk milyon lira daha eklenmiştir. 

İdarenin 1949 da (14 aylık) 19 milyon 800 bin, 1950 senesinde ise, 22 milyon 680 bin lira olarak 
ihraç ettiği Hazine bonoları sayesinde sağladığı finansman yolu, 1951 .de de aynı miktarlara yakın 
hadde açık ilçen bugüne kadar bundan yalnız 6,5 milyon liralık kısmının kullanılmış olması, içinde 
bulunduğumuz senenin yatırım bütçesinde kabul edilen 14 milyon küsur liralık ödenekten bugüne 
kadar ancak, 6,5 milyon lira civarında bir kısmın snrfedilebilmiş olmasından ve gelir fazlalığından 
neşet etmiştir. 

Bilhassa telefon hizmetlerinde görünen büyük gelişmeyi süratle karşılamak üzere, idarenin kamı-. 
ni salâhiyetinin âzamisini kullanması ve hele kendisine Bütçe Kanuniyle verilen ödenekleri vakit 
kaybetmeden müsmir işlere tahsis eylemesi icabeder. 

Mevzuatın ve bütçe zaruretlerinin bu işlerin durmasına sebep olmaması şüphesiz ki, herkes taraf ni
dan istenen bir keyfiyettir. Memleketin iktisadi gelişmesi ve birkaç seneden beri posta, telgraf ve bil-. 
hassa telefon işlerine bir miktar, sermaye yatırılmış olması sebebiyle önümüzdeki şene gelirlerde 14 
\milyon liraya yakın bir artış tahmin edilmektedir. Bu itibarla içinde bulunduğumuz şene bütçesinde 
39 milyon lira raddesinde görünen açığın 1952 Bütçesinde bertaraf edilebilmiş olmasının yatırımlar
da yapılan tasarruflar ve buna ilâveten âdi bütçeden yapılan bir miktar tasarruflarla galir fazla
larından sağlanmış olduğunu kayıt etmek icabeder. 

•* 2. Yaünm bütçesinin prensipleri üzerinde bir tahlil : 

1952 Bütçesinin yatırım kısmında yapılan tasarruflara bir göz atmadan evvel bu bütçenin terti-
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binde tutulan ve icra ve kontrol bakımından sakat neticeler veren usul üzerinde durmaya lüzum gör
düm. 

a) Onarmalar ve yeniden tesislere ait malzemeler için ayrı ayrı bölümler vardır. Fakat hakikatta 
ambar ve muhasebe kayıtlarında bir tefrik yapılmamakta ve bir bölümden alınan malzeme diğer 
bölüm işleri için de sarfolunmaktadır. Bütçe tatbiki ve kontrolü bakımından bir faide sağlamıyan bu 
usul yerine onarım ve tesisler ayrı ayrı programlaştırılarak bunların karşılığı, gerekli malzeme ve te
sisleri müfredat maddeleriyle bir bölümde toplamak daha i'aideli olurdu. 

b) İdarenin satmalaeağı ve yaptıracağı telli, telsiz telgraf ve telefon makine, ,araç ve gereç 
ve tesisler için (751) ve (762) numara altında iki ayrı bölüm vardır. Her ikisi de aynı iş içindir. 
Yalnız birincisi senesi içinde parası ödeneceklere, ikincisi ise 4892 ve 5169 sayılı kanunlar gere
ğince yapılacak yüklemlerle sağlanan işlere aittir. Halbuki bu sonuncu bölüme «E» cetvelindeki 
meşruhata göre, senesi içinde parası ödenecek olan işler de giriyor. Bu karışık durum hayreti
mi mucip oldu ve bence kavranması mümkün olmadı. 

Kanaatimce idarenin alacağı bütün mallar ve girişeceği taahhütler ödeme şekillerine göre de
ğil, mahiyetlerine göre bölümlere ayrılmalı ve o bölümlere senesi içinde ödenecek tahsisat kon
malıdır. Eski senelerde girişilmiş yüklemlerin bütçe yılı içinde ödenecek kısımları ise ayrı bir 
bölümde geçen "senelerden devredilen boralar şeklinde ve diğer bütçelerde müteamel olduğu veç
hile ayrı bir bölümden ödenmelidir. ~ ' 

c) Gerek onarım ve gerek tesisler için idarenin mühendislerine,- fen memurlarına ve daimî 
işçilerine verilen yol tazminatı, sanki memurlara verilen yolluklarmış gibi, âdi bütçe tertiple-

• rinden ödenmekte ve bu suretle bir tesis veya onarımın maliyeti de bulunamamakta ve tertip
lerinde tahsisat kalmayınca işler de görülememektedir. Yatırım için yapılan bu masrafların da 
yatırım bütçesine intikali icabeder. 

d) Âdi bütçelerde sarfiyat birçok bölüm ve maddelere ayrılmış olduğu halde yatırımlarda 
meselâ 762 nci" bölümün 20 ııci maddesinde (satmalmacak veya yaptırılacak makine, ıgereç ve 
tesisler) namı altında 5 buçuk milyon liraya yakın bir ödenek teklif edilmektedir, ©unun müf
redatı maddelerin izahında vardır. Tetkikımda bu izahın bütçe maddesi şeklinde olmadığı, sırf 
bir fikir'vermek için yazıldığı, yoksa yazılanların dahi yapılmıyarak" bu paraların başka iş
lere sarf edilebileceği anlaşılmıştır. Diğer bütçelerde de mevcut olan* bu usulü son derece sakat 
bulurum. Bunların birer madde . bölümü şeklinde, katî mahiyetleri olmaması gelişigüzel hazır
lanmalarını intaç ediyor ve bu izahları bütçenin Meclisten geçmesini kolaylaştırmaktan başka 
bir işe yaramıyor. f ' -T 

e) Nihayet bütün yatırım bütçelerinde ve bilhassa P. T. T. gibi mühim malzeme istoku bu
lundurması gereken işletmelerde geçen seneden devredileceği tahmin .olunan bir malzeme ve stok 
hesabının akıcı bir bölümde, yani bütçe senesi içinde diğer bölümlerdeki ödenekler karşılığı, da
irece mahsubu yapılmak imkânı bulunan bir bölümde gösterilmemiş olması mühim zararlar do
ğurmaktadır. Eğer bu işletmenin ne kadar malla, 1952 senesine gireceği tahmin edilebilerek bu 
miktar, bütçe yekûnlarına girmiyen veya hem gelir ve hem de gider kısımlarında nâzım bir bö
lüm gibi ayrıca ifade edilen şekilde yatırım bütçesinde gözükse idi o zaman idareye o sene için 
verdiğimiz tahsisatla ne kadar mal alacağını ve ne kadar da mal harcıyacağmı anlamış olurduk. 
Halbuki şimdi tatbik edilen usûlle idare geçen seneden biriktirdiği malzemeyi ve malları sarf ede
rek bu sene hiç tahsisat almadan da sarfiyat yapabilir. Bir sene ayrılan tahsisat para olarak 
harcanmazsa gelecek seneye kalmıyor da mal olarak harcanmazsa kaliyor, bunu anlatmak ve an
lamak güçtür. • ' 

Bu usulün çok fena tarafı, her hangi bir mülâhaza ile, Meclisten az tahsisat istendiği bir 
sene idarelerin kendi istoklanndan sarfiyat yaparak bunları normal haddin dununa düşürmeleri-
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• dir. 1952 P. T. T. Bütçesinde yapılmış tasarrufların bir kısmı hakiki mahiyet taşımadığı ve mev
cut ambar malzemesini her türlü ihtiyat zincirlerini kırarak sarf etme bahasına elde edildiği gö
rülmüştür. 

Yukarıki beş noktanın prensip itibariyle yüksek komisyonumuzca incelenmesini ve kanaatime. 
iştirak buyurduğunuz takdirde bütçenin tertibinde gerekli değişikliklerin yapılmasını teklif ede-

; r im. • • 

3. Bütçede yapılan tasarruflar ve tekliflerim: . . 

. 1952 Bütçesinin yatırımlar kısmında yapılan tasarrufların bölümler ve maddeler itibariyle tah
lilini yaparak lüzumlu gördüğüm bâzı tekliflerde bulunmak hem bütçenin karakterini ve hem 
de posta, telgraf ve telefon işlerinin kısmen olsun durumunu aydınlatmaya yarıyacaktır. (Yalnız 
üzerinde durulan bölüm ye maddeler ele alınmıştır.) 

Bölüm 711 — Telgraf ve telefon, makine, araç ve tesislerin onarımı (1 240 000) 

a) Bu bölüme 24 bin kilometrelik hat onarımı masrafı girmiştir. Mevcut hat 32 bin kilo
metredir ve 1951 senesinde kâfi direk, tel ve fincan temin edilemediğinden gerekli bakım yapıla
mamıştır. • . 

Mevcut şebekenin 1952 de bakım masraflarının fazlalaşması lâzımdır. İdarenin elinde istok mal
zeme kalmamış gibidir. Son günlerde gelen teller katı tesellüm yapılması beklenemeden acele sevk 
edilmek zarureti oluyor. Ormanlardan direk alınamadığından çürüyen direkler kesilerek muvakka
ten işler görülüyor. Bu bölüme 32 bin kilometre hatta göre.daha 485 bin liranın ilâvesi icabeder. 
Ancak, konan tahsisatın bütün mevcut hatların onarımına kâfi geleceği mütalâası yürütüldü-
günden tahsisatı çoğaltmaya lüzum yoktur. Yalnız bu bölümden ödenmesi lâzımgelen ve âdi büt
çenin 307 nci bölümün 20 nci maddesinden alınarak nakledilecek olan 20 000 lira geçici görev 
karşılığının eklenmesi icabeder. 

Bölüm 751 —r Satmalmacak veya yaptırılacak telli, telsiz telgraf ve telefon makine, araç, gereç 
ve tesisler (680 000) % t. .. 

a) Bu bölümden yapılacak işlerin başında 668 kilometrelik şehirlerarası bakır devreleri gal-
mektedir. Memlekette çoğalan muhabere ihtiyacı kısmen olsun karşılamak üzere 2826 kilometre uzunlu
ğunda bakır devre yapılması düşünülmekte iken, geri kalanlarının kredi sağlandığı takdirde bu 
yoldan temini mülâhazasiyle, bütçeye bunun için: ' 

147 300 lirası bakır devre işçiliği, 
78 000 * lirası direk ve malzeme nakliyesi olmak üzero , 

225 300 lira konmuştur. Halbuki bu devreleri yapmak üzere gerekli hat malzemesi için bütçe 
teklifinde bir tahsisata tesadüf edilememiştir. Bu malzemenin satmalınması için 762/20 bölümüne 
2 000 000 lira tahsisat konulması icabeder. 

Bu hatların yapılmasında çalıştırılacak memur ve daimî işçilere verilecek geçici yolluk için de 
âdi bütçenin 307 nci bölümün 20 nci maddesinden nakledilecek 30 000 liranın da bu bölüme ilâvesi 
lâzımdır. 

b) Bölümün .diğer mühim kısmını da Adana, Bursa, İzmit, Afyon, Balıkesir, Mersin, Zon
guldak şehirlerinde genişletilecek şebekenin işçiliği ile Samsun ve Eskişehir şebeke tevsii ve 
işçiliği ve Gazianteb şebeke tesis işçiliği teşkil etmektedir. Bunların yekûnu 280 000 liradır." 

Aynı mahiyette olan ve yine emanet suretiyle yaptırılan İstanbul telefon şebekesine ait işler 
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yekûnunu teşkil eden 611 275 lira gelecek senelere sari yüklemler (762/20) bölümündedir, ve yan
lış bölüme konmuştur. . • , - . - - . 

762 nci bölümden nakledilerek buraya konmak icabeder. Bundan maada Ankara telefon şebe
kesindeki işler için 200 ve İzmir için ise 100 bin liraki ceman 300 bin liranın da bu bölüme ilâve
siyle yekûnun 1 621- 275 liraya çıkarılması gerekir. Ancak; bu işlerden senesi dışında, ödenecek 
olanları karşılamak üzere 200 000 lirasını 762/20 bölümünde .bırakmak icabeder. Buna nazaran : 

611 275 lirası istanbul şebeke tevsiatı . 
' 200 000 '» Ankara" » » 

"100 000 » İzmir - » ' » . • . 

911 275 
200 000' 762/20 bölümünde kalması icabeden *- . . ' ' 

71.1 275 Şebeke malzemesi satınalınnıası için 

Yukarıki izaha göre 751 nci bölüme 711 275 lira ilâve" edilmeli ve bölümün müfredatı şöyle 
olmalıdır : ; , 

L i r a ; \ ' *'. • ' • 

Yeni yapılacak ve.uzunluğu 668 kilometreyi bulacak Bakır devre işçiliği., 
Bu devreler içn lüzumlu direk ve potrel demiri, 
Adana, Bursa, İzmit, Afyon, Balıkesir, Mersin, Zonguldak, Samsun, Eskişehir ve (xazi-
anteb şehir şebekelerinin tevsii işleri, 
14 merkez arasında ceman 1150 numaralık santral . nakilleri ve havai -şebekeleri. 
Altı şehirde naklen kurulacak kuranportörler 
Ankara'daki 6 kanallı kuranportörün Diyarbakır'a nakli 
istanbul kısa dalgalı sahil postasının alım ve tenisi 

^Fabrikada yaptırılacak işler bedeli 
Teltfon kabini • • \ > 
200' aded seyyar telefon 
20 aded hat muayene aleti 

680 000 Toplam. 
30 000 307/20 bölümünden aktarma edilmesi istenilen yolluklar için 

711 275 istanbul, Ankara, izmir şebeke tevsiatı için 

147 300 
78 000 

, 280 000 

16 000 
4 700 
1 000 
33 000 
30 000 
60 000 

• 20 ÖÖ0 
10 00Ö 

1 421 275 

668 kilometrelik bakır devre : içinde 120 kilometresi Türkiye - I ran telefon irtibatına 'ait
tir. Özalp - Iran istikametindeki Türk hududuna kadar kısım yapılır da Van - Bitlis - Siird - Di
yarbakır kısmı-yapılmazsa bunun bir faidesi olmaz. 440 kilometre tutacak bu hattı da yapalım 
dersek bütçeye bir milyon lira' daha zam lâzımgelecektir. Kanaatimce İran hattı bu sene tehir edi
lebilir. Ve buradan yapılacak 120 kilometrelik tasarrufla programa dâhil başka bir hat . yapıla
bilir. - . 

' " Bölüm 752 ™ Satın alınacak taşıtlar (84 000) 

Bu bolüme geçen seneye nazaran 66 bin lira noksan tahsisat konmuştuı\ Posta, Telgraf İda
resinin motorlu vasıtalara ihtiyacı çok şiddetlidir. Bu işlerin motorlaşmasma ait bir progra
mın hazırlanmakta, olduğu anlaşılmıştır. Hat bakım memurları eskiden yol olmadığı için hu 
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.vasıtalorı kullanamazlardı. Fakat-şimdi yaya giderek iptidai usullerle ne bakım yapmak ve ne
de arızaları süratle tamir etmek mümkün olmaz. Bundan dolayı mühim şoseler güzergâhında olan 

"hatların bakım ve tamir işlerinde kullanılmak üzere 1952 senesinde hiç olmazsa 10 kadar j ip alınması 
ve bu maksatla bölüme 75 000 lira ilâvesi çok yerinde olacaktır. Bu suretle bakım memurlarından da 

.mühim tasarruf sağlanır. Bıi kabul edildiği takdirde ait olduğu bölümlerde bu vasıtaların işletilme
sine ait gereken tahsisatın konması icabeder. . . 

Bölüm 762 - Madde 20 — Satmalmacak veya yaptırılacak,makine, gereç ve tesisler "(5 333 000) 

Bölümün bir kısmı, 2 888 807' lirası, evvelki senelerde yapılmış yüklenmelerin 1952 senesinde 
ödenecek kısmıdır. Geri kalan 2 444 193 lirası ise, 1952 Bütçe yılı zarfında satmalmacak veya yap
tırılacak işler için o sene ödenecek paralardır. Bunlardan üzerinde durulması icabettirenler şun
lardır : • 

a) Kurşunlu kablo bedeli olarak gösterilen 1 050 193 liranın alım şartlarının değişmesi sebe
biyle kâfi gelmiyeceği anlaşılmıştır. , 

1951 senesinde mukaveleye bağlanmış olan bu işin ihale bedeline göre 1952 dç ödenecek taksitle 
o sene zarfında gelecek malları gümrük ve saire bedel ve masrafları yekûnu 1 815 793 lira tuttu
ğuna göre daha 765 600 lira tahsisata ihtiyaç vardır. 

b) Bedeli 120 000 lira olarak konan 126 kilometrelik fond boruya ihtiyaç olmadığından bunun 
ıkarılması icabeder. 

c) Bedeli 55 000 lira olan denizaltı jonksiyon kabloları da 1951 de temin olunduğundan cetvel
den çıkarılması gerekir. Ancak bu iki kalem masrafa mukabil bu sene içinde mukaveleye bağlana
cak olan 70 adcd manyatolu santralin 1952 ye isabet edecek bakiye bedelini karşılamak üzere bu 
rakamların muhafazası yerinde olur: ' 

d) Bedeli 10 000 lira olarak 'gösterilen hat paratoner malzemesi, yapılan mukavelenamesine 
göre, 14 000 liradır. Buna 4 000 lira zam edilmelidir. 

Ayrıca 1951 bütçesinde santrallara mahsus paratoner malzemesi için konan 55 000 liranın sarfe-
dilmediği ve sene sonuna kadar da bu işin temin edilemiyeceği anlaşılmasına ve son derece mühim 
olan bu işin geri bırakılması doğru olamıyacağı bedihi bulunmasına göre bu iş için 55 000 lira 
bütçeye tahsisat eklenmesi icabeder. 

e) Bronz tel için 9 bin lira konmuştur. 1951de 18 bin liralık mal satın alınacağı düşünülmüştü. 
Alınamamış olduğu anlaşıldığından bu yıl tahsisatını 18 bin liraya çıkarmak lâzımdır. 

f) 1 milyon lira İstanbul ve diğer şehir şebekelerinin tevsii için konmuştur. Diğer şe
hir şebekelerinin tevsii (751) inci bölümden sağlanmaktadır. 751 nci bölümün tahlili 
sırasında da belirttiğim veçhile İstanbul'a ait olan 611 275 liralık tevsi işinin bura
dan indirilerek 751 nci ' bölüme nakli ve buraya yalnız İstanbul jonksiyon kablolarının 
püpinizasyon işleri için 360 000 lira bu bölümden alınacak diğer( şebeke malzemesi karşılığı olarak 
200 000 lira ki ceman 560 000 lira konması kâfidir. Ancak İdare, mevcut formalitelere ve imâl müd
detlerine göre 360 000 liranın 1952 malî senesi zarfında sarfını ummadığından buna ait ödenek tek
lif edilmemiştir. . -

g) Yaptığım inceleme neticesinde, idarenin hayati ihtiyaçlarını teşkil eden ve bu bölümde yer al
ması gereken birtakım işler için 1952 senesi bütçesinde, bunların gelecek senelere sari mukaveleler 
yoliyleve kanunun verdiği yetkiden faydalanarak krediyle sağlanacağı düşüncesiyle ödenek teklif 
edilmediği anlaşılmıştır. Ezcümle: , 

I - İçinde 500 ton bakır tel ve 300 bin adcd fincan bulunan 12 kalem hat malzemesinin gümrük 
resmiyle beraber baliği 5 957 000 lira tutmaktadır. İdarenin şiddetle ihtiyacı olan bu malzeme, yu-
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karda 751 nci bölümde belirttiğim gibi telefon devrelerini, yapmak için lüzumlu ve zaruridir, ida
renin daima muhtaç olduğu bu malzemenin vaktinde temini ve malzeme fiyatlarının yükselmesi ye 
fevkalâde hallerin devam etmesi düşünülerek âzami miktarda istok tesisi bir emrizaruri olduğuna 
göre şayet bunlar krediyle temin edilemezse mubayaalarına imkân vermek üzere bölüme 2 milyon 
lira kadar bir ödenek konması takdirinize bağlıdır. Bu takdirde bu 2 milyon ile İstanbul - Ankara 
ve izmir arasında bir telefon devresi üzerinden 12 telefon muhaberesi yapılmasını sağlıyacak olan 
kuranportör cihazları için lâzımgelen 450 000 liranın 1952 de ödenecek kısmını da bu paradan sağ
lamak mümkündür. 

2. İstanbul santrallerinin kısmen tevsiiyle daha 11 bin aboneye hat çekilmesi ve diğer santraller 
tesisi dolayısiyle haricî tesisatta kullanılacak ve bedelleri aboneler tarafından ödenecek olan haricî te
sisat teli kısmen 1951 de mubayaa edildiği için bütçeye yeni tahsisat konmamıştır. Bu maksatla 
380 000 lira ödeneğe ihtiyaç olduğu anlaşılmış ise de idare âzami tasarrufa riayet düşüncesiyle bu
nun da yukarıki iki milyon liralık tahsisat çerçevesi içinde sağlanması mümkün olduğu kanaatindedir. 

h) İdarenin bir de meşgul olduğu Hertz kablosu işi vardır. , 

Bu mevzu Türkiye - Yunanistan - İtalya - İsrail - Suriye ve Mısır arasmda'Hertz usuliyle muhabere 
temin edecek ve dünya muhabere şebekesini kuvvetlendirecek beynelmilel bir mevzudur. Bu işin Tür-
kiyenin Atlantik Paktına girmesi halinde gerçekleşeceği anlaşılmaktadır. Dış finansmanı 2 022 870 
dolardır. Ve Amerikan yardımından .temini düşünülmektedir. 910 220 dolar tahmin edilen iç finansma
nı idareye aittir. 1952 de işe başlandığı takdirde bu seneye ait işler için 500 bin lira kadar tahsisata ih
tiyaç varsa da bu işin tahakkuku halinde başka vasıtalar aranabileceği ve muhtemelen 1952 sene
sinde işe girişilemiyeceği düşüncesiyle ayrıca tahsisat teklif olunmamıştır. 

Bu teklifler kabul edildiği takdirde, 762 nci bölümün 20 nci maddesinin müfredatı şöyle olacak
tır : • 

Raportörün 
teklifi 

2 888 807 
200 000 

1 815 793 
(*) 175 000 

14 000 
55 000 
18 000 

560 000 

2 000 000 

7 726 600 

1 667 0Ö0 

8 393 600 

Hükümetin 
teklifi 

2 888 .807 
200 000 

1 050 193 
120 000 
55 000 
10 000 

— 
9 000 

1.000 000 

. • — 

5 333 000 

667 000 

6 000 '000 

Görevin çeşidi 

Yüklemler ve siparişlerin yekûnu 
Kadıköy'ünden 2400 numaranın Bey
oğlu'na nakli -
Kurşunlu kablo 
Font boru 
Denizaltı jonksiyon kabloları 
Hat paratoner malzemesi 
Santraller paratoner malzemesi 
Bronz tel 
istanbul ve diğer şehir şebekelerinin 
tevsii 
12 kalem hat malzemesi 

762 nci bölümün 10 neu maddesi ' 
Bina yapımı 

Bölüm toplamı 

(*) 70 aded manyetolu santral bedeli 
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Bu suretle yatırımlar bütçesine eklenmesi teklif edilen 2 393 600 lira ile hakikatta mal mıı-

' bayaa edileceğinden bu miktarın bütçeye eklenmesi zaruri görülmektedir. Bununla beraber yeni 
tesisler sayesinde gelirin senesi içinde artması imkânı ve idarenin işletme bütçesinde yapabile
ceği tasarruflar da göz önüne alınarak .1952 Bütçesinin fiilen açıksız kapanması imkânı da mev
cut mütalâa edilmektedir. 

Hulâsa ve netice . • 

P. T. T. İdaresinin tamamen rantabl olan tesis bedelini dahi dört/beş senede çıkarması ve 
"hattâ îstanbulda olduğu gibi tesisat masrafının yarısını dahi müşterilerinden defaten alması 
mümkün bulunan telefon işinde büyük bir hamle yaparak gerek şehirlere ve gerek şehirlerarasına 
ait bu muhabere ihtiyacını süratle karşılaması temenniye şayandı. Bu işler uzun senelere şâmil 
programlaşma yoluna henüz girmektedir. Birçok telgraf devreleri çok iptidai ve kifayetsizdir. Mu
habereler sık sık inkıtaa uğramaktadır. Ankara'dan itibaren memleketin yarı kısmını içine alan 
ve Şark'a doğru uzanan büyük bir sahanın Ankara ile ve memleketin diğer sahalariyle olan tel
graf ve telefon irtibatı Sivas'a kadar tek bir güzergâh üzerinde gitmektedir. Birçok kaza merkez
lerinin * akşam karanlığından sonra vatanın her köşe'siyl e irtibatı kesiliyor ve en âcil vakalarda 
bilo hiçbir'yeri haberdar etmek mümkün olmuyor. Bu rapor muharririnin 1950 senesinde Anamur'da 
iki milletvekili arkadaşiyle birlikte tesadüfen muttali oldukları feci bir kamyon kazasını vilâyet 
merkezine haber vermek ve yardım istemek işi için vapur telsiziyle İstanbul'u bulmaları ve ora
dan da telefonla Ankara'yı haberdar edip Başbakanlık vasıtasiylo gece yarısı Mersin Valisine 
vakayı bildirmeleri icabetmiştir. ' 

Memlekette posta, telgraf ve telef on işlerinin yol dâvamız kadar ve hattâ bir bakıma ondan 
daha mühim bir dâva olarak ele alınmasının ve bir Devlet programına bağlanmasının ilk işimiz 
olduğuna şüphe yoktur. 

Her-sahada verimli, ve hususi teşebbüs sahasına bırakılsa içerden dışardan derhal sermaye bu
lacak olan bir işte yapılacak fedakârlığın malî bünyemizde menfi bir akis yaratmıyacağı şüphesiz 
olduğundan asgari ihtiyacı ifade ettiğine kani olduğum işler için yukarda belirttiğim bölümlere 
gerekli ödenekler konulmasını ve yatırım bütçesinin aşağıda teklif ettiğim şekilde kabulünü ve 
Bütçe Kanunu tasarısına da idareye bono ihracı suretiyle açığını kapama salâhiyetinin verilmesini 
arz ve tedenni ederim. • 

Raportörün 
teklifi 

245 000 
1 260 000 

125 000 
1 421 275 

159 000 
600 000 

414 400 
8 393 600 

12 618 275 

1952 Bütçesinin yatırımlar kısmı 
. 

Hükümetin 
teklifi 

245 000 
1 240 000 

125 000 
680 000 

84 000 
600 000 

414 400 
6 000 000 

9 388 400 

A / 2 -

Bölüm 

701 
711 
735 
751 

752 
753 

761 
762 

Cetveli 

ödeneğin çeşidi 

Yapı onarımı 
Tesisler onarımı 
Yapı ve gayrimenkul satmalına 
Satmalmacak ve yaptırılacak ma
lana, araç, gereç ve tesisler 
Satmalmacak taşıtlar 
Evvelce girişilen yüklemler kar
şılığı -
Şirketlerin taksit bedelleri 
Girişilen ve girişilecek olan yük
lemler karşılığı 

Genel toplam 
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Yatırımlar dı§ı bütçe 

P.. T. T. İdaresinin yatırımlar dışı bütçesi 1951 re nazaran 539 496 lira noksaniyle 50 721 512 
•lira olarak teklif edilmiştir. İkinci kısım personel giderlerinde 609 238, üçüncü kısım yönetim 
giderlerinde 152 500 lira ki. ceman 761 738 lira tasarrufa mukabil dördüncü kısım daire hizmetle
rinde 2' 242 ve beşinci kısım borçlar da 220 000 lira fazlalık olduğundan neticede yukarda belirtil
diği gibi tasarruf miktarı yarım milyonu biraz geçmektedir. 

Şuna işaret etmek lâzımdır ki, idare birtakım kadroları boş tutmakta ve nakil ve tâyinler, dola-
yısiyle de dolu kadrolar bütün sene işgal edilmemektedir. Bu yüzden personel giderlerinde 1951.de 
bütçe rakamlarına göre fiilî sarfiyatta 2 000 000 liraya yakın bir tasarruf vardır. Bu itibarla ge-

• çen seneki bütçeye nazaran yüzde yarım civarında olan bu tasarrufun hizmetler ve kadrolarda ve
ya teşkilâtta her hangi bir değişiklik neticesi-olmadığı ve teklif edilen bütçenin hemen aynen 

• 1951 Bütçesi mahiyet ve hüviyetini muhafaza ettiği kaydedilmek icabetler. 

P . 'T. T.; İşletmesinin bugünkü mülhak bütçeli, idare tarzı çok. zararlı neticeler vermektedir. 
Muhâşebei Umumiye Kanununa ve bütçe mevzuatına göre hesaplarını ve muamelelerini tanzim 
eden bu idarenin bir de ticari hesap tutması ve bilanço çıkartması imkânı olmıyor. Nitekim ec
nebi bir mütehassıs getirilmiş olmasına rağmen 1949 senesi için çıkarılan' pilânço hakiki ve doğ
ru değildir. Maliyet hesapları bulmak şöyle dursun idare bugün ambarlarında ne olduğunu elahi. 
bilmez, öbür tarafta, alımlarda ve muamelelerde tatbiki zaruri olan umumi mevzuat ve her saha
da görülen, dirayetli ve kifayetli eleman noksanlığı, barem mevzuları, kadroların Teşkilât Kanu
niyle tesbit olunması gibi sebepler yüzünden bugün P. T-. T. İşletmesi memleketin hızla çoğalan 
bu ihtiyacı istendiği gibi karşılıyamamakta, motor ve makine devrinin temposuna uyamamak-
tadir. . 

P. T. T. İdaresinin bir nevi İktisadi Devlet Teşekkülü mahiyetini alması için bakanlıkça bir 
tasarı hazırlandığı anlaşılmış ise de, bir tek-bakanlığın görüşüne göre yapılabilecek bir tek işe 
mahsus böyle bir tasarı yerine yeni iktidarın iki. seneye yakın zaman geçmesine rağmen P. T. 
T. de dâhil olduğu halde Devlet işletmelerinin idare ve murakabeleri ve bunların bütçe dışı 
bırakılmaları hakkında hepsi için ayni hükümleri havi olarak tatbik edilecek bir ana kanun 
sayesinde bu mevzuda memleketin süratle beklediği reformu gerçekleştirmeye henüz vakit bu
lamamış olmasına üzülmemek elden gelmiyor. o 

Son derece mühim olan bu noktayı kısaca belirttikten sonra bütçenin üzerinde mütalâa der-
meyanma lüzum görülen bölümleri hakkındaki, görüşlerim aşağıda arzolunmuştur. 

* Bölüm 201 — Aylıklar (27 126 901) 

Merkez memurları aylığı için 1 676 400 lira teklif edilmiş olup bu kadroların karşılığıdır. 
' Üst derece maaş alanlar için bir karşılık konmamış ve bunların kadro tasârruflariyle .sağla
nacağı düşünülmüştür. " 

İller memurları aylığına gelince bunun kadro tutarı 24 532 800 lira olup Hükümetçe 917 200 
lira fazlasiyle 25 450 000 lira teklif olunmuştur. 

Bu farkın üst derece karşılığının bir kısmını teşkil ettiği anlaşılmıştır. Ancak merkezde ol
duğu gibi illerde de bu karşılığın daha bir kısmının da kadro tasârruflariyle temini mümkün 
görüldüğünden bu maddeye eklenen 917 200 liranın 317 000 liraya indirilerek 600 000 lira ta
sarruf yapılabilir. ' ' , 

Bölüm 209 - Madde 13 ,.— Emekli ikramiyesi (600 000) 

Bu maddeye geçen sene haddi dâhilinde konan*ödenek azdır. Kanuni müddetlerini bitirdik
leri ve emeklilik durumuna girdikleri halde ödenek olmadığından ikramiyeleri verilmiyen ve 
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bir işe yaramamalarına ve bir iş görmemelerine rağmen maaş alanlar vardır. Bu sebepten 1951 Bütçe
sinde 90 000 lira münalmle istenmiştir. 

Muhascbei Umumiye Kanununun 48 nci maddesinde nispetleri kanunlarla muayyen olan bu 
kabil sarfiyatın bütçede tahsisat kifayet etmese dahi Maliye Bakanlığının müsaadesiyle sarfoluna-
bileceği gösterilmişse de Bakanlık bu hükmün emekli ikramiyelerin şâmil olmadığı kanaatindedir^ 

Bakanlık bu görüşünü muhafaza ettiği takdirde 1952 ödenek miktarına hiç olmazsa 300 000 lira
nın zammı suretiyle lüzumsuz kadro işgal edenlerin bir an evvel tasfiyesini sağlamak yerinde ola
caktır. • : v ; '"•*' 

l-1¥*>/•:• ;:.rr••••••- y*>?.>:,••• Bölüm 302 — ÎUer büro giderleri (660 000) 

Geçen seneye nazaran 20 000 lira noksandır. Halbuki senesi içinde ödenek yetişmediği için muh
telif maddelere 55 000 lira münakale istenmiştir, önümüzdeki sene nasıl ve ne yollarla bir tasarruf 
sağlanarak bu bölümden 75 000 lira tasarruf edilebileceği hakkında idareden tatmin edici bir malû
mat alınamamıştır. 

i Bölüm 307 — Yolluklar (509 000) 

Bu bölüm de geçen seneye nazaran 50 000 lira noksan teklif edilmiş ise de, bilâkis 1951 de konan 
tahsisat kâfi gelmediğinden 85 000 lira münakale istenmiştir. 

Tahsisatsızlıktan dolayı nakiller yapılamamakta veya harcırahsız nakle muvafakat edenlerden 
taahhütname alınmak yolu tutulmaktadır. Bu bölümün 20 nci maddesi geçici görev yolluklarıdır. 
Hatların bakımı ve yeni tesisler için çalıştırılan bakım memurlarına verilen yolluklar da buradan 
ödenmekte ve ödenek bittiği için hatlara bakılanın makta ve işler durmaktadır. Yatırım bütçesini 
tetkik sırasında yaptığım teklif mucibince bu 20 nci maddeden 50 000 lira indirilerek yatırımdaki 
bölümlerine ilâve edilirse geri kalacak 110 000 lira kifayet eder. 

Ancak, sürekli görev yolluğuna ait olan 10 ncu maddeden geçen seneye nazaran kesilen 10 000 
ve müfettişler yolluğundan kesilen 25 000 liranın zammı yerinde olacaktır. 

Bölüm 309 — Taşıt giderleri (285 000) ' 

Hat tamirinde ve bakımında motorlu vasıtaların kullanılmasına doğru bir adım olmak üzere 
1952 senesindo 10 aded jip alınması hakkında yatırım bütçesi münasebetiyle yaptığım teklif kabul 
olunursa bu bölümün iller taşıtları işletme giderlerine ait 31 nci maddesine 12 000 lira ve onar
maya ait 32 nci maddesine de 6 000 lira ki ceman 18 000 lira ilâvesi icabeder. 

Ancak, bu jiplerde ayrıca şoför kullanmıyarak şoförlük bilen bakım memurları bulundurulması 
temin olunmalıdır. 

Motorlu vasıta kullanılmasiyle bakım memurları adedinde mühim tasarruf sağlanabileceği için 
/kadrolarında bu tasarrufun yapılmasını da temenni ederiz. 

*"•""*'"'"'•*' Gelir "bütçesi 

İdarenin 1952 Bütçesinde 5 767 500 lirası postadan ve 6 500 000 lirası telefondan, 1 790 000 
lirası telsizden ve gerisi diğer hizmetlerden olmak üzere 14 879 755 lira fazla gelir umulmakta 
buna mukabil resmî dairelerden alınacak posta ve telgraf ücretlerinden 950 000 lira noksan gelir 
olacağı hesaplanmaktadır. 

Gelirin tahmininde inkişaf seyri' hesaplanmış vo tahminlerde, bu inkişaf süratli olduğu için, ay
rıca ihtiyat payı göz önüne alınmamıştır. 

Filhakika idarenin 1951 senesinde bütçe tahminlerine nazaran 8 milyon civarında bir gelir 
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fazlası elde edeceği anlaşılmaktadır. Bundan dolayı 1951 senesine nazaran 13 92Sı 755 lira gözü
ken gelir fazlalığı hakikattö 6 milyon lira kadardır ve inkişaf seyrine az çok uygun düşmektedir. 

Ancak, idarenin yeniden yapacağı tesisler ye, işler hafifletilir, veya durdurulursa gelirlerde bu 
nispette bir, artış beklenememesinin tabiî olduğu ve ne kadar para dökülürse hem* bir taraftan o 
kadar gelir, sağlanmış ye hem de ondan daha mühim olarak halkın ve memleketin son derece mü
him olan bir ihtiyacı karşılanmış bir iş karşısında bulunduğumuzu göz önünde tutmak icabeder. 

. P. T. T. İdaresinin 1952 Bütçesi hakkındaki tetkik ve tekliflerim yukarda arzedilmiştir. Yük
sek komisyonun tasvibine arzolunur. 

İstanbul Milletvekili 
Ahmet Hamdi Başar,. 
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Bütçe Komisyonu raporu 

2». B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/280 
Karar No. 36 

d .II . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğü 1952 yılı Bütçesi hakkında hazırlanan 
ve Bakanlar Kurulunca Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılıp 3 0 . XI . 1951 tarihli vo 6/3862 \ 
sayılı tezkeresiyle sunulan ' kanun tasarısı ko- ' 
misyonumuza havale edilmiş olmakla Ulaştırma 
Bakanı, Maliye Bakanlığı temsilcisi ve adı ge
çen İşletme Genel Müdürü hazır oldukları hal-
do incelenip görüşüldü. 

Genel Müdürlüğün 1952 yılı Bütçesini ko
misyon adına tetkik eden raportörün raporu 
incelendikten ve idarenin faaliyeti ile ilgili su
aller Hükümet tarafından cevaplandırıldıktan 
sonra bütçenin bölüm ve maddelerinin tetkikma 
geçilmiştir. 

1952 Gider Bütçesinin (A/l) işaretli kısmı 
geçen yıla nazaran (539 496) lira noksaniyle 
(50 721 512) lira ve (A/2) işaretli yatırım kıs
mı ise (4 746 000) lira eksiliş ile (9 388.400) 
lira ki ceman (60 109 912) lira olarak Hükü
metçe tesbit ve teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Gider Bütçesinin (A/l) işaretli cetveldeki 
noksanlığın; ikinci kısım personel giderlerinden 
(609 238), üçüncü kısım yönetim giderlerinden 
(152 500) liranın mecmuu olan (761738) lira 
tasarrufa mukabil dördüncü kısım daire hizmet
lerinde (2 242) ve beşinci kısım borçlardaki 
(220 000) lira fazlalığın hâsılı tarhından ye 
(A/2) işaretli yatırım kısmındaki noksanlığın 
ise 1951 yılı yatırım bütçesinin 701, 711, 753 ve 
762 nci bölümlerine mevzu ödeneklerle temin 
olunan malzemeden 1952 yılında da istifade olu
nacağı göz önünde bulundurularak hizmete kifa
yet' edecek miktarın 1952 yatırım bütçesinde 
yer almasından husule geldiği anlaşılmıştır. 

201 nci bölümün 12 nci (İller memurları ay
lığı) maddesine, kadro tutarından fazla olarak 
üst derece farkmın karşılanabilmesi mülâhazasiy-
le (917 200) lira konulmuş ise de, üst derece far
kı karşılığının merkez memurlarında olduğu gibi 
kadro tasarruflariyle karşılanabileceği hakkında
ki raportörün görüşüne dairesinin de iltihak et

mesi suretiyle bu miktardan (600 000) liranın ta
sarrufu mümkün görülmüş ye bu sebeple Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığına, yapılacak 
ödemelere bu miktar aksettirilerek 209 neu bölü
mün 11 nci maddesinden (33 000) ve 12 nci mad
desinden de (6 000) lira tenzil edilmiştir. 

Telgraf ve telefon hatlarının motorlu vesaitle 
kontrolü mümkün olan yerlerde kullanılmak üze
re (10) aded jip satmalınması için yatırım büt
çesinin 752 nci (Satmalmaeak taşıtlar) bölümü
ne (75 000) liranın ilâvesi kabul olunmuş ve bun
ların işletme masrafları olarak da 309 ncu (ta
şıt giderleri) bölümünün 12 nci (İller taşıtları 
işletme giderleri) maddesine (12 000) lira eklen-

* mistir. 
Genel Müdürlüğün 1952 yılı zarfında progra

ma bağladığı işlerin aksamadan tahakkuk ettire
bilmesini temin için kifayet edeceği idarece if a-

* de olunan (552 000) lira, yatırım bütçesinin 762 
nci maddesinin 20 nci (Satmalmaeak veya yap
tırılacak makine, gereç ve tesisleri) maddesine 
eklenmiştir. 

Yukarda arzölunan değişikliklerle Genel Mü
dürlüğün (A/l) ve (A/2) işaretli gider bütçesi 
yekûnu Hükümetin teklifi veçhile (60 109 912) 
lira olarak komisyonumuzca da tesbit ve kabul 
edilmiştir. 

İdarenin 1952 yılı gelir Bütçesi de geçen yı
la nazaran (13 929 755) lira fazlalıkla 
(60 109 912) lira olarak Hükümetçe tesbit ve tek
lif edilmiş olup gelir artışının, posta, telgraf, 
telsiz ve telefon gelirlerinin 1951 yılındaki tah
silatı ve gelir inkişafı göz önünde bulundurul
makla beraber 1951 yılında bâzı müraselât tari
fesinde yapılan zamdan ileri geldiği anlaşılmış
tır. 

Tasarının birinci maddesi (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde yapılan değişikliklere göre 
rakamlar tashih edilmek suretiyle ve ikinci mad
desi Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir. 
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4454 sayılı İtanunun 40 ncı maddesi gere
ğince idare tarafından çıkarılmış olan bonolar
dan 1952 yılı zarfında vâdeleri gelenlerin yeni-
lenebilceeğT hakkındaki hükmün: tasarıda yer al
ması uygun görülerek buna ait, hüküm üçüncü 
madde olarak tasarıya konulmuş ve tasarının 
diğer maddeleri madde numaraları değiştirilmek , 
suretiyle ve Hükümetin teklifi veçhile aynen ka
bul edilmiştir. 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğünün 1952 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
eki bulunan cetveller Kamutayın onayına arze-
dilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

"E. Âdakan 
' Kâtip -

Sivas 
II, îmre 

Bolu / 
:';; 1. Gülez 

Diyarbakır 
Y. Azizoğlu 
Giresun 

••M:-Şener' 
•; -,İstanbul 
Muhalif Kaldığım 
-', husus ilişiktir 

H. Hüsman -
Kastamonu Kırklareli 
# , Türe $. Bâkay 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelikbaş 

Antalya 
A. Sarıoğlu 
Bursa 

H. Şaman 
Eİâzığ 

'Ö.'F. Sanag 
Gümüşano 

K. Yörükoğlu 
İstanbul 
$. Oran 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 

Bilecik 
Y. Üresin 

Çanakkale 
E. Akmantar 

Erzincan 
İV. Pekcan 

* İstanbul 
A. II. Başar 

. İzmir 
. T. Gür erk 

. Ordu 
!; ::::R: Altsoy .: 

Trabzon 
8.' F. Kalay cxoğlu 

Konya Mardin 
E, Bir and Muhalifim 

B. Erten 
Sinob 

S. Somuncuoğlu 
İmzada bulunamadı 

- Urfa Van 
F. Ergin Muhalifim 

F. Melen 

Hükümet, Posta İdaresinin 1951 yılı Bîi't-
•ıçesinin gelir tahminlerini gösteren (B) cet
velinde 1 nci bölümün 1 nci posta gelirleri 
için (20 000 000) lira tâlimin etmiştir. Ge
rekçedeki izahata göre bu tahmini şöyle yap
mıştır: . _ „ _, . 

1.. Ekim 1951 yılı sonuna kadar 1951 
yılının sekiz aylık posta; geliri (11 018 768) 
liradır. ' ,.'.'...*..:••..• 

; 2." 1950 yilîniir aynı devreye ait sekiz 
aylık posta geliri (8 969 972) liradır. • ' : : ; ' 

3. İkisinin arasındaki fark (2 048 796). 
lira olup bu fazlalık takriben % 22,83 nispe
tinde bulunmaktadır. ,,,',, t* . ;1 ;;; 

Bu malûmata istinaden,: . : ; ( ": 
. 1 . 1951 yılının, hesapları .elde „ mevcut, 
(8) aylık posta geliri olan (11 266 '769) .lira 
alınmış, ';.;.. 

2. 1951 yılının bir yıllık posta geliri bu
lunabilmek için buna, zaruri olarak,; 1950 yı
lının geri kalan (Kasım - Şubat) dört aylık 
posta tahsilatı olan (5 490 958) lira eklene
rek, (16 757 727) lira* bulunmuş, 

3. Bu suretle 1951 bir yıllık geliri ola
rak ele alınan (16 757 727) nin ilk (8)'ay-; 
lık kısmında; yani (11 266 769) liradan 1950-
yılı: gelirine' nazaran % 22,83 nispetinde ar
tış dâhil olduğu halde geri kalan (4) ^ylık' 
kısmında yani ' 1950 yılının son dört aylık 
tahsilatını gösteren (5 490 958) lirada, bu ar-' 
tış nazara alınmamış' bulunduğundan bu - ra- • 
kama ayrıca bunun d a % 22,83 ü nispetinde * 
(1 253 585) lira ilâve edilmiştir ki hesap ve' 
tahmin şekline göre doğrudur. A 

4. Dört aylık tasarruf farkı olarak ekle
nen (248 000) liranın ilâvesi hususunda da> 
gerekçedeki izahata göre" denilecek bir- şey 
yoktur. Muvafıktır. - ;•'< ••'•::: 

Bu vaziyete göre 1952 yıli posta geliri 
tahmininin : • -
1. 11 266 769 İ951 yılının ilk sekiz aylık 

• fiilî tahsilatı; 
2. 5 490 958 1950 yılının son dört .aylık 

• , fiilî tahsilatı; ' -

16 757 727 :*y. - ^-: 

3. • 1 253 583 5 490 958 liranın #22,83 üy 

18 011 310 ' " : 
4. : • £48 000 1951 yılında; yapılan' tarife 

zammının (4) aylık farkı; 

718 259 310 lira olarak tesbit ve teklifi: 
icabederdi. Fakat Hükümetçe bu suretle bu-;; 
lunah rakamda ayrıca, gerekçedeki izahattan 
anlaşıldığına göre 1948 '* 1951 yilları tahsilâti 
arasında yüzde (10,31) derecesinde bir artış 
görüldüğü mucip sebebi ile bu nispet dâhi-' 
linde (1 882 535) lira daha ilâve etmiştir ki; 
asla doğru değildir. 

Zira 1952 yılı tahmini yapılırken yukar^ 

•{Si Bayısı:50) 



da görüldü ki,- esasen 1951 yılı fiilî tahsilat 
rakamları esas alınmıştır. Bu rakamlar ise, 
esasen değil yalnız 1948 yılı tahsilâtına naza
ran, hattâ 1949 ve 1950 yılları tahsilâtına na
zaran mevcut bütün inkişafları bünyesinde 
taşımaktadır. Vaziyet böyle olunca bu ra
kama bir de, 1948 - 1951 tahsilatı arasındaki 
artış farkı adiyle % 10,31 nispetinde ayrıca 
(1,882 '535) lira eklenmesinin hiçbir veçhile 
izah şekli yoktur ve olamaz. Kaldıki bütçe
nin komisyonda müzakeresinde tahminimiz
den posta geliri tahmininin bu rakamlar ve 
mucip sebeplere nazaran fazla yapıldığı ileri 
sürülünce -gerekçedeki yukarıya aynen alman 
bu tahmin esaslarından vazgeçilerek, yalnız 
1950 yılının son dört aylık tahsilatı olan 
(5 490 958) liraya eklenen ve eklenmesi ica-
beden 1950 - 1951 yılları tahsilatı arasındaki 
P/o 22,83 artış nispetini (16 757,72) liranın tar 
mamı üzerinde.tatbik ettiklerini, binaenaleyh-
gerekçede hakikatta (5 490 958) liranın tam 
% 22,83 nü teşkil eden ve bütçenin ihzarında 
da o suretle alındığına şüphe olmıyan 
(1 253 583) liranın gerekçeye yanlışlıkla ge
çirildiği, hakikatta bu rakamın (16 757 727) 
liranın % 22;83 ü yani (3 825 785) olmak ik
tiza ettiği ileri sürülmüş fakat 1948 - 1951 
tahsilatı arasındaki artış farkı olarak % 10,31 
nispetinde eklendiği gösterilen ve yine bütçe
nin ihzarında öyle düşünüldüğü muhakkak bu

lunan ve filhakika (16 577 727 X 1 253 585 X 
248 000 = 18 259 312 liranın % 10,31 ini teş
kil eden (1 882 535) liranın izahı yapılamı-
yarak lüzumsuz konulduğundan nazara alın
maması icabedeceği ileri sürülmüştür. 

Bu vaziyet 1952 yılı posta hasılatı temi
ninin, doğru olmıyan bu' esasların ele, almma-

§ı neticesi en az (1 750 000) lira yüksek ya
pıldığını açıkça göstermektedir. 

Mevzu umumi olarak tetkik edilince şöy
le bir netice ile karşılaşılmaktadır : 

1.. 1946 yılından bugüne kadar yıllık 
posta gelirleri aşağıdaki şekilde tahakkuk et
miştir : 

1946 9 452 900 
1947 13 009 232 ; ,,'.. '_."".'., 
1948 12 134 500 "','.- " 
1949 13 184?484 
1950 14 46Q 900 
ıBu rakamlar, posta gelirlerinde bir yıl

dan diğerine hiçbir yılın artış nispetinin 
% 10 u geçmemiş olduğunu açıkça göstermek^ 
tedir. • • - : - • \ • ••'- ••'• ••'; 'Y- • • - • - • ' -"- "•'•:• •'• -

Halbuki 1952 yılı için yapılan: tahmin, 
1951 yılı tahminine nazaran % 40 nispetinde 
fazladır ki, kanaatimce esaslı bir mucip sebep 
gösterilemez. 1951 yılının bütçenin tanzimin
den sonra tesbit olunan ilk on aylık fiilî pos
ta 'geliri (13 000 000) liradır. Bu on aylık ra
kama 1950 yılının son iki aylığı değil, doğru
dan doğruya geçen yıla nazaran inkişaf pa
yını da ihtiva eden bu rakamın beşte birini 
eklemek suretiyle ekseriya mûtat olan bir 
tahmin yapmaya gidilecek olursa (15 600000) • 
rakamı bulunur ki, buna da diğer senelerde 
olduğu gibi % 10 nispetinde ayrıca bir -artış/ 
payı ilâve edilse yine (17) milyon lira bulu
nur. 

Buna binaen 1952 yılı posta gelirinin en 
fazla (18) milyon lira olarak tahmin olunma* 
sı muvafık ve zaruri olduğu mütalâasiyle ya
pılan tahmine muhalifim. 

İstanbul Milletvekili/ 
Badi Hüsman 
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Pçsta, Telgraf Ve Telefon İşletme denel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

MADDE İ . ^ Posta,.Telgraf ve Telefon îş-
letifie Öcineî Müdürlüğü 1952 Bütçe yılı yatırım
lar dışında kalan giderleri için, bağlı (A/İ) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere, (50 721 512) li
ra" ve yatırım giderleri için de, bağlı (A/2) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere, (9 388 400) lira 
ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Posta, Telgraf ve Telefon iş
letme Genel Müdürlüğü 1952 Bütçe yılı giderleri
ne karşılık olan gelirler, bağlı (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere, (60 109 912) lira tahmin 
edilmiştir. 

[ MADDE 3, ~ Posta,- Telgraf ve Telefon iş
letme Gonel Müdürlüğünce 1952 Bütçe yılında 
elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (G) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin, tarh 
ver tahsiline 1952 Bütçe yılında da devam 
edilir. 

JVtADDE 4. ~ Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğünün 30. VI . 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair Kanunun 19 ncu mad
desine giren hizmetlileriyle bu kanunun konusu 
dışında kalan memurlarının kadroları, bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 5. — Posta, Telgraf ve Telefon iş
letme Genel Müdürlüğünce gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, 
bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 6. — Posta, Telgraf ve Telefon iş
letme Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri ve 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DE&tŞTİRÎŞÎ 

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon iş
letme Genel Müdürlüğü 1952 Bütçe yıli ya-
tirimlâr dışında kalan giderleri için, bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
(50 094 512) lira ve yatırım giderleri için de, 
bağlı (A/ 2) işaretli' cetvelde gösterildiği üzere 
(1,0'015 400) lira ödenek verilmiştir. 

. MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3; ~- 5 . VII . 1943 tarihli ye 4454 
lı Kanunun 40 ncı maddesi gereğince çı

karılmışolan bonolardan 1952 Bütçe yılı zar
fında vâdeleri gelenler yenilenebilir. 

MADDE 4. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 4 ncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 5 nci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 6 ncı maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 
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Memurları hakkında 5 . VII . 1943 tarihli ve 4454 
sayılı Kanuna bağlı cetvellerde yazılı kadrolar
dan, bağlı.(L) işaretli cetvelde gösterilenler, 1952 
Bütçe yılında kullanılamaz. 

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

MADDE 8. — Havale işlerinin yürütülmesi 
için bankalardan (4 000 000) liraya kadar kısa 
süreli avans almıya ve hesaplar .açtırmaya Posta, 
Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 
yetkilidir. 

MADDE 9. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstünde çıkan ve 1951 yılı Bütçesinin 
ait olduğu tertiplerinde karşılığı bulunan borç
lar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bö
lüme, Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
lerden ödenir. 

1928 - 1950 yıllarına ait olup da, Genel Mu
hasebe Kanununun 93 ncü maddesine göre za
man aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları büt
çelerinde bulunan borçlar, 1952 yılı Bütçesinin 
ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 4 ncü kısım bö
lümleriyle yatırım bölümleri artıklarından eski 
yıllar borçları bölümüne, Maliye Bakanlığınca 
aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

MADDE 10. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 
1952 tarihinde yürürlüğe girer. 

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

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı ve 
İçişleri B. V. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

ve Dışişleri B. V. 
8. Âğaoğlu 

Adalet Bakanı 
U. Nasuhioğlu 

B. K. 

Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Maliye Bakanı ve Eko
nomi ve ticaret Baka

nı vekili 
E. PoTafkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

MADDE 8. — Hükümetin 7nci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 8 nci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümetin 9 ncu maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Hükümetin 11 nci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 
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WL B;K 

Eko. ve Ticaret Bakanı 

ö. ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
8 Kurtbeh 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr.E.E.tf&tündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve Güm. 
veT.B.V. 

N. özsan 
işletmeler Bakam 

Eakkı Gedik 

(S; Sayısı: 66} 
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A/l - CETVELİ 

B. 

201 

202 

203 

M. 

11 
12 
21 
22 

11 
12 
21 
22 

11 

12 

Ödeneğin çeşidi 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Merkez memurları aylığı 
İller memurları aylığı 
Merkez memurları açık aylığı 
İller memurları açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Merkez memurları ücreti 
İller memurları ücreti 
Merkez hizmetlileri ücreti 
İller hizmetlileri ücreti 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetliler üc
reti 
İller geçici hizmetliler ücreti 

Bölüm toplamı 

1951 
Y ı h 
ödeneği 
Lira 

1 728 200 
25 495 000 

500 
2 500 

27 226 200^ 

103 200 
373 500 
241 800 

3 597 480 

4 315 980 

149 100 
44 520 

193 620 ' 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca -

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 676 400 
25 450 000 

1 
500 

27 126 901 

103 200 
344 700 
241 800 

3 597 480 

4 287 180 

149 120 
44 520 

193 640 

1 676 400 
24 850 000 

1 
500 

26 526 901 

103 200 
344 700 
241 800 

3 597 480 

4 287 180 

149 120 
44 520 

193 640 

204 Yabancı uzman ve hizmetliler
le "bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 400 000 222 500 222 500 

I I - Başka haklar "":-\ 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge- ' / ^ '/, 

11 

12 

reğince yapılacak zam ve yar
dımlar • .'"*"••" 
Merkez memurları çocuk zam
mı 45 000 
İller memurları çocuk zammı 2 425 000 

(S. Sayısı : 56 ) 

. . • ' . - , . > . , - • • 

45 000 
2-475 000 

45 000 
2 475 000 



42 

B. M. 

21 

22 

31 

32 
40 

Ödeneğin çeşidi 

Merkez memurları doğum yar
dımı 
îller memurları doğum yardı
mı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
îller memurları ölüm yardımı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

1951 
Y ı h 
Ödeneği 
Lira 

5 000 
• 

350 000 

1 000 
25 000 
75 000 

2 926 000 

1952 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 000 

350 000 

1 000 
25 000 
70 000 

2 971 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

5 000 

350 000 

1 000 
25 000 
70 000 

2 971 000 

207 Yabancı dil bilenlere 3856 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı . 5 000 5 000 5 000 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. O. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş kese-
neğiyle artış farkları 1 734 849 1 727 774 1 694 774 

12 % 1 ek karşılığı 315 422 314 141 308 141 
13 Emekli ikramiyesi 600 000 600 000 600 000 
14 Sandık yönetim giderleri 74 597 74 294 74 291 
15 Diğer ödemeler 1 435 000 1 435 000 1 435 000 

210 
214 

218 

10 
20 

Bölüm toplamı 

Temsil ödeneği 
îş Kanunu gereğince İşçi Si
gortaları Kurumuna ödenecek 
primler 
4454 sayılı Kanunun 51 nci 
ve 5584 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddeleri gereğince yapılacak 
ödemeler 
Munzam mesai ücreti 
Kasa tazminatı 

Bölüm toplamı 

4 159 868 

2 100 

10 000 

800 000 
300 000 

1 100 000 

4 151 209 

2 100 

20 000 

600 000 
150 000 

750 000 

4 112 209 

2 100 

20 000 

600 000 
150 OüO 

750 000 

( Ş. Sayısı : 56 ) 
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1951 1952 yılı için 
Y111 Hükümctço Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

221 

301 

302 

303 
304 
305 
308 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

11 

12 

Emekli, dul ve yetim aylıkları 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü lusım -Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi giderleri"5 

Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

İller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Haberleşme ücret ve giderleri 
Kira bedeli 
Giyecekler 
Bakıcı ve dağıtıcılarla gezici 
posta memurları 
Hizmetliler 

Bölüm toplamı 

2 021 039 

42 359 807 

9 000 

15 000 
5 000 
5 000 

10 000 

44 000 

80 000 

70 000 
110 000 
160 000 
260 000 

630 000 

440 000 
5 000 

275 000 

600 000 
33 500 

633 500 

2 021 039 

41 750 569 

7 000 
S 3 000 
l 6 500 

5 000 
5 000 

12 500 

39 000 

\ 

70 000 
S 20 000 
l 40 000 

100 000 
170 000 
260 000 

660 000 

400 000 
3 500 

280 000 

600 000 
33 500 

633 500 

2 021 039 

41 111 569 

7 000 
• 3 000 

6 500 
5 000 
5 000 

12 500 

39 000 

70 000 
20 000 
40 000 

100 000 
170 000 
260 000 

660 000 

400 000 
3 500 

280 000 

600 000 
33 500 

633 500 

307 Yolluklar 
10 Sürekli görev yolluğu ' 90 000 80 000 80 000 

( S. Sayısı : 56 ) 
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1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca, 
ödeneği istenen kabul edilen 

B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

20 
30 
40 
50 

Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le, bunlara yardımcı persone-121; 
1in yolluk ve başka giderleri 

Bölüm toplamı 

185 000 
180 000 

44 000 
- ? - • -

60 000 

559 000 

160 000 
160 000 

70 000 

39 000 

509 000 

160 000 
160 000 

70 000 

39 000 

509 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

. 11 Merkez 5 000 4 000 4 000 
12 îller 120 000 80 000 80 000 

Bölüm toplamı 125 000 84 000 84 000 

309 Taşıt giderleri 
31 îller taşıtları işletme giderleri 165 000 165 000 177 000 
32 îller taşıtları onarma giderleri 120 000 120 000 120 000 

Bölüm toplamı 285 000 285 000 297 000 

Üçüncü kısım toplamı 3 046 500 2 894 000 2 906 000 

84 000 

165 000 
120 000 

285 000 

2 894 000 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

403 
405 

407 

11 
12 
30 
40 

Temsil giderleri 
Atlı dağıtıcılara verilecek hay
van yem bedeli 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren giderler 
Beyiye aidatı 
Acantalıklar aidatı 
Geri verilecek paralar 
Mahkeme harçları 

Bölüm toplamı 

, (S, Sayısı 

2 000 

275 000 

50 000 
10 000 

600 000 
10 000 

670 000 

56) 

2 000 

255 000 

50 000 
10 000 

600 000 
10 000 

670 000 

2 000 

255 009 

50 000 
10 000 

600 000 
10 000 

670 000 
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423 

425 

ödeneğin çeşidi 
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1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1952 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira B. M. 

408 Artırma ve eksiltme komisyon
larına iştirak edecek üyelerin 
huzur ücretleri 

412 Tıbbi ecza ve sağlık* gereçleri 
414 Taşıma giderleri 
416 P. T. T. Yatılı Meslek Okulu

nun her türlü giderleri 
418 Faiz ve acyo 
419 Mahkeme giderleri 
421 Posta hizmetleri 

10 Bendiye, hurç, çanta ve çuval 
satmalma ve onarma giderleri 

20 

30 

40 

50 

60 

500 
•5 000 

2 300 000 

145 000 
900 000 

10 000 

500 
5 000 

2 453 500 

86 178 
850 000 
15 000 

500 
5 000 

2 453 500 

86 178 
850 000 

15 000 

ile ilân ücretleri 
Gezici memur ve hamal prim
leri 
Havale, taahhütlü ve kıymetli 
mektup ve paket tazminatı 
Posta pulu ve kartlariyle tarih 
damgaları giderleri 
Cevaplı kuponlar veya vusulü 
ihbarlı telgraflar için yapıştı
rılan veya battala kalan pullar 
giderleri 
Deneme mektup ve koli gider
leri 

Bölüm toplamı 

Telli, telsiz telgraf ve telefon. 
işletme giderleri 
P. T. T. Fabrikası her türlü 
giderleri 
Sanatoryum her türlü gider
leri 

150 000 

90 000 

20 000 

400 000 

1 500 

500 

662 000 

200 000 

140 000 

150 00 

150 000 150 000 

90 000 90 000 

15 000 15 000 

250 000 • 250 000 

1 500 1 500 

500 ' 500 

507 000 507 000 

320 000 320 000 

160 000 160 000 

175 000 175 000 
0 3530 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak beden terbiyesi hiz
metleri 1 0 * 0 
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Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

îdare hesabına okutulan öğ
renciler giderleri 
Telgraf, telefon ve telsiz mü
hendisi yetiştirilmek üzere ya
bancı memleketlere gönderilen 
öğrenciler 140 000 85 000 85 000 
Teknik üniversitede okutulan 
öğrenciler 5 000 1 265 1 265 
Sanat ve teknik enstitülerinde 
ve okullarında okutulan öğren
ciler 

Bölüm toplamı 

Yayın giderleri 
Satmalına ve abone 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

Posta Ve telekomünikasyon 
birliklerinin tahakkuk etmiş 

5 000 

150 000 

3 700 
2 500 

6 200 

0 

86 265 

4 000 
2 500 

6 500 

0 

86 285 

4 000 
2 500 

6 500 

ve edecek katılma payları 
Sigorta giderleri 
Kurs giderleri 
Öğrenci giderleri 
Başka giderler 

Bölüm toplamı 

31 000 
75 000 

12 000 
1 000 

13 000 

45 000 
100 000 

0 
0 

0 

45 000 
100 000 

0 
0 

0 

Dördüncü kısım toplamı 5 734 701 5 736 943 5 736 943 

Beşinci kısım - Borçlar 

G-eçen yıl borçları 50 000 50 000 50 000 
Eski yıllar borçları 
1947 - 1950 yılları borçları 
1928 - 1946 » » 

Bölüm toplamı 

50 000 
10 000 

60 000 

100 000 
10 000 

110 000 

100 000 
10 000 

110 000 
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Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Hükme bağll borçlar 10 000 

Beşinci kısım toplamı 120 000 

180 000 

340 000 

180 000 

340 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

ikinci kısım toplamı 42 359 807 41 750 569 41 111 569 
Üçüncü kısım toplamı 3 046 500 2 894 000 2 906 000 
Dördüncü kısım toplamı 5 734 701 5 736 943 5 736 943 
Beşinci kısım toplamı 120 000 340 000 340 000 

GENEL TOPLAM 51 261 008 50 721 512 50 094 512 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı 
Telli, telsiz telgraf ve telefon 
makina, araç ve tesislerinin 
onarımı 

370 000 245 000 245 000 

2-200 000 1 240 000 1 240 000 

I I - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Yapı ve gayrimenkul satmalma 
giderleri 
Satınalmacak veya yaptırıla
cak telli, telsiz telgraf ve tele
fon makina, araç, gereç ve te
sisler 

0 

0 

125 000 

680 000 

125 000 

680 000 
(S. Sayısı: 56) 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

752 Satmalmacak taşıtlar 150 000 84 000 159 000 
753 1941 -1946 yılları bütçe kanun

larının 5, 6 ve 7 nci maddele
rinin verdiği yetkiler gereğin
ce makina, gereç ve tesisler için 
girişilen yüklenmeler karşılığı 1000 000 600 000 600 000 

761 3054 ve 3375 sayılı kanunlar ge
reğince kaldırılan şirketlerin 

10 istanbul Telefon Şirketi 319 700 319 700 319 700 
20 izmir Telefon Şirketi 94 700 94 700 94 700 

Bölüm toplamı 414 400 414 400 414 400 

762 4892 ve 5169 sayılı kanunlar ge
reğince girişilen ve girişilecek 
olan yüklenmeler 

10 Bina yapımı 1300 000 667 000 667 000 
20 Satmalmacak veya yaptırıla

cak makina, gereç ve tesisler 8 700 000 5 333 000 5 885 000 

Bölüm toplamı 10 000 000 6 000 000 6 552 000 

Yatırımlar toplamı 14 134 4.00 9 388 400 10 015 400 

(S. Sayısı : 56 ) 
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B - CETVELİ 

1951 
Y ı l ı 

tahminleri 
Gelirin çeşidi Lira 

Posta telekomünikasyon gelir
leri 
Posta 
Telgraf 
Telsiz 
Telefon 

Bölüm toplamı 

Resmî dairelerden alınacak 
posta ve telgraf ücretleri 
Posta 
Telgraf 

Bölüm toplamı 

Resmî dairelerin eski yıllara 
ait posta, telgraf ve telef on üc
retlerinden tahakkuk eden ala
caklar 
Posta 
Telgraf 
Telefon 

Bölüm toplamı 

Çeşitli gelir 
Radyo keseneği 

14 232 500 
7 500 000 
4 000 000 

13 500 000 

39 232 500 

3 300 000 
2 250 000 

5 550 000 

98 500 
200 000 
190 000 

488 500 

659 157 
250 000 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

20 000 000 
7 800 000. 
.5 700 000 

20 000 000 

53 500 000 

3 466 200 
1 500 000 

4 966 200 

58 500 
40 000 

400 000 

498 500 

665 212 
480 000 

20 000 000 
7 800 000 
5 700 000 

20 000 000 

53 500 000 

3 466 200 
1 500 000 

4 966 200 

58 500 
40 000 

400 000 

498 500 

665 212 
480 000 

GENEL TOPLAM 46 180 157 60 109 912 60 109 912 

(S. Sayısı : ;56 ) 
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O-CET VELÎ 

dergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Nev'i 

Kanunu muvakkat 

Kanun 

Tarihi No. 

23 şubat 1328 

4 şubat 1340 

30. 5 
1.12 
7. 1 
1. 5 , 

21.12 
13. 4 , 

1. 5 
11. 6.. 
13 .12, 
18. 5 
10. 6 
12. 6 
25. 4 
24.-6 . 
17. 7 

9 . 6 

1926 
1928 
1929 
1930 
1931 
1933 
1933 
1933 
1934 
1935 
1936 
1936 
1938 
1938 
1947 
. 1937 

15 . 5 .1928 

17 . 5 .1928 
16 . 6 .1932 

406 

8761 
1366 
1379 
1601 
1900 
2142 
2164} 
2304 
2609 
2722 
3026 
3054 
3375 
34881 
5009J 
3222 
1253 

1265 
2009 

16. 

14. 

13. 
16. 
5. 

8. 

2 

2 

1 

8 

7 
7 
9 

6 

12 

12 

. 1938 

1942 

.1943 

.1943 

.1947 

.1949 

. 1949 

.1949 

3560 

4300 

4454 
4475 
5130 

5434 

5449 

5450 

Ö Z E T 

Teatii muhaberata hadim hususi elektrik hututu 
hakkında 
Telgraf ve telefon kanunu 
(Bu kanunun 33 ncü maddesi 835 numaralı ka
nunla kaldırılmıştır) 

Tadilât ve ekleri 

Telsiz kanunu 
P. T. T. idaresince eşhasa ait.akümülâtörlerin dol
durulması hakkında 
Anadolu ajansı telgraf ücretleri hakkında 
(Eastern) Telgraf kumpanyasiyle münakit Muka
velenamenin feshiyle (Commanication Imperial 
and International) Limitet şirketiyle bir mukave
le akdi hakkında 
Adli evrakın P. T. T. idaresi vasıtasiyle .tebliği 
hakkında. 
3222 sayılı Telsiz Kanununun 19 ncu maddesinin 
1 nci fıkrasının tadili hakkında 
Posta, Tlegraf ve Telefon teşkilât ve memurları H. 
Geçici dördüncü maddesi 
Türkiye ile Irak arasında imza.edilen dostluk ve 
iyi komşuluk Anlaşması ile bu Anlaşmaya ek 
Protokol ve Sözleşmelerin onanması hakkında. 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 12, 13 ve 33 ncü maddeleri 
Paris'te toplanmış olan 12 nci Evrensel Posta 
Kongresi karârlarını kapsıyan senetlerinin onan
ması hakkında » 
1947 Atlantik City Milletlerarası Telekomünikas
yon Sözleşmesiyle buna bağlı protokollerin onan
ması hakkında 

(S. Sayısı: 56) 
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Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Karar 

Tarihi No. 

2 . 3 . 1 9 5 0 
8.12.1950 

5584 
5689 

20. 6 .1951 5794 

27. 

1. 

24. 

30. 

20 . 

1. 

19. 

12 

1 

4 

, 4 

7 . 

9 

1 

. 1923 

.1928 

.1935 

.1937 

1937 

.1937 

.1938 

185 

6012 

2/2393 

2/6483 

2/7138 

2/7319 

2/8072 

16 . 1 . 1938 

14 .7 .1938 
15 .11.1938 

9 . 2 .1939 

27 . 4 .1939 

, 13 .10 .1939 

2/8077 

2/9250 
2/9884 

2/10342 

2/10866 

2/12145 

8 . 4 . 1940 2/13231 

Ö Z E T 

Posta Kanunu 
5450 sayılı Kanunla onanmış bulunan Milletlerarası 
Telekomünikasyon sözleşmesine ek, 1947 Atlantic 
City Eadyokomünikasyon Tüzüğü ile ek tüzüğünü 
ve'tavsiye kararları ihtiva eden Milletlerarası Ead
yokomünikasyon idarî konferansı vesikalarının 
onanması hakkında; 
5450" sayılı Kanunla onanan Milletlerarası Teleko
münikasyon Sözleşmesine ek, 1949 Paris Telgraf ve 
Telefon tüzüklerinin nihaî protokolü, karar ve di
lekleri ihtiva eden vesikaların onanması hakkında. 
Romanya ile Türkiye arasında Köstence kablo
sunun işletilmesine dair yapılan itilâfnamenin 
tasdiki hakkında 
Amerika ile Türkiye arasında taati edilecek tel
siz telgrafların ücretleri hakkında 
Türkiye ile Amerika Birleşik Hükümeti arasında 
posta paketleri teatisine dair uzlaşma hakknda 
Bükreş posta ve telekomünikasyon uzlaşması hak
kında 
Umumî telsiz telefon neşriyatım almağa mahsus 
tesisattan her malî sene için alınacak ücretler 
hakkında 
Marmaris - Rodos kablosunun işletme mukavelesi 
hakkında 
Radyo satışlarından alınmakta olan ücret miktar
larının, İzmir Enternasyonal fuarında teşhir edil
mek maksadiyle getirilecek radyo makineleri için 
iki buçuk liraya indirilmesi hakkında 
tzmir telefon şirketi tesisatının satın alınması 
hakkında 
Radyo telgraf ücret tarifesinin tasdiki hakkında 
istanbul telefon abonelerinin riayete mecbur ol
dukları hükümler hakkında 
Avrupa rejiminde çekilecek telgraflardan alına
cak ücretlere dair 
Türkiye - Bulgaristan P. T. T. Mukavelesinin 15 
nci maddesinin tadili hakkında 
Bükreş'te toplanan Balkan birliği posta ve teleko
münikasyon komitesinin içtimamda kabul edilen 
esaslar dairesinde tesbit edilen ücretler hakkında 
Yerlerini değiştiren radyo abonelerinden alınacak 
veya kendilerine iade olunacak ücret farkları 
hakkında 
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Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. 

Karar 10. 8 .1940 2/14141 

»" ' • 17.12.1940 2/14856 

» 24.12.1940 2/14920 
> • 10. 7 .1941 2/16160 
» 7 . 8 ,1941 2/16380 

' » . " - 17. 1 .1942 2/17184 

• » . ' . . ' • . 30. 9 .1942 2/18815 

> 18 .2 .1944 3/433 

» 25. 4 .1951 3/12944 

Tarifeler — — 

Nizamname •",' 18. I I I . 1944 3/432 

Ö Z E T 

Türkiye ile Fransız mandası altında bulunan yakın 
Şark Plükümetlerı arasındaki telefon devrelerinin 
işletilmesine ait uzlaşma hakkında 
İstanbul - Selanik telgraf irtibatmdaki bozukluk do-
layısiyle istanbul - Atina arasında telsiz irtibatın
dan alınacak ücretler hakkında 
Telsiz ücret tarifesinde yapılan değişiklik hakkında 
İstanbul telefon talimatnamesinde yapılan değişik
lik haldanda 
Radyo ücretleri hakkında son nüfus sayımının esas 
tutulacağına dair 
istanbul telefon abonelerinin riayete mecbur olduk
ları hükümlere ait talimatnamenin 17, 18 ve 19 nc.u 
maddeleri hükümlerinin Ankara'da da tatbiki hak
kında 
Telsiz ücretleri tarifesinde yapılan tadilât hakkında 
Ticaret gemilerindeki şerareli telsiz cihazlarının 
lambalı telsiz cihazlariyle değiştirilmesinin 1 . 1 . 
1944 tarihinden itibaren 3 sene sonraya bırakılması 
hakkında. 
Telsiz ücret tarifesinin (L) fıkrasının değiştiril
mesi hakkında. 
Beynelmilel telgraf mukavelename ve buna mer
but telgraf, telefon ve telsiz nizamnameleri 
4454 sayılı Kanunun 27 ve 28 nci maddelerine 
göre tanzim edilmiş olan posta, telgraf ve telefon 
tarifeleri. 
P. T. T. Memurları inzibat cezaları hakkında. 

(•S. ÖayısıVÖÖ) 





' Görevin çeşidi 

Makina ustabaşısı 
Tesviyeci 
Tornacı 
Boyacı 
Tamirci 
Makina ustabaşısı 

. Ustabaşı 
Hamal 

» 

Muhabereci 

» 
• Stajyer 

, Baştelefoncu 
» 
» 

Telefoncu 
» 

— 54 — 
Sayı Ücret 

1 400 
1 250 
1 250 
1 150 
2 200 
1 230 
1 170 
6 160 

20 120 
7 115 

55 110 
170 105 
48 , 95 
22 170 
50 150 

150 130 
29 95 
5 300 
9 250 

30 225 
29 200 
65 175 

Görevin çeşidi 

Telefoncu 
Kâğıt dağıtıcı 

» .» 
Yönetim memuru 

» » 
Marangoz 
Ambalâjcı 

» 
» , . 

• 

Kaloriferci ve meremetçi 
» » » 
» » » 

Bahçıvan 
Bekçi 

» 
Başhademe 
Hademe 

» 
» 

-

Sayı Ücret 

260 150 
2 105 
3 100 
1 250 
1 190 
3 125 
1 125 
9 • 105 
2 100 
5 155 
8 150 

15 125 
1 125 
1 125 

38 105 
11 125 

100 95 
147 80 
228 65 

. 7 — • ' • 

2174 

Aylıklı memurlar 

Görevin çeşidi Sayı Maaş Tutarı 

Hat başbakıcısı ve başdağı-
tıcıs! 143 30 225 
Hat bakıcısı ve dağıtıcısı 350 25 200 

» » 2280 20 175-
» » 1940 15 150 

4713 
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E - CETVELÎ 

Kadroları gider bölümlerinden yapılacak hiz
metlerin bölüm ve madde numaralan 

B. M. ödeenğin çeşidi 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
12 İller » » » 

204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle bun
lara yardımcı personelin ücretleri 

G - CETVELÎ 

Kanun 
No. 

1050 Genel Muhasebe Kanununun 50 nci Maddesi 
2490 Artırma, eksiltme ve ihale kanununun 61 nci maddesi 
4048 1941 yılı bütçe kanununun 5 nci maddesi 
4240 1942 » » » 5 nci » 
4419 1943 » » » 6 nci » 
4564 1944 » » » 7 nci » 
4747 1945 » » » 7 nci » 
4820 1946 » » » 7 nci • » 
4892 Ç Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici 
5169 ^yüklenmelere girişilmesi hakkında. 
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L - CETVELİ 

D. Görevin çegidi Sayı Aylik 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

13 Memur 2 20 

Posta Dairesi Başkanlığı 

10 Şef 
12 Memur 

Telgraf ve Telefon Dairesi Başkanlığı 

8 Şube müdür muavini 
10 Şef 
11 Memur . . , . • • 
13 V 

Hukuk Müşavirliği 

9 Muavin 

Saymanlık Müdürlüğü 

8 Şef 
10 Şef 
İ l Memur 
12 > 
13 > 

3 
3 
6 

16 
18 

46 

Emlâk ve Levazım Müdürlüğü 

12 Memur 
13 » 

5 
2 

Evrak ve Yayın Müdürlüğü 

13 Memur , * 3 

P. T. T. Meslek Okulu Müdürlüğü 

8 Muavin 1 

35 
25 

50 
35 
30 
20 

40 

50 
35 
30 
25 
20 

25 
20 

20 

50 

D. Görevin çe§idi 

9 Muhasebeci 

Sayı Aylık 

1 40 

2 

P, T. T. Fabrika Müdürlüğü 

9 Şef 
13 Memur 
12 Ayniyat memuru 

40 
20 
25 

P. T. T. Basımevi Müdürlüğü 

6 Müdür 
8 Sayman 

10 Şef 
13 Memur 
9 Ayniyat Saymanı 

10 Şef 
10 Ambar memuru 
11 Mutemet 
11 Ayniyat memuru 
12 » » 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

70 
50 
35 
20 
40 
35 
35 
30 
30 
25 

12 

İşletme Kuruluşu Bölge Başmüdürlükleri 

10 Murakıp 
10 Şef Muavini 
12 Memur 
13 Memur 
8 Şef 
9 » 
8 Kontrol memuru 
9 » > 

11 Memur 
12 » 
13 » 
10 Şef 
12 Ayniyat memuru 
13 '».•: > 
9 Servis âmiri 

10 » » 
10 Şef 

1 
6 
4 
16 
2 
4 
1 
1 
41 
21 
28 
1 
8 
16 
12 
38 
30 

35 
35 
25 
20 
50 
40 
50 
40 
30 
25 
20 
35 
25 
20 
40 
35 
35 
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— 57 

Sayı Aylık | D. 

11 Memur 
12 » 
13 > 
14 > 

22 
51 

101 
190 

594 

Ankara Telefon Müdürlüğü 

11 Montör 
13 Memur 
13 Tahsildar 

İstanbul Telefon Başmüdürlüğü 

11 Memur 
12 > 

İzmir Telefon Müdürlüğü 

11 Memur 
12 » 
12 Ayniyat memuru 

30 
25 
20 
15 

30 
20 
20 

Görevin çegidi Sayı Aylık 

4 
5 
6 
8 
8 
9 

12 

Merkez Teşkilâtı 

Pul mütehassısı 
» Ressamı 

Mütercim 
Mühendis veya fen memuru 
Desinatör 
Desinatör 
Seferberlik memuru 

625 
475 
400 
300 
300 
250 
175 

1 
1 

2 

1 
1 
1 

30 
25 

30 
25 
25 

10 

8 
9 

10 
10 
12 

Desinatör 

istanbul 

Şef 
» 
» Muavini 

Memur 
y> 

İşletme Kuruluşu Bölge Başmüdürlükleri 

2 275 

3 
1 
1 
3 
2 

300 
250 
225 
225 
175 

10 
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E - ÖETVİLÎ 

Bölüm 301 — Merkez daireleri büro giderleri 
Madde 40 — Öteberi giderleri 

Eşya taşımalariyle merkezde yapılacak ilân ücretleri bu tertibe dâhildir. 

' • * ^ Bölüm 302 — İller büro giderden 
Madde 30 — Demirbaş 

Terazi, kasa, saat ve servis ihtiyacı için alınacak karyola, yatak, battaniye ve bunlara ilişkin 
gereçler ile her türlü giderleri bu tertibe dâhildir. 

Madde 40 — Öteberi giderleri 
250 liraya kadar olan küçük onarmalar ile Bina, Arsa vergileri, Tanzifat ve Tenvirat resim

leri, eşya taşıma giderleri ve ilân ücretleri bu tertibe dâhildir. 

Bölüm 308 — Giyecekler 
Madde 11 — Bakıcı ve dağıtıcılar la gezici posta memurları giyeceği 

Yönetmeliği gereğince nakliyat müdürü, başgezici, gezici nakliye memurları, ambar memuru, 
sevk memuru ve mutemetlere verilecek giyim eşyası bedeli bu tertibe dâhildir. 

"Bölüm 307 — Yolluklar 
Madde 20 — Geçici görev yolluğu 

Mühendis, makinist ye başka fen memuıiariyle bölgeleri dışında çalıştırılacak hatbaş bakı
cılarla bakıcılaı-m ve telefon bckçileriyle montörlerin gerekli gider ve gündelikleriyle şoför 
ve daimî işçi gündelikleri bu tertibe dâhildir. 

Bölüm 309 — Taşıt giderleri ' 
Madde 31 — İller taşıtları işletme giderleri 

Taşıtlar işe yetmediği takdirde dışarıdan tutulacak taşıtların kira karşılıklariyle belediyeye 
ilişkin vergi ve resimler ve ilân ücretleri bu tertibe dâhildir. 

Bölüm 407 — Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren giderler 
Madde 30 — Geri yerilecek paralar 

Yabancı P. T. T. idare ve kumpanyalariyle, .\ abancı hava ve deniz ortaklıkları ve bunların Türki
ye'de bulunan temsilcileriyle yapılan her türlü münasebetlerden doğan ve anlaşmalara dayanan eski 
ve yeni yıllar borçları ve Devlet Hava Yollarına taşıttırılan haricî postaların ve Devlet Denizyolları 
İdaresi vapurlariyle yabancı memleketlere • gönderilen veya bu vapurların yabancı memleket limanla
rından, gerek Türkiye ve gerek diğer bir yabancı memleket için aldıkları postaların taşıma ücretleri 
de bu tertibe dâhildir. 

Bölüm 408 — Artırma ve Eksiltme komisyonlarına iştirak edecek üyelerin huzur ücretleri 
Artırma ve Eksiltme komisyonlarına dâhil belediye üyelerinden daire veya ikâmetgâhları P. T. T. 

merkezlerine uzak mahallerde olanlara Harcirah Kanunu ve Kararnamesi hükümleri dairesinde ve
rilecek yolluklar bu tertipten ödenir. 

Bölüm 412 — Tıbbi ecza ve sağlık gereçleri 
P. T. T. memurlarının vazife başında olacak hastalanma ve yaralanmalarında kullanılmak üzere 

alınacak bütün ilâç ve tıbbî gereç karşılıklariyle, vazife sırasında kazaya uğrıyan hizmetli ve işçi
lerin tedavi ve yol giderleri, cenaze, sıhhi gereçleri,' Teknik Üniversite de okutulan öğrencilerin tedavi 
giderleri, ilâç ve taşıma giderleri bu tertipten ödenir. 

Bölüm 414 — Taşıma giderleri 
Yataklı vagonlar ve yabancı vapur kumpanyalariyle yapılacak posta taşıma giderleri ve ilân ücret

leri bu tertibe dâhildir. 
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Bölüm 416 — P. T. T. Yatılı Meslek Okulunun her türlü giderleri 

Okulun kurma eksiklerine ilişkin giderleriyle memur ve hizmetlileri dâhil olduğu halde, öğrenci
lerin yiyecek, içecekleri ve bunların gerektirdiği taşıma giderleri, öğrencilerin Genel Müdürlükçe tâ
yin edilecek miktarda verilecek harçlıkları, giy ecelileri, öğrencilerin defter, kalem, lâstik, ders gereç
leri, spor ve beden terbiyesi hareket ve müsabakaları, kamp giderleri, hamam, tıraş,revir, ilâç te
davi, cenaze, çamaşır için sabun, çivit, soda, malûl kalacak öğrencilerin memleketlerine gönderilmesi, 
hava tebdili alan öğrencilerin memleketlerine gidip gelme yol giderleri, tatbikata götürülecek öğren
cilerin yolluk giderleri, İstanbul'da yapılacak sözlü imtihana girmek hakkını kazananlardan sözlü 
imtihanda muvaffak olamıyanlarm, yazılı imtihanların yapıldığı yere kadar dönüş yol giderleri, 
öğrencilerin kitap ve ders notları için kâğıt, çoğaltma gereçleri, dershane, yatakhane, mutfak 
eşya ve gereçleri, kitap, telif, tercüme, baskı, mükâfat ve yayım giderleri, idarenin kırtasiye, def
ter, demirbaş eşya ve gereci ve döşeme, basılı kâğıt, yakacak, elektrik, havagazi, küçük onarma, tesis
ler, hizmetlilerin giyeceği bütün temizlik.ve korunma, imtihan ve başka yönetim giderleri ve ilân 
karşılıkları bu tertipten ödenir. 

Bölüm 418 — 3?ais ve acyo 
Banka ile olan nakdî işlemlerin, faiz, komisyon ve başka giderleri bu tertipten ödenir. 

Bölüm 419 — Mahkeme giderleri 
İdareye mütaallik dâvalarda mahkeme karariyle heyeti mümeyyize ve saire ile mübaşirlere 

verilecek ücretler, ikame edilecek dâvalara mütaallik mehakime verilen istidalar, tebliğnameler ve 
gazetelere verilen ilânata ilsakı zaruri olan Damga pulları, posta ücreti, noter harçları ve mahke
me karariyle icra ettirilen ilânat bedelleri gibi giderler, müfettiş, murakıp ve muhakkiklcree 
iktisap ve saire için tâyinine lüzum görülecek ehlihibre ücreti gibi giderler bu tertipten ödenir. 

Bölüm 421 — Posta hizmetleri 
Madde 10 — Beııdiye, hurç, çanta ve çuval satmalma ve onarma giderleri ile ilân ücretleri 

Posta işletmesine gerekli hurç, çanta, çuval, sicim, bez, kurşun, mühür mumu ve saire gibi eşya 
ve gereç karşılıklariyle taşıma ve ilân ücretleri bu tertibe dâhildir. 

Madde 20 — Gezici memur ve hamal primleri 
Gezici memur ve hamallara bu bölümden verilecek prim nispeti Ulaştırma Bakanlığınca tâyin 

olunur. 

Madde 40 — Posta pulu ve kartlariyle tarih damgaları giderleri 
Posta pulu ve kartları,, pul resimleri müsabaka ikramiyeleri ve jüri heyetine verilecek üc

ret, sigorta giderleri, reklâm resimleri bedelleri ve bunların gereç, baskı, gümrük ve taşıma gi
derleri, albümler, teşhir tabloları, pul karne ve katalogları, pullu zarflar, Berne Bürosundan ge
tirilecek kupon ve pullar karşılığı ile değerli kâğıtlar, tarih damgaları ve makineleri ve bunlarla 
ilgili bütün masraflar ve ilâh ücretleri bu tertibe dâhildir. 

Bölüm 422 — Telli, telsiz telguaf ve telefon işletme giderleri 
Telli, telsiz telgraf ve telefon kuvvei muharrike bedelleri, işletmeye mütaallik her çeşit malze

me giderleri, sai giderleri ile elektrik istihlâk resimleri, bant ve telefon rehberleri bedelleri bu 
tertibe dâhildir. 

Bölüm 423 — P. T. T. Fabrikası her türlü giderleri 
Fabrikanın her türlü eşya ve işletme giderleri, işçi gündelikleri, İş Kanununa göre işçilere 
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verilecek tazminat, Fabrika'yönetmeliği gereğince işçilere verilecek ikramiyeler, ilân ücretleri, 
gereğinde fabrika ve imalâthanenin başka yerlere taşıma ve kurma giderleri bu tertibe dâhildir. 

Bölüm 425 — Sanatoryum her türlü giderleri 
Sanatoryumun ilk kuruluşuna ilişkin bütün giderleri, memur ve hizmetliler dâhil olduğu halde 

hastaların yiyecek ve içecekleri, döşeme ve demirbaş eşya karşılıkları, sıhhi tesisler ve lâbora-
tuvar giderleri, ilâç ve sıhhi gereç karşılıkları, yakacak, elektrik, havagazı ve su giderleri ve 

. hizmetlilerle hastaların giyim eşyası giderleri, kırtasiye, defter, basılmış kâğıt .karşılıkları, mut
fak eşyası gereçleri karşılıkları, tahlil ücretleri, 250 liraya kadar olan .küçük onarmalar, sana
toryuma ilişkin taşıtların her türlü giderleri, temizlik giderleri ve temizlik gereçleri karşılıkları, 
bahçe giderleri ve bahçe için alınacak gereç karşılıkları, kitap ve dergi giderleri, sanatoryumda 
ölenlerin cenaze giderleri, sanatoryum hizmetleriyle ilgili taşıma ve ilân ücretleri bu tertipten 
ödenir. 

Bölüm 450 — tdare hesabına okutulan öğrenciler giderleri 
WIadde 10 — Telgraf, telefon ve telsiz mühendisi yetiştirilmek üzere yabancı memleketlere gönde

rilen öğrenciler 
Yabancı memleketlerde okutulan öğrencilerin dönüş yollukları da bu tertibe dâhildir. 

Bölüm 451 ~ Yaym giderleri 
Madde 10 — Satmalma ve abone 

Satınalmacak yerli ve yabancı dilde yazılı kitaplarla, dergi, risale, gazete ve saire ile millet
lerarası birliklerden getirtilecek bu nevi yayın bedelleri ve abone ücretleri 'bu tertibe dâhildir. 

Madde 20 — Başka her çeşit giderler 
Bastırılacak kitap ve harita ve dergilerle baskı, cilt,' kâğıt, yazma, tercüme ve başka giderleri 

/ bu tertibe dâhildir. 

Bölüm 453 -—Posta ve Telekomünikasyon birliklerinin tahakkuk etmişve edocek katılma payları 
Milletlerarası Posta ve Tclckomiinikasyon birliklerine ve bunlarla ilgili komite ve teşekkül-' 

lero verilecek senelik katılma payı ve Berne'de inşa edilen Dünya Birliği binasının döşenmesi
ne iştirak için alınacak halı bedeli ve yollama giderleri bu tertibe dâhildir. 

Bölüm 701 — Yapı onarımı 
Ankara Telsiz Alıcı ve Verici istasyonlarını Balâ şosesine bağlıyan yolun daimî bakımı için 

Ankara İli emrine verilecek 1 500 lira bu tertibo dâhildir. 

Bölüm 711 — Telli, telsiz telgraf ve telefon bakine, araç ve tesislerinin onarımı 
Mevcut telgraf ve telefon şebekeleriyle makine ve araçlarının onarımında çalıştırılacak iş

çi gündelikleri ve her türlü alât, edevat ve gereç karşılıklariyle taşıma ve başka giderleri, pil 
etajerleri, telefon kabineleri, haberleşme salonlarına ilişkin yazı makineleri ve benzerleri tesis
ler ile bunların kurma giderleri, ilân bedelleri, hatların kurma ve ıslahı sırasında bozulacak 
kaldırımların onarma giderleri bu tertibe dâhildir. 

Bölüm 735 — Yapı ve gayrimenkul satmalma giderleri 
Küçük binalar inşaatı, bina ve arsa satmalma ve istimlâk bedelleri, tapu harç ve giderleri, 

vukuf ehli gündelikleri ve başka giderlerin, gerektikçe idarece tedarik edilecek yapı gereçleri
nin satmalma ve taşıma ücret ve karşılıkları,-hariçte yaptırılacak proje ve plân karşılıkları ve 
bunların çoğalma giderleri, müsabaka yolu ile' yaptırılacak proje ve plânların müsabaka ikra-
miyeleriyle jüri heyetlerine verilecek ikramiyeler bu tertibe dâhildir; 
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Bölüm 753— 1941 -1946 Bütçe kanunlarının 5, 6 ve 7 nci maddelerinin verdiği yetkiler gereğince 

makine, gereç ve tesisler için girişilen yüklenmeler karşılığı 
İngiliz kredisinden, idarece kullanılan kısmın normal taksitleriyle Hazinece erken ödemeye tâ

bi tutulan taksitler karşılığı bu tertibe dâhildir. 

Bölüm 762 — 4892 ve 5169 sayılı kanunlar gereğince girişilen ve girişilecek olan yüklenmeler 
Madde 10 — Bina yapımı 

Madde 20 — Satmalınacak veya y aptırılacak makine, gereç ve tesisler 
4892 ve 5169 sayılı kanunlar mevzuuna dâhil işlerden, cari yıla inhisar edecek yüklemeler 

karşılığı da bu tertipten ödenir. 

Bakanlar Kurulunun 9 .IV. 1951 tarih ve 3/12841 sayılı Karariyle kabul edilen (E) cetveline dâhil 
kadrolar (Barem Kanununa tâbi kadrolar) 

Hizmetin 
Aylık süresi Tutarı 

B. M. Ödeneğin çeşidi Görevin çeşidi Sayı Lira Ay Lira 

MERKEZ 

Kurs 

203 1 Merkez geçici hizmet- öğretmen 12 150 3 5 400 
liler ücreti 

Meslek okulu 

öğretmen 
> 

1 
2 
8 
7 
2 
1 
2 
3 

300 
250 
225 
150 
300 
250 
225 
150 

12 
12 
12 
12 
8 
8 
8 
8 

3 600 
6 000 
21 600 
12 600 
4 800 
2 000 
3 600 
3 600 

26 57 800 

Sanatoryum 

Başhekim 
Mütehassıs hekim 
Hekim 
Eöntgenci 
Eczacı 
Başhemşire 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

625 
475 
300 
475 
250 
250 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

3 750 
2 850 
1 800 
2 850 
1 500 
1 500 
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B. M. ödeneğin çeşidi Görevin çeşidi 

Hemşire 
Mutemet 

Hizmetin 
Aylık süresi Tutan 

Sayı Lira Ay Lira 

4 175 6 4 200 
a 150 6 900 

11 19 350 

3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine dâhil müteferrik müstahdemler 

MERKEZ 

203 1 Merkez geçici hizmet
liler ücreti 

' * 

Sanatoryum 

Eczacı kalfası 
Hastabakıcı 

» 
Balıçivan ve bekçi 
Berber 
Terzi 
ÇJamarşırcı, ütücü 
Aşçıbaşı 
Aşçı yamağı 
Gassal 
Kapıcı 
Şoför 
Kaloriferci ve meremetçi 

tnsaat teknisiyenleri 

İnşaat teknisiyeni 
» S" 

Kuru 

Başhademe 
Hademe 

1 
5 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 

. . • • - • ı 

1 
1 

23 

4 
1 

5 

1 
4 

5 

100 
150 
125 
125 
100 
150 
100 
250 
75 

100 
100 
250 
150 

550 
260 

125 
95 

6 
6 
6 

12 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

12 
12 

3 
3 

600 
4 500 
3 753 
1 500 

600 
900 

1 200 
1 500 

900 
600 
600 

1 500 
900 

19 050 

26 400 
3 120 

29 520 

3 751 
1 140 

1 513 

(S. Sayısı: 56) 



B. M. ödeneğin çeşidi 

63 

Görevin çeşidi 

(Hizmetin 
Aylık süresi Tutarı 

Sayı Lira Ay Lira 

3656 sayılı Kanunun 19 nen maddesine dâhil müteferrik müstahdemler 

1 L L E B 

203 2 İller geçici hizmetli- inşaat teknisiyeni 
ler ücreti p '» 

3 550 12 19 800 
5 260 12 15 600 
3 210 12 7 560 

11 42 960 

204 0 Yabancı uzman ve Uzman 
hizmetlilerle tereü- » 
inanlarının ücretleri » 

Tercüman 
Mütercim daktilo 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
2 

904 
1146 
4086 
3425 
1413 
1275 
1453 
3996 
475 
400 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
6 
12 
12 

10 848 
13 752 
49 032 
41 100 
33 912 
30 600 
17 43Ö 
23 976 
17 100 
9 600 

15 247356 

Bakanlar Kurulunun 18. V. 1951 tarih ve 3/13015 sayılı karariyle kabul edilen (E) cetveline dâhil 
uzman kadrosu 

Uzman 6 1076,70 11 71.062.20 

11,11 'nıü)"1 lı1) 'II 
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I. SAYISI : 

O I B 1 0 Bütçesi 



Tekel Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Komisyonu1 raporu (1 /281) 

T . C . ••• ' ' ' : ' • " ' • • • • ' • 

Başbakanlık 30. XI. 1951 
Muamelât Genel Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü • • 
Sayı: 71-2175 : 

; MBüyıik Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tekel Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçesi hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 29. 
X I , 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişik-
leriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzeclerim. 

Başbakan 
A. Menderes 

•'"." "".'• GEREKÇE 

Tasarının birinci maddesi gider tertiplerini ihtiva eden (A/ l ) ve (A/2) cetvellerine aittir. Bü 
cetveller için gerekli izahat giderelr kısmında mevcuttur. 

Tasarının. ikinci maddesi gelir nevilerini gösteren (B) cetveline aittir. Gelirler kısmında S i m 
gelen izahat verilmiştir. 

Tasarının üçüncü maddesi daimî hizmetliler kadrolarını gösteren (D) cetveline aittir. Aynı 
zamanda geçici mahiyetteki' hizmetliler için Bakanlar Kurulu kararı, ile kadro alınabilecek tertipleri 
gösteren (E) işaretli cetvel de yukarda mevzuubahis edilmiştir. . 

Tasarının dördüncü maddesinin (A) fıkrası gelir nevilerinden her birinin dayandığı hükümleri 
gösteren (C) cetveline; • 

(B) fıkrası gelecek yıllara geçici taahhütlere girişmeye yetki veren kanunları gösteren (G) cet
veline aittir. 

Tasarının beşinci maddesi Tekel gelirlerinin hususî hükümlerine göre, tarh ve tahsillerine 1952 
bütçe yılında da devam olunmasına Mııhasebei Umumiye Kanununun 39 ncu maddesine istinaden 
cevaz veren hükmü ihtiva etmektedir. 

Tasarının altıncı maddesi bütçedeki ödeneklerin fevkinde çıkacak geçen ve geçmiş yıllara ait 
borçların ödeme şekillerini göstermektedir. . 

Tasarının yedinci maddesi fevkalâde hallerin devamı nıüddetince bâzı memur ve hizmetlilere 
yemek verilmesi için yetki vermektedir. 

Tasarının sekizinci maddesi bütçe tertiplerinde nazara alınacak formülü gösteren (R) cetve
line aittir. 
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Tasarının dokuzuncu maddesi 1952 yılı içinde mevkuf tutulan kadroları gösteren (L) cetveli
nin kanuna bağlı olduğunu ifade etmektedir. 

.Tasarının onuncu maddesi 1951 yılı Bütçe Kanununda mevcut -ölüp hükmün bir yıl daha uza
tılması zaruri görüldüğünden:1952vyılı kanun tasarısı, ile de, teklif edilmiştir. 

Bölüm 202 — Memur ve hizmetliler ücreti 
Madde 11 — Genel Müdürlük memurları ücreti 

Genel Müdürlüğün esas kadrosu 611 memur ve bunun senelik tutarı 2 454 900 liradır. 1950-
1951 yıllarında senelik ücret tutarı 115 200 lira olan (30) münhal kadro (L) cetveline alınmış 
idi. 1952 yılında buna ilâveten senelik ücret tutarı 139 200 lira olan 29 münhal kadro daha (L) 
cetveline alınmıştır. Bu suretle 3 seneden beri (L) cetveline alman kadroların yekûnu 59 ve senelik 
tutarı 254 400 liradır. Serbest kadrolarda vazife görenlerden halen bir veya iki üst derece aylı
ğı alanların yıllık istihkakları tutarı 154 200 lira vo Temmuz 1951 den Şubat 1952 ayma kadar 
üst derece alacakların istihkak farkları 99 000 lira ve 1952 yılı içinde muhtelif aylarda kıdem
lerini ikmal edeceklerin üst derece farklar da 49 980 liradır. 

Yukarıki izahata nazaran bu maddeye : 

Memur Yıllık ' ' 
adedi tutarı 

611 2 454 900 Esas kadro 
59 254 400 (L) cetveline alman kadrolar tutarı 

Halen üst derece alanların istihkak farkları 
Temmuz 1951 den Şubat 1952 ye kadar üst derece alması lâzımgelenlerin 
ücret farkları 
1 . III . 1952 - 1 . I I . 1953 tarihine kadar terfi edeceklerin üst derece fark
ları ' 

2 503 680 

2 503 680 lira ödenek konulması gerekmekte ise de 53 680 liranın yıl içinde yapılacak tasar
ruflar ve kadro imkânları ile karşılanması mümkün görüldüğünden geçen yıl ödeneğinden 26 300 
lira noksaniyle 2 450 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 12 - - İller memurları ücreti 

İller teşkilatındaki memurların esas kadrosu 2399 aded ve tutarı 6 159 900 liradır. 

1950 - 1951 yıllarında senelik ücret tutarı 486 000 lira olan 216 münhal kadro (L) cetveline 
alınmış idi. .1952 yılı içinde buna ilâveten yıllık ücret tutarı 188 700 lira olan (83) kadro daha 
(L) cetveline alınarak bu kadrolar 299 adede, yıllık tutarları da 674 700 liraya baliğ olmuştur. 
Halen verilen ve 1951 - 1952 senelerinde verilecek bir veya iki üst dereceler baliği 1 344 075 lira 
olacağı göz önünde tutularak bu maddeye: 

552 .2 200 500 
191 154 200 
163 99 000 

190 49 980 

(Ö. Sayısı: 5 Î ) 



Memur Yıllık 
adedi'1 :• tutarı m "tV'-:(Ti; 

Esas Kadro 
(L) cetveline alman kadrolar tutarı 

Halen üst derece alanların istihkak farkları ? ^ 
Temmuz 1951 - Şubat 1952 ye kadar üst; derece; almasr lâzımgelenlerih- ücret 
farkları 
1 . III . 1952 - 1 . II . 1953 tarihine-kadar terfi1 edeceklerin ücret farkları 

6 829 275̂  

6 829 275 lira ödenek konulması gerekmekte ise de 604 275 liranın yıl iğinde yapılacak tasarruf
lar ve kadro imkânlariyle karşılanması mümkün görüldüğünden geçen yıl ödeneğinden 50 400 lira 
noksaniyle 6 225 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde13 — Fabrikalar ve işletmeler memurları ücreti 

Esas kadro 722 aded ve tutarı 2 236 500 liradır. 1950 ve 1951 yıllarında senelik ücret tutan 
60 000 lira olan (23) kadro (L) cetveline alınmıştı. 1952 yılı için ayrıca yıllık tutarı 30 300 lira 
olan (11) kadro daha (L) cetveline alınarak bu kadro yekûnu (34) e ve tutarı 90 300 liraya baliğ 
olmuştur. Halen bir veya iki üst derece alanların yıllık istihkak tutarları 301 500 liradır. Temmuz 
1951 den Şubat 1952 ye kadar üst derece alacakların istihkak farkları 109 500 lira ve.1952 yılı için
de muhtelif aylarda kıdemlerini ikmal edeceklerin üst derece farkları da 60 000 liradır. Bu vaziye
te göre fabrika. işletme memurları ücreti olarak : 

Memur Yıllık 
adedi tutarı 

722 2 236 500 Esas kadro 
34 90 300 (L) cetveline alınan kadrolar 

V. 

Nakledilecek yekûn . 
Halen üst derece alanların istihkak farkları, 
Temmuz 1951 - Şubat 1952 ye kadar üst.derece alması lâzımgelenlerin ücret 
farkları 

2 617 200 

2 617 200 lira ödenek teklifi icabetmekte isede 292 200 liranın yıl içinde yapılacak tasarruflar. 
ve kadro imkânlariyle karşılanması mümkün görüldüğünden geçen yıl ödeneğinden 25 000 lira noksa
niyle 2 325 000 lira konulmuştur. 

Bu bölümün üç madclesi için geçen yıl ödeneğinden ceman 101 700 lira noksan, teklif edilmiştir. 
Kadro vaziyeti : 

Genel Müdürlüğün kuruluş ve görevleri hakkındaki 20 . V . 1946 gün ve 4896 sayılı Kanuna 
bağlı cetvele nazaran 3 765 olan ve bilâhare 2 .VII . 1951 gün ve 5804 sayılı Kanunla 3732 ye in-

2399 6 159 900 
299 674 700 

2100 5 485 200 
1862 941400 
626 267 900 

635 134 775 

688 2 146 200 
532 301 500 
213 109 500 
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dirümiş olan kadro adedinin Genel Müdürlük, iller ve işletmelere sureti tevzii ve mevkuf tutulan 
kadrolarla (L) cetveline alınanları, münhal kadrolar, fiilî mevcutlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

(Bu tablo sene başındaki duruma göre hazırlanmıştır). 

Yıllar 

1949 
1950 
1951 
1952 

Genel 
Md. 

632 
616 

.587 
552 

İller 

2454 
2278 
2197 
2100 

îşletme 
ve Fab. 

686 
671 
686 
688 

Kadro 
yekûnu 

3762 
3565 
3470 
3340 

:ul 
Mevkuf 

3 
21 
26 
— 

ı- (L),ı., 
cetveli 

— 
179 
269 
392 

Genel 
Kad. Yk. 

3765 
3765 
3765 
3792 

Münhal 

238 
172 
158 
— 

Fiili 
mevcut 

3524 
3383 
3312 

— 

Bu tablonun tetkikmdan da anlaşılacağı üzer? 1949 yılında 3524 olan fiilî mevcut 1950 de 
3393 ve 1951 de 3312 ye tenezzül etmiştir. Kadro adedindeki bu fiilî azalma esas kadroya nazaran 
sırasiyle 1949 yılında % 6,4 1950 yılında % 9,8 1951 yılında ise % 12 ye yükselmiştir. 1952 yılın
da münhal kadro adedinin şimdiden kesin olarak tesbiti mümkün olmamakla beraber mevcutların 
1951 yılından daha az olacağı hesap edilerek 1951 yılındaki % 12 nispetinin 1952 yılında bir. miktar 
daha fazlalaşaeağı kuvvetle tahmin edilmektedir. Kadrolardaki bu tasarruf katı zaruret olmadıkça 
mühhallere tâyin yapılmamak hususunda alınmış olan kararın tatbiki suretiyle sağlanmaktadır. Büt
çe Kanununa eklenen (L) cetveline gelince; 

Münhal kadroların (L) cetveline alınmasına ilk defa 1950 yılında başlanmış ve mütaakıp 
1951 - 1952 yıllarında bu cetvele alman kadroların adedi ve senelik tutarı aşağıdaki tabloda gös
terilmiştir : . 

Yıllar 

1950 
1951 
1952 

Genel I 
Kadro 
Adedi 

8 
22 
29 

59 

Müdürlük 
Yıllık 
Tutarı 

15 600 
99 600 

139 200 

254 400 

Kadro 
Adedi 

162 
54 
83 

299 

İller . 
Yıllık 
Tutarı 

316 500 
169 500 
188 700 

674 700 

Fab. 
Kadro 
Adedi 

9 
14 
11 

34 

İşletmeler 
Yıllık 
Tutarı 

16 800 
43 200 
30 300 

90 300 

Toplam 
Kadro Yıllık 
Adedi Tutarı 

179 
90 

123 

392 

348 900 
312 300 
358 200 

1 019 400 

Buna nazaran 1950 yılında 179 kadro, 1951 yılında 269 kadro ve 1952 yılında 392 kadro (L) cetveline 
alınmıştır: 3765 olan esas kadroya nazaran (L) cetveline almanlar 1950 yılında % 4,7 nispetinde, 
11)51 yılında, ,%.7,1 ve 1952 yılında ise % 10,3 nis etindedir. Bunun baliği yukarda görüleceği üzere 
1 019 400 liradır. 

Madde 21 — Genel Müdürlük hizmetlileri ücreti 

1950 yılı kadrosu 262 olan Genel Müdürlük hizmetlileri 1951 yılında 226 adede ve 1952 yılında 
da: 223 adede indirilmiştir. 1952 yılı • için teklif edilen ödenek geçen yıla nazaran 6 000 lira fazla-
siyle 562.140 liradır. 

Madde 22. — İller hizmetliler ücreti " • • ' • " " " ; 

1950 yılı kadrosu 1 732 ve bunların yıllık tutarı 2 086 620 liradır. 1951 yılında kadro 1 691 
adede ve yıllık tutarı da 2 034 480 liraya indirilmiştir. 1952 yılı için kadro adedinden ve ödenek 
baliğinden bir miktar daha indirilerek kadro 1 650 ye ve yıllık tutarı geçen seneye nazaran 
36 300 lira noksaniyle 1 998 180 liraya indirilmek suretiyle teklif edilmektedir. 
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Madde 23.—• Fabrikalar ve işletmeler hizmetlileri ücreti 

19&Ö yılı'kadrosu 188 olup 1951 yılında bu mikdar 1*82-ye ve 1952 yılında ise 164 e indiril
miştir. 1952 yılı teklifi geçen seneden 14 880 lira noksaniyle 293; 400 liradır. 

Bu bölümün toplu olarak kadrosunn gösteren (D) cetvelinin üç yıllık mukayesesi aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir. '•/'. . _ 

Kadro Yıllık Münhal Fiilî ;!; , -
Yıllar adedi tutarı adedi mevcut 

1950 2182 3 031260 92 2 090 
1951 2099 2 898 900 46 2 050 

. . - • • . ' 1952 2037 2.853720 •— ' — 

Buna göre 1950 yılında 2090 olan fiilî mevcut 1951 do 2050 ye tenezzül etmiştir. 1952 yılın
da boşalacak kadroların şimdiden tesbiti mümkün olmadığından fiilî mevcudun ne- kadar olacağı-
bilinememektedir.'Ancak-teklif edilen kadro 2037 adede indirilmiş bulunduğundan 1952 yılı fi
ilî mevcudu 1951 yılndan bir miktar daha eksik .olacaktır. 1952 yılı için umumî olarak teklif 
edilen hizmetliler ödeneği 1951 yılma nazaran 45 180 lira ve 1950 yılına nazaran da 177 54.0 
lira noksandır. 

Bölüm 203 — Geçici hizmetliler ücreti 
Madde 11 —- Genel Müdürlük geçici hizmetliler ücreti 

Kurs öğretmenleri için bu maddeye geçen yıl asgari ücret olarak 150 lira hesabiyle ödenek-
konulmuştu, öğretmenlerin ücretleri verdikleri ders saatlerine göre ödenmekte olduğundan ve 
bu da 150 lirayı bulmadığından geqen seneden 6 600 lira noksaniyle 16 800 liranın kâfi geleceği 
anlaşılmış, ona göre teklif edilmiştir. 

Madde 12 — İller geçici hizmetliler ücreti 

Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 7 200 lira teklif edilmiştir. 

Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler geçici hizmetlileri ücreti 

İlk Öğretim kursu öğretmenlerinin yıllık istihkakları karşılığı olarak geçen yıl ödeneğinin aynı 
8 400 lira konulmuştur. > •'* 

Bölüm 204 — Yabancı uzman ve hizmetlilerle • bunlara yardımcı personelin ücreti 

Geçen yıl kabul edilen 10 000 lira tuz mütehassısının ücretlerine karşılıktı. 1952 yılı için bu 
mütehassısın hizmetine lüzum kalmamıştır. Teklif edilen 50 000 lira 1952 yılında/getirilecek (4) 
uzmanla bunlara yardımcı personelin (6) aylık yevmiye veya ücretleri karşılığıdır. 

Bölüm 206 — 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
Madde 11 — Genel Müdürlük memurları çocuk zammı 

Temmuz 1951 nihayetinde Genel Müdürlükte zam verilecek çocuk adedi 456 dır. Bu yıl niha
yetine kadar daha on çocuğa ve 1952 yılı içinde bunlara ilâveten 25 çocuğa zam verileceği tah
min edilmektedir. Bu suretle çocuk adedi 491 e baliğ olmakla ve bunun senelik tutarı 58 920 lira 
olarak hesap edilmektedir. Tahminlerin üstünde çıkacak miktarı karşılamak üzere İ 080 lira ilâ-
vo edilerek bu madde için 60 000 lira teklif edilmiştir. Geçen seneye nazaran 6 000 lira noksandır. 

Madde 12 — İller memurları çocuk zammı ' 

1950 yılında zam verilmiş olan vasati çocuk adedi 3900 dür. Vasati hesaplara göre 1951 ve 1952 
yıllarında 400 çocuğun artacağı tahmin edildiğinden çocuk adedi 4300 e baliğ olacaktır. Bunun senc-
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lik tutarı 4300 X 10 X 1 2 = 516 000 lira ise de 16 000 liranın tasarrufu mümkün görüldüğünden 
geçen yıl ödeneğinden 20 000 lira noksaniyle 500 000 lira konulmuştur. 

Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler memurları çocuk zammı 

1950 yılında zam verilmiş olan vasati çocuk adedi 810 dur. Senelik vasati hesaplara göre 1951 ve 
1952 yıllarında 90 çocuğun artacağı tahmin edilerek çocuk adedi 900 e baliğ olacaktır. Bunun sene
lik tutarı 108 000 lira ise de 8 000 liranın tasarrufu mümkün görülerek geçen yıl ödeneğinin aynı ola
rak 100 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 21 — Genel Müdürlük memurları doğum yardımı 

Geçen yıl ödeneğine nazaran 1 400 lira noksaniyle 5 000 liranın kâfi geleceği anlaşılmış ve ona 
göro teklif edilmiştir. 

Madde 22 — iller memurları doğum yardımı 

Geçen yıl için kabul edilen 50 000 Lira ödeneğin ihtiyacı karşılıyacagı anlaşılmakta dduğuııdan 
1952 yılı için de aynen 50 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 23 — Fabrikalar ve işletmeler memurları doğum yardımı 

1950 yılı sarfiyatının 11 000 lirayı tecavüz etmiş olduğu göz önünde tutularak geçen yıl ödene
ğinden 1 000 lira fazlasiyle 10 000 lira konulmuştur. 

Madde 31 — Genel Müdürlük memurları ölüm yardımı 

1951 yılı ödeneğinden 1 000 lira noksaniyle 3 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 32 — îller memurları ölüm yardımı 

1950 yılı sarfiyatının 11 425 lira olduğu nazarı itibara alınarak 1952 yılı için geçen yıl ödeneğin
den 3 000 lira noksaniyle 12 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 33 —• Fabrikalar ve işletmeler memurları ölüm yardımı 

1950 yılı bütçesiyle kabul edilen 5 000 liradan 2 000 lirası sene içerisinde münakale suretiyle 
tenzil edilmiş ve bakiye 3 000 lira kâfi gelmiş olduğundan 1952 yılı için de geçen yıl ödeneğinden 
1 000 lira noksaniyle 3 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 40 — Yakacak zammı 

Rakımı yüksek olduğundan yakacak zammı alması lâzımgelen mahallerin kadro durumlarına 
göre : 

3 memur için ayda 30 ar liradan 90 lira ' . ' ' . . 
151 memur için ayda 15 er liradan 2265 lira • 

154 2355 liraya ihtiyaç olup altı aylığı 14 130 liradır. Muh
temel kadro değişikliklerinden husule gelecek farkları karşılamak maksadiyle bu tertibe 15 000 lira 
konulmuş olup geçen yıl ödeneğinden 2 000. lira noksandır. 

Bölüm 207 —• Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek 
para mükâfatı 

1950 yılında yedi memur yabancı. dil para mükâfatı almıştır. 1952 yılı için (5) memur hesabiy-
lo 7 500 lira ödenek teklif edilmiştir. Geçen yıla nazaran 12 500 lira noksandır. 

Bölüm 209 — 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
Madde 11 — % 5 aidat ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları karşılığı 
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13 853 720 liranın % 5,50 si nispetinde 761 955 lira ödenek teklif edilmiştir. 
c v *" ;'"•' 'v Madde 12 — % 1 ek karşılıkları 

13 853 720 liranın j % 1 i nispetinde 138, 537 lira öd< îok konulmuştur. 

Madde 13 — Emekli ikramiyesi karşılığı 

'340 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 14—Sandık yünetim giderleri 

761 955 liranın 0,0504 ü nispetinde 38 403 lira teklif edilmiştir. . 

Madde 15 — Diğer ödemeler 

Bu masraflar için 64 005 lira teklif edilmiştir. Bu bölümün tutarı geçen yıldan 142 900 lira 
fazlasiyle 1 342 900 liradır. 

Bölüm 210 —• Temsil ödeneği 

Hususi kanuna göre ayda 175 lira ödenmek üzere geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 2 100 lira 
konulmuştur. 

Bölüm 218 — 4896 sayılı Kanun gereğince ödenecek kasa tazminatı 

Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 260" 000 lira konulmuştur. 

Bölüm 301—Genel Müdürlük büro giderleri 
Madde 10 — Kırtasiye 

Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 13 500 lira konulmuştur. 

Madde 20 — Döşeme 

2 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 30 —• Demirbaş 

Eskimeleri dolayısiyle Genel Müdürlük için satınalmmasma katı zaruret olan bayrak, bekçi 
kontrol saati, yazı makinesi, cetvel teksir makineleri gibi demitbaş eşya karşılığı olarak 7 000 
lira teklif edilmiştir. 

Madde 40 — öteberi giderleri 

Bu madde için 1950 yılında kabul edilen ödenek 40 000 lira olup yapılan sarfiyat 30 625 lira
dır. 1951 yılı için 30 000 lira teklif edilmiş fakat Bütço Komisyonunda 10 000 liraya indirilmiştir. 
Bunun kâfi gelmemesi sebebiyle bu yıl aktarma teklifinde bulunulmuştur. Tasarrufa âzami şekil
de riayet edilmek suretiyle bu tertibe geçen yıl ödeneğinden 5 0Ö0 lira fazlasiyle 15 000 lira tek
lif edilmektedir. 

• ' • « Madde 50—Aydınlatma 

1951 yılı ödeneğinin aynı olarak 15 000 lira teklif edilmiştir. 

;<î ' : Madde 60 — Isıtma 

Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 20 000 lira konulmuştur. 
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Bölüm 302 — İller büro giderleri 

Madde 10 — Kırtasiye . \ 

1950 yılı sarfiyatı 80 000 lirayı aşmıştır. 1952 malı yılı için geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 
80 000 lira teklif edilmiştir. 

• Madde 20 — Döşeme 

Sarfiyat azami tasarrufa riayet edilerek yapılmakta olduğundan 10 000 lira teklif edilmektedir. 

Madde 30. — Demirbaş 

Âzami tasarrufa riayet edilerek 20 000 lira istenmiştir. 

' '"• '"' >' ! Madde 40. — öteberi giderleri 

Geçen yıl ödeneğinden 8 000 lira noksaniyle 40 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 50. — Aydınlatma : 

Geçen yıl ödeneğinden 5 000 lira noksaniyle 35 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 60. — Isıtma 

Mahrukat fiyatlarındaki artış dolayısiyle mülhakat taleplerini karşılıyabilmek için 20 000 lira 
fazlasiyle 120 000 lira konulmuştur. 

Bölüm 303. — Basılı kâğıt ve defterler 

Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 90 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 304. —• Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Maddo 11. — Genel Müdürlük posta ve telgraf-ücretleri 

Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 25 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 12. — llleıJ posta, telgraf ücreti 

Geçen yıl ödeneğinden 20 000 lira noksan olarak 200 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 21. — Genel Müdürlük telefon ve başka muhabere giderleri • 

1950 yılı Bütçe Kanunu ilo bu tertip için kabul edilen ödenek 60 000 lira idi. 1951 yılında 50 000 
liraya indirilmiş ve 1952 yılı! için de daha 5 000 lira indirilerek 45 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 22. — İller telefon ve başka muhabere giderleri 

Geçen yıl ödeneğinden 5 000 lira noksaniyle 40 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 305. — Kira bedeli 
Madde 11. — Merkez 

Tertibi muhafaza maksadiyle geçen yıl bütçesinde olduğu gibi bir lira teklif edilmiştir. 

Madde 12. — İller 

Mülhakat idarelerindeki mamulât satış ve transit depoları kira karşılıklarının satış masrafları 
arasında yer alması, satış masraflarının doğru bir şekilde tesbiti bakımından daha uygun görüldüğün
den bunlar diğer satış masrafı gibi ödemek üzere bütçe haricinde bırakılmıştır. Bu tertibe konnlmuş 
olan 5,0 000 lira ödenek yalnız kira ile tutulan idare binalarına karşılıktır. 
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Bölüm 306. — Giyecekler 

Talimatnamesine göre istihkakı olanlara verile 3ek giyecek eşyası için 198 456 liraya ihtiyaç 
vardır. Bütçe imkânları bunun tamamını karşılamaya müsait olmadığından bir kısım eşyanın veriL-
mcsî gelecek seneye bırakılmak suretiyle geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 125 000 lira ile ihtiyacın 
karşılanmasına çalışılacaktır. 

Bölüm 307. — Yolluklar' .-. 
,' Madde 10. — Sürekli görev yolluğu 

Geçen yıl 'ödeneğinden 5 000 lira noksan olarak 50 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 20. — Geçici görev yolluğu 

1950 yılı Ödeneği 440 000 liradır. 1951 yılında 95 000 lira noksaniyle 345 000 lira ödenek veril
miştir. 1952 yılı için de geçen yıldan 45 000 lira noksaniyle 300 000 lira teklif edilmiştir. 

"'• • • ' ' ' > ' • Madde 30 — Müfettişler yolluğu 

Kadro mevcudu göz önünde tutularak geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 120 000 lira teklif 
edilmiştir. 

Madde 40—- Yabancı memleketler yolluğu 

Geçen yıl ödeneğinden 15.000 lira noksaniyle 45 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 50 — Yabancı uzman ve hizmetlilerlebunlara yardımcı personelin yolluk ve giderleri 

204 ncü bölümün gerekçesinde izah olunduğu üzere getirilecek (4) mütehassıs ve yardımcı per
sonelin yapacakları seyahatlere karşılık olarak bu tertibe, geçen yıl ödeneğinden 5 000 lira faz-
lâsiyle 10 000 lira konulmuştur. 

Bölüm 308 — 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 

1950 yılı Bütçesinde tedavi ücreti olarak bu bölümün 1, 2 ve 3 ncü maddelerine sırasiyle 
23.000 + 12.000 + 35.000 lira ödenek konulmuş ise de, 

1. ; 1949 ve 1950 yıllarında evvelki senelere nispetle hastaların çoğalması ve ayrıca resmî has
tanelerde yer bulunmaması yüzünden çok âcil vak'alara inhisar etmek şartiyle bâzı hastaları da
ha pahalı olan hususi hastanelerinde yatırmak zaruretinde kalınması, 

2. Sanatoryum tedavisine ihtayaç görülen hastaların fazlalaşmış bulunması ve yegâne resmî 
sanatoryum olan Heybeliada Sanatoryumunda da ekseriya boş yatak bulunmaması dolayısiyle has
talıklarının ehemmiyet ve müstaceliyeti münasebetiyle bir kısım hastaların hususi sanatoryum
lara yatırmak mecburiyetinde kalınması, 

3. Yalova Kaplıcalarına •. gönderilen, her bir hasta için asgari 500 liraya ihtiyaç bulunması 
hasebiyle bu ödenek kâfi gelmemiş ve halen mezkûr senede tahakkuk etmiş ve ödenmemiş 10 000 
lira borç kalmıştır. Bu itibarla, geçen yıl 70 000 lira olan tedavi masraflarının 15 000 lirası Genel 
Müdürlük, 15 000 lirası işletmeler ve 45 000 lirası iller memurlarına ait olmak üzere 75 000 liraya 
çıkarılmasına katî lüzum ve zaruret hâsıl olmuştur. 

' . ' • • . ' Madde 11 — Genel Müdürlük 

Yukarda arzedilen mucip sebeplere binaen bu maddeye 15 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 12 — İller 

Yukarda arzedilen mucip sebeplere binaen bu tertibe 45 000 lira teklif edilmiştir. 
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Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler 

Yukarda arzedilen mucip sebeplere binaen bu tertibe 15 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

Bölüm 403 — Temsil giderleri 

Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 4 000 lira konulmuştur. 

Bölüm 405 — 5190 sayılı Kanunun gerektirdiği koruma ve tahsil memurları hayvanları giderleri 

Madde 10 — Hayvan satmalma bedeli 

Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 3 000 lira konulmuştur. 

Madde 20 — Memurlara verilecek hayvan yem bedeli 
Halen mevcut olan '542 atlı takip ve koruma memurunun ayda 15 liradan hayvan yem bedeli 

tutarı 97 560 liradır. Yıl içinde at alması melhuz 16 koruma memurunun hayvan yem bedeli da
hil olduğu halde, bu tertibe geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 100 00 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 407 — Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren giderler 
Madde 20 — Nispeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler 

Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 500 lira konulmuştur. 

Madde 30 — Geri verilecek paralar 

1950 yılı sarfiyatı 8 300 lira olduğu göz önünde tutularak, geçen yıl ödeneği olan 10 000 lira
dan 1 000 lira noksaniyle 9 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 40 — Mahkeme harçları 

Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 40 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde.50 — Bina ve Arazi vergileri 

Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 3 000 lira konulmuştur. 

Madde 60 — Kaçağın meni ve takibine dair olan 1918 sayılı Kanun ve ekleri gereğince yapılacak 

ödemeler 

Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 15 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 417 — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenecek vergi ve resimler 

Geçen yıl ödeneğinden 10 000 lira noksaniyle 10 000 lira teklif edilmiştir.' 

Bölüm 418 — Para taşıma giderleri 
Mülhakat idarelerin deki satış hasılatının merkeze celbi için bankalara ve postanelere ödenen 

para nakil ve masrafları satış hasılatının azalıp çoğalması ile aynı nispet dâhilinde eksilmekte 
veya fazlalaşmaktadır. Satışların gösterdiği inkişaf nispetinde artmakta olan para nakil mas
raflarının bütçe ödenekleriyle tahditleri tatbikatta sıkışık durumlar tevlit etmektedir. Gerek bu 
mahzura meydan vermemek ve gerek satışlarla mevcut münasebeti itibariyle diğer satış masrafla-; 
rı meyanmda gösterilmek üzere döner sermayeden ödenmesini sağlamak maksadiyle bu tertip büt
çe haricinde bırakılmıştır. • • • . 

Bölüm 419 — Mahkeme giderleri 

Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 40 000 lira teklif edilmiştir. 
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Bölüm 420 — Tecrübe, ıslalı ve mücadele giderleri 

Madde 11 — îşçi ücretleri 

1952 yılında Aydın, .Tokad, Bursa, İzmir, Artvin, Muğla, Bucak, Malatya tütün ekim bölgele
rinde yeniden deneme tarlaları veya örnek fideliği kurulması ve umumiyetle, bütün bölgelerde daha 
fazla tohum istilısal ve ekicilere-parasız tevzi edilmesi programa alındığından bu işleri başarabilmek 
içiiı geçen yıldan 9 000 lira fazlasiyle 110 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 12—Yönetim giderleri 

Geçen yıl ödeneğinden 500 lira noksaniyle 18 000 lira konulmuştur. 

Madde 13.— Teknik giderler. 

Geçen yıl ödeneğinden 8 500 lira noksaniyle 32 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 14 — Fidelik müsabakaları 

Geçen yıl ödeneğinden 2 500 lira noksaniyle 2 500 lira konmuştur 

Madde 15 — Bağ yardımı ; ''; " ; ,' ' ,. '•' 

Tertibin muhafazası için 1 lira konmuştur. - ; . , i , : 

Madde 16 — Müskirat fabrikaları örnek bağları 

Geçen yıl ödeneğinin, aynı olarak 10 000 lira istenmiştir. r ;:: 

" Madde 17 — Mücadele giderleri ' ' / ' *' !, 

Geçen yıl ödeneğinden 5 000 lira noksaniyle 25 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 421 — Kaçağı takip ve önleme giderleri 

Madde 11 —• Tütün ekimi yazma giderleri . , .' 

Geçen yıl ödeneğinden 25 000 lira noksaniyle 125 000 lira konulmuştur. 

Madde 12 —• Kaçak eşya muhafaza ve taşıma giderleri 

Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 15 000 lira teklif edilmiştir. 

' Madde 13 —• Kaçakla mücadele giderleri 
1950 yılı ödeneği 25 000 liradır. 1951 yılı için kabul edilen 5 000 lira ödenekle bâzı bölgelerde 

baş gösteren silâhlı kafile halindeki kaçakçıları önlemek uğrunda, hizmeti ınesbuk muhbir ve mü-
sadirlere tatmin ve teşvik edecek derecede ikramiye verilememektedir. Bu hal bilhassa gizli muh
birlerin yardımından lâyikı veçhile istifadeyi imkânsız kılmakta ve kaçakla mücadelenin de se
mereli olmasına imkân vermemektedir. Bu ödeneğin 1950 yılında olduğu gibi 25 000 liraya iblâ
ğının çok faydalı olacağı mütalâa edilmekte ise do bütçe imkânları buna müsait görülmediğinden 
geçen yıl ödeneğinden yalnız 2 000 lira fazlasiyle 7 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 450 — Üniversite ve Yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar 

Üniversite ve yüksek okullarda okutturulmakta olan 22 öğrenciye senede 1 250 lira hesabiyle 
verilecek burslar karşılığı olarak geçen yıldan 21 250 lira noksaniyle 27 500 lira konulmuştur. 

Bölüm 451 — Yayın giderleri 
Madde 10 - - Satmalma ve abone 

Bu tertibe 1949 yılında 15 000, 1950 yılında 10 000 ve 1951 yılında da 5 000 lira ödenek ko
nulmuştur. Bu yıj da geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 5 000 Ura teklif edilmiştir. 
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Madde 20. — Başka her çeşit giderler 

Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 10 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 452. — Teknik yardımdan faydalanılarak yabancı memleketlere gönderileceklerin yol
luk ve giderleri 

Birleşmiş Milletler veya diğer teşekküller teknik yardımından faydalanılarak yabancı memleket
lere gönderilecek 4 elemanın vasati 2 000 lira -hesabiyle gidip gelme yolluk ve masrafları olarak 
.8 000 lira konmuştur. 

Bölüm 453..— Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 
Madde 10. — Kurum ve derneklere katılma payı 

Paris'te Milletlerarası Şarap Ofisine iştirak aidatı olarak ödenecek 4 500 altın fıranga muka
bil 5 000 liranın kâfi geleceği anlaşılmış ve ona göre teklif edilmiştir. 

Madde 20. -— Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri 

Bu tertibe geçen yıl ödeneğinden 5 000 lira noksaniyle .10 000 lira konulmuştur. 

Bölüm 459. — Spor giderleri 

Âgari bir hesapla geçen yıl ödeneğinden 6 500 lira noksaniyle 1 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 476. —• Kurs giderleri 

• Madde 10. — Kurs genel giderleri ; • , » •• ' 

Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak V 000 lira konulmuştur. \ •% ' 

Madde 20. —• öğrenci bursları 

Eksper Kurşundaki 30 öğrencinin bursları karşılığı olarak geçen yıldan 1 680 lira niksaniyle 
32 400 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 480 — Yurt dışı acenta ve mümessilliklerin her türlü giderleri 

Yurt dışında satış yapmak maksadiyle açılmış olan acenteliklerdeki masraflar tamamen satışla 
ilgili bulunduğundan bu masrafların diğer satış masrafları gibi döner sermayeden yapılması uy
gun görülmüş, gerek bu sebeple ve gerek bu satışlardan husule gelen safi kârın kolaylıkla tesbit edi
lebilmesi için bu tertip bütçe harici bırakılmıştır. 

Bölüm 501 — Geçen yıl borçları 

40 000 lira teklif edilmiştir. Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 

Bölüm 502 — Eski yıllar borçları 
Madde 10 — 1947 - 1950 yılları borçları 

Geçen yıl ödeneğinden 5 000 lira fazlasiyle 45 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 20 — 1928 -1946 yılları borçları 

Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 5 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 505 — Hükme bağlı borçlar 

Açılmış olan dâvalardan bir kısmı idaremiz aleyhine neticelenmiş olduğundan 1951 yılı bütçesine 
konulmuş olan ödenek kâfi gelmemiş ve 75 000 liralık ek ödenek teklifi zarureti hâsıl olmuştur. 
1952 yılı içinde de bâzı mühim dâvaların idarenin aleyhine neticelenmesi muhtemel görüldüğünden 
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bunların ücreti vekâlet, mahkeme ve icra masrafları ve faizlerini karşılamak üzere, geçen yıl öde
neğinden'250 000 lira fazlasiyle 300'000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 602 — işçi kurul ve sendikalarına yardım 

İşçi sendikalarının teşkili sırasında yapılmakta olan bu yardımlar sendikaların tcazzuv etmiş bu
lunmaları sebebiyle geçen yıl ödeneğinden 15 000 lira noksaniyle 10 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 604. —• Çeşitli hayır kurumlarına yardım 

Geçen yıl ödeneğinden 2 000 lira noksaniyle 1 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 605. — 4250 sayılı ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı kanunu gereğince şarapçılara 
verilecek primler ve yapılacak başka .ödemeler 

Şarap ihracatında verilecek primleri ve özel şarapçılar arasında yapılacak müsabakalarda kaza
nanlara verilecek mükâfatları karşılamak üzere geçen yıldan 50 000 lira noksaniyle 100 000 lira teklif 
edilmiştir. 

' •• ' , Bölüm 701. — Yapı onarımı 
Madde 11. — Genel Müdürlük 

Genel Müdürlük binası, levazım ambarları, Enstitüler Müdürlüğünde zuhur edecek onarma işleri 
için geçen yıl ödeneğinden 5 000 lira noksaniyle 15 000 lira teklif edilmiştir. 

• ' • • ' • ' . ' Madde 12. — İller 

Mülhakat idarelerindeki mamulât ambarları, idare binaları ve emanet ambarlarının her çeşit 
onarma masrafları karşılığı olarak geçen yıl ödeneğinden 65 000.lira noksaniyle 175 000 lira teklif 
edilmiştir. Bu ödenekle en müstaceller ve tehiri caiz olmıyanlar karşılanacaktır. 

Madde 13.—• Fabrikalar ve işletmeler 

Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 200 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 735. — Bina satmalma ve yaptırma 
" ' " -•-•-•'-*'-'.-• Madde 12. — İller 

Bu tertibe geçen yıl ödeneğinden 190 000 lira noksaniyle 410 000 lira konulmuştur. İhtiyaç olarak 
tesbit edilen miktar 4 500 000 lira civarında işerle bunların arasinda yalnız 195.1 yılından başlayıp 
gelecek seneye sirayet edecek olanlarla satış işlerinde zaruri görülenler için ödenek teklif edilmiştir. 

Madde 13. — Fabrikalar ve işletmeler 

Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 450 000 lira teklif edilmiştir. Bu tertibe ait ihtiyaç 1 000 000 
lira civarında isede bunlar arasında tehir edilemiyecek kadar mühim ve zaruri olanlar inşa edile
cektir. • • • • 

Bölüm 736. — 5113 sayılı Kanun gereğince satmalınacak veya yaptırılacak tütün bakım ve 
işleme evleri ve ambarları 

. Evvelce ihalesi yapılmış olan bakım ve işleme evlerinin 1952 yılında ödenecek bedelleri karşılığı 
olarak geçen yıla nazaran 1 450 000 lira fazlasiyle 4 700 000 lira konulmuştur. 

Bölüm 741. — 4898 sayılı Kanun gereğince yeniden yaptırılacak fabrika imal ve doldurma 
evleri ile mevcutlarının genişletilmesi giderleri 
Madde 10. — Fabrika imal ve doldurma evleri 

Geçen yıl ödeneğinden 489, 000 lira noksaniyie 1 950 000 lira teklif edilmiştir. 

*""V';" ' ''" ' ( S . Sayısı : 5 7 ) ' 
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Madde 20.— A. M. F . firması bonolorı 

Vâdeleri 1952 yılında gelecek olan bonolar karşılığı olarak 2 326 920 lira teklif edilmiştir. Maltepe 
Sigara Fabrikası inşaatının durdurulması dolayısiyle vâdeleri 1951 yılında gelecek oln bonolar 
karşılığı olarak bütçeye konulmuş olan 2 900 000 lira mezkûr yıl bütçesinden tenzil edilmişti. Buna 
rağmen ilıtilfın halledilmemesi sebebiyle 1951 yılında bu bonolar ödenmekte olduğundan ek ödenek 
talep edilmesi zarureti hâsıl olmuştur. 1952 yılı içinde aynı vaziyetin tekerrürüne meydan veril-
memek üzere bütçeye bu ödenek konulmuştur. ' 

Madde- 30 — Rize Çay Fabrikası 

Rize'de yapılması düşünülen ikinci çay fabrikasının istikşaf, istimlâk ve diğer masrafları kar
şılığı bu sene ilk defa olarak 100 000 lira teklif edilmiştir. , 

• Bölüm 751 — Satmalmacak makine, alât ve araçlar ve bunları kurma giderleri 

İhtiyaç 2 500 000 lira civarındadır. Bunlar arasından en lüzumlu, âcil ve zaruri olanlar tefrik 
edilmiş ve geçen yıl ödeneğinden 330 000 lira noksaniylc 970 000 lira teklif edilmiştir, 

Bölüm 752 — Satmalmacak taşıtlar • • •:" " • ' s ' : *' : ; * • 

İhtiyaç 15Û 000 lira ise de bu tertibe geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 15 000 lira konulmuştur. 
Bununla tuzlalar için at, merkep, cip veya kamyonet alınacaktır. 

Bölüm 761 — Çamaltı ve Yavşan tuzlalarında yaptırılacak yeni tesisler ve bunları genişletme 
. .. . giderleri 

Programa göre yeni tesis ve tevsi için iç finansman karşılığı olarak geçen yıl ödeneğinden* 
250 000 lira noksaniylc 1 250 000 lira teklif edilmiştir. Bu işler, için lüzumlu makine ve tesisler 
Marhall Plânından istifade suretiyle dış memleketlerden satmalmmıgtır. 

Bölüm 762 — 5433 sayılı Kanun gereğince Rize Çay Fabrikası taksiti 

5433 sayılı Kanuna göre bilanço kıymetinin 4 senede 4 taksitte ödenmesi icap eden Rize Çay 
Fabrikasının 2 nci taksiti için geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 652 521 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 771 — Şaraplık bağ yetiştirenlere 5089 sayılı Kanun gereğince yapılacak ikrazlar 

1951 yılında konulmuş olan ödenek kâfi gelmediğinden aktarma teklifinde bulunulmuştur. 1952 
yılı için geçen yıldan 35 000 lira fazlasiyle 110 000 lira konulmuştur. 

Tütün , . 

1951 yılı (7) aylık tütün satışları 11.358.136 kilo olup geçen yılın aynı devresi zarfındaki sa
tışlara nazaran % 5,25 nispetinde fazladır. 1950 yılı satış miktarı 18.258.556 kilo olduğundan ar
tış nispeti olan % 5,25 in buna tatbiki halinde 1951 yılı satışlarının 19.217.130 kilo olacağı anla
şılmaktadır. 

Bu vaziyete göre 1952 yılı satışlarının 19.200.000 kilonun üstünde olması icabetmekte ise de bu 
kere mamulât fiyatlarına yapılmış olan zam dolayısiyle satışların bir miktar azalacağı hesap edil
miş ve bu sebeple 1952 yılı için 19.076.300 kilo tahmin edilmiştir.. Satış nevilerine göre vasati fiya
tının 829,77 kuruş ve satış tutarının da 158 289 765 lirayı bulacağı hesap edilmiştir. 

1950 yılı Bütçe tahminlerinde 373, 1951 yılı Bütçe tahminlerinde ise 386,15 kuruş olarak he
sap edilmiş olan tütün maliyeti 1952 yılı için 348,13 kuruş olarak tahmin edilmiştir. 

Beyiye, nakliye, sigorta ve muhtelif masraflardan ibaret olan satış masrafları 1951 yılı bütçe 
tahminlerinde kilo başına, 71,70 kuruş hesap edilmiş idi. 1952 yılı için yapılan tahmin ve hesaplar-
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da bu masrafların 74,62 kuruş alacağı neticesine varılmıştır. 

Yukarda,arz ve izah edilen vaziyete nazaran 1951 ve 1952 yılları tütün satış, maliyet, masraf 
vo, kâr tahminlerini gösteren cetvel aşağıya derç edilmiştir. 

Yılı Kilo Bedeli Maliyet Satış mas. Satış kârı 

1951 18.467.050 144 380 940 71310 510 13 351690 59 718 740 
1952 19.076.300 158 289 765' 66 410 357 14 234 501 77 644 907 

Buna nazaran netice itibariyle 1952 yılı tahminlerinde 1951 yılma nazaran 17 926 167 lira fazla 
bir kâr derpiş edilmiştir. 

1951 yılında vasati olarak bir kilo tütünden elde edileceği tahmin edilen kâr 323,38 kuruş oldu
ğu halde 1952 yılında 83,64 kuruş fazlasiyle 407,02 kuruştur. Bu fark kısmen mamulât fiyatlarına 
yapılmış olan zamdan ve kısmen de yaprak tütün maliyetlerindeki azalmadan ileri gelmiştir. 

V:'-.'"~''':-'. ] Tuz 

1951 yılı (7) aylık satışları 145.514 ton olup geçen yılın aynı devresi zarfındaki satışlara naza
ran % 2,19 nispetinde noksandır. / 

1950 yılı satış miktarı 253.187 ton olduğundan azalma nispeti olan % 2,19'un buna tatbiki ha
linde 1951 yılı satışlarının 247.642 ton olacağı anlaşılmaktadır. Tuz fiyatlarına zam yapılması 
düşünülmekte olduğundan bunun satışlara yapa 3ağı tesir gözönnünde tutularak 1952 yılı için 
210.000 ton tahmin edilmiştir. Bundan elde edileceği hesap edilen satış tutarı 16 689 460 liradır. Beher 
tonda 7,90 lira maliyet ve 9,45 lira satış masrafları hesap edilerek 13 045 700 lira satış kârı tahmin 
edilmiştir. 

Çay ' :f ' ' '• 

1951 yılı (7) aylık satış miktarı 1.104.949 kilo olup geçen yılın aynı aylarındaki satışa naza
ran °/o 23,58 nispetinde fazladır. 1950 yılı satışları 1.726.302 kilo olduğundan artış nispeti olan % 
23,58 in buna tatbiki halinde 2.133.364 kilo elde edilmektedir. 

Bu hesaba göre 1952 yılı-tahmini 2 100 000 kilo alınmıştır. Vasati 1 500 kuruş fiyatla satış tu
tarı 31 518 652 lirayı bulacaktır. 1951 yılı maliyeti 800,89 kuruş hesap edilmiş iken 1952 yılı 
için bir miktar noksaniyle 790,91 kuruş alınmıştır. 1951 yılında kilo başına 118,43 kuruş tahmin 
edilen satış masrafları 1952 yılı için 121,15 kuruş: olarak hesap edilmiştir. Bu vaziyete nazaran 
1952 yılı satış kârı geçen yıldan 1 516 960 lira fazlasiyle 12 365 420 lira tahmin edilmiştir. 

Bira 

1951 yılı (7) aylık satış miktarı 13 693 788'litre olup geçen yılın aynı ayları zarfındaki satı
şa nazaran :% 11,10 fazladır. 1950 yılı satış miktarı 17 611 335 litre olduğundan artış nispetinin 
buna tatbiki halinde 1951 yılı satışlarının 19 566 193 litre olacağı anlaşılmaktadır. Buna nazaran 
1952 yılı satışlarının 19 500 000 litrenin üstünde olarak tahmin edilmesi icabetmekte ise de bu 
kere satış fiyatlarına yapılmış olan zam dolayısiyle satışların bir miktar azalacağı hesap edil
miş ve bu sebeple 1952 yılı için 18 000 000 litre tahmin edilmiştir. 

Vasati 69 kuruş: hesabiyle satış tutarı 12 419 911 lira olacaktır. 1951 yılında beher litrenin ima
lât maliyeti 24,16 kuruş olduğu halde 1952 yılı maliyeti 25,02 kuruş tcsbitedilmiştir. Satış masraf
ları litre başına 20,16 kuruş olarak hesap edilmiş ve buna göre bir litrede elde edilecek kâr 23,82 
kuruş . tahmin edilerek kâr yekûnu 4 287 500 lira olarak tesbit edilmiştir. 
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İspirtolar 

1951 yılı (7) aylık ispirto satışları 3 803 321 litre olup geçen yılın aynı. ayları zarfındaki satı
şa nazaran •,% 10,81 fazladır. 1950 yılı satış miktarı 5 341 641 litre olduğundan artış nispetinin 
buna tatbiki halinde 1951 yılı satışlarının 5 919 072 litre olacağı anlaşılmaktadır. Buna nazaran 
1952 yılı satışlarının 5 900 000 litrenin üstünde olrak tahmin edilmesi icabetmekte ise de bu kere 
satış fiyatlarına yapılmış olan zam dolyısiyle satışların bir miktar azalacağı düşünülerek 1952 
yılı için 5 116 500 litre tahmin edilmiştir. - Satış nevilerine göre vasati 157,43 kuruş hesabiyle 
satış tutarı 8 133 600 lira hesap edilmiştir. 1952 yılı maliyeti 86,52 satış masrafları 22,05 kuruş ola
rak hesap edilmiş ve neticede ispirto satışlarından 2 524 371 lira kâr tahmin edilmiştir. Kâr 
tahmininde geçen yıla nazaran 1 843 291 lira bir fazlalık mevcuttur. • 

Balcılar 

1951 yılı (7) aylık satış 3.699.534 litredir. Bu mikdar geçen yıla nazaran % 3,99 sispetinde 
fazladır. 1950 yılı satışları 6.305.904 litre olup bu artışın buna tatbiki neticesinde 1951 yılı sa
tışlarının 6.557.510 litreyi bulacağı anlaşılmaktadır. Bu kere satış fiyatlarına yapılmış olan zam 
göz önünde tutularak 1952 yılı için 6.200.000 litre satış tahmin edilmiştir. Vasati 644,18 fiyat
la tutarı 39 939 500 liradır. 1951 yılı Bütçesinde*maliyet ve satış masrafları tutan litre başına 
264,18 kuruş tahmin edilmişti. 1952 yılı için 4,46 kuruş noksaniyle 259,72 kuruş hesaplanmıştır. 
Bu vaziyete nazaran 1952 yılı için derpiş edilen satış kârı geçen yıl tahminlerinden 3 296 120 
lira fazlasiyle 23 836 770 liradır. 

Şahaplar ' 

1951 yılı (7) aylık satış mikdarı 1.632.981 litredir. 1950 yılının aynı ayları satış mikdarı 
1.707.717 litre idi. Azalma nispeti % 4,37 dir. 1950 yılı 12 aylık satışları 3.323.163 litredir. A-
zalma nispetinin buna tatbiki halinde 1951 yılı satışlarının 3.177.940 litre olması icabetmekte-
dir. 

1952 yılı satış mikdarı 3.390.000 litre tahmin edilmiştir. 1952 yılı tahmininde litre maliyeti 
40,56 kuruş olarak alınmıştır. 1951 yılı tahmininde bu rakam 38,23 kuruştur. 1952 yılı satış fiyatı 
51,72 1951 yılı satış fiyatı 45,38 kuruş alınmıştır. Bu vaziyete göre 1951 yılında litre başına sa
tış kârı 7,15 kuruş olduğu halde 1952 yılı için 4,01 kuruş fazlasiyle 11,16 kuruştur. Bu sebeple 1952 
yılı kâr tahmini geqen yû tahminlerinden 56 560 lira fazlasiyle 378 230 liradır. 

Diğer içlcüer ." ' ' ^ 

A) Kanyak : 

1951 yılı (7) aylık satışları 77 532 litredir. 1950 yılının aynı aylan zarfındaki satışlara nazaran 
% 5,29 nispetinde fazladır. 1950 yılı satışları 174 106 litre olup artış nispetinin buna tatbiki halin
de 183 316 litre tesbit edilmiştir. 1952 yılı için.182 500 litre satış tahmin edilmiştir. Bu satışlar
dan tahmin edilen kâr 701 270 liradır, satış tutarı 1 433 500 liradır. 

B) Vermut : 

1951 yılı (7) aylık satışları 46 934 litredir. 1950 ylımın aynı ayları zarfındaki satışlara naza
ran % 0,90 nispetinde bir noksanlık vardır. 1952 yılı satış tahmini 105 000 litredir. Bundan elde 
edilecek satış hasılatı 349 500 lira ve satış kârı da95 190 liradır. 

C) Kınakına : 

1950 ve 1951 yılları (7) aylık satış mukayeselerinde 1951 yılı aleyhine olarak % 43,29 nispetin
de bir noksanlık mevcuttur. 1950 yılı satışları 3 607 litredir. Satışlardaki azalma gözönünde tutularak 
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1952 yılında 2 000 litre satılacağı tahmin edilmiştir. Ru, satıştan elde edileceği talimin edilen hası
lat 6 800 lira, kâr 790 liradır. . 

D) Likörler:" 

1951 yılı (7) aylık satış miktarı 121.593 litredir. Geçen yılın ayni ayları zarfındaki satış 
108 179 litre olup 1951 yılında '% 12,40 nispetinde bir artış müşahede edilmektedir. 1950 yılında 
213 000 litre satılmıştır. Artış nispetinin tatbiki halinde 239 410 litre elde edilmektedir. Likör 
fiyatlarına yapılmış olan zam göz önünde tutularak 1952 yılı için 217 500 litre satış tahmin edil
miştir. Bundan elde edilecek hasılat 974 500 lira ve kâr 249 330 liradır. 

E) Malt: 

1952 yılı için 20 650 litre satış tahmin edilmiştir. Beher litrede satış fiyatı 177,14 maliyet ve 
masraf 143,93 kuruş satış kârı 33,21 kuruştur. Buna göre ma.lt satışından 36 580 lira hasılat, 
6 860 lira .kâr elde edilecektir. 

• .- F) Votka; ' : ' ' ' 

1651 yılı (7) aylık satışları 144 087 litre olup geçen yılın aynı aylardaki satışlarına nazaran 
% 36,45 nispetinde fazladır. 

1950 yılı satışları 209 023 litre olup artış nispetinin buna tatbiki halinde 285 210 litre elde 
edilmektedir. 1952 yılı için 277 500 litre tahmin edilmiştir, bundan elde edilecek hasılat 1 736 650 
lira ve satış kârı 1 191 726 liradır. 

'• G ) C i n : ".• ' ' • ;' : ' • . - : • • ' : 

1951 yılı (7) aylık satışları 12 336 litre olup geçen yılın aynı aylardaki satışlarına nazaran 
% 1,33 nispetinde fazladır. 1950 yılı satışları 22. 187 litre olup artış nispetinin buna tatbiki neti
cesinde 22.480 litre elde edilmektedir. 1952 yılı için 21.000 lirce tahmin edilmiştir. Bu satıştan 
elde edilecek hasılat 126 000 lira ve kâr 69 910 lira hesap edilmiştir. 

H ) . Viski: 

1952 yılı için 10.000 litre viski satılacağı ve bundan 446 655 lira satış hasılatı ve 253 500 lira 
satış kân elde edilceği tahmin edilmiştir. \ 

1) Şampanya : . 

"1952 yılı içinde 5 600 litre satılacağı ve bu satıştan 129 500 lira hâsılat ve 56 880 lira kâr edileceği 
tahmin edilmiştir. 

Yukardaki izahata nazaran diğer içkilerden toplu olarak 5 239 685 lira satış hâsılatı ve 2 625 456 
lira satış kârı elde edileceği, anlaşılmaktadır. Bu kısma ait satış kârlarında geçen yıla nazaran 
559 966 lira bir fazlalık mevcuttur. 

V / "' " • •"••" "" : '" "'* .""'' •'• Barut " • ':• '" 

1951 yılında (7) aylık satışlar 7-386 445 lirayı bulmuştur. Geçen seneye nazaran % 16,17 nispe
tinde bir artış tesb it-edilmiştir. Bu artış yıl sonuna kadar devam ettiği takdirde 1951 yılı satışlarının 
12 766 ,935 liraya çıkacağı hesap edilmektedir. Satışların 1952 yılı içinde bir miktar daha artacağı he
sap edilerek satış hasılatının 13.435 130 lirayı bulacağı tahmin edilmektedir. Bunun 9 134 330 lirası / 
maliyet ve satış masrafları olup mütebaki 4 300 800 lirası satış kârını teşkil edecektir. Bu miktar ge
çen yıldan 991 220 lira fazladır. 
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Kibrit 

1951 yılı (7) aylık satışları 34 475 sandık olup geçen yıla nazaran % 0,10 nispetinde eksiktir. 
1950 yılı satışları 56 903 sandık olup azalma nispetinin buna tatbiki halinde 19.51-.;. yılı satışlarının 
56 840 sandık olması lâzımgelmektedir. 1952 yılı için 55 000 sandık satılacağı tahmin edilmiştir. 
Bu satıştan elde edilecek hasılat 5 500 000 lira ve satış kârı 590 150 liradır. 

Yukardaki hesaplara göre satış kârları yekûnu 141 599 300 liradır. Buna, memleket harici satış
lardan, elde edileceği tahmin edilen 500 000 lira ve maliyete giren bütçe giderleri ve sair gelirler ola
rak 7 140 000 lira eklenmiş ve döner sermaye giderleri olarak bundan 5 300 000 lira tenzil edilmiş 
ve bu suretle bütçe gelirleri (B) cetvelinin 1 nci bölümü olan satış kârları 143 939 304 lira tesbit 
edilmiştir. Bütçe gelirlerinin bu bölümü geçen yıl tahminlerinden 32 588 571 lira fazladır. Bu suret
le elde edilen 143 939 304 liraya ve bütçe gelirleri olarak 1 550 000 lira ve destekleme yaparak tütün 
mubayaasından tahakkuk ettirilecek hizmet ücreti olarak 600 000 lira ve muhtelif nevi mamulât sa
tışlarından tahassül edecek 106 045 749 lira Millî Savunma Vergisi eklenerek bütçe kanun tasarısı
nın 2 nci maddesinde gösterildiği üzere (B) cetveli yekûnu 252 135 053 lira elde edilmiştir. 

Bu rakam geçen yıl tahminlerinden 37 170 625 lira fazladır. Genel bütçeye ödenecek Hazine his-
sesnnin hesabına gelince; 252 135 053 lira olarak tahmin edilen bütçe gelirlerinden Bütçe Kanunu 
tasarısının 1 nci maddesinde sözü geçen (A - 1) ve (A - 2) cetvellerinde gösterilmiş olaiı ceman 
32 353 463 lira tenzil edilmek, 4250 sayılı Kanun gereğince ispirto ve ispirtolu içkiler satış kârından 
% 4,5 nispetinde 1 514 355 lira Tayyare Resmi ve 5237 sayılı Kanun, gereğince tekel safi gelirlerin
den % 5 nispetinde 5 503 574 lira belediye hissesi ayrılmak suretiyle Hazine hissesi geçen seneye 
nazaran 33 747 426 lira fazlasiyle 212 763 661 lira tesbit edilmiştir. 
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1952 yılı satışların tahlili 

ölçü Satış 
Vasati fiyat 'Satış 

Kuruş S. masrafları Satış bedeli Kâr 

ı. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Tütün : 
Satış 
Maliyet 
Beyiye 
Nak. Muh. 

Tuz: 
Satış 
Maliyet 
Nak. Muh. 

Çay: 
Satış 
Maliyet 
Beyiye 
Nak. Muh. 

Bira : 
Satış 
Maliyet 
Nak. Muh. 

İspirtolar : 
Satış 
Maliyet 
Beyiye 
Nak. Muh. 

Rakılar : 
Satış 
Maliyet 
Beyiye 
Nak. Muh. 

Şaraplar : 
Satış 
Maliyet 
Nak. Muh. 

D. İçkiler : 
Satış 
Maliyet 
Beyiye' 
Nak. Muh. 

Kilo 

Ton 

Kilo 

Litre 

Litre 

Litre 

Litre 

.. 

Litre 

19 076 300 

210 000 

• 

2 100 000 

" • • 

18 000 000 

5 116 500 

6 200 000 

3 390 000 
.. 

824 250 

(.-S. 

829.77 
348.13 
39.10 
35.52 

7947.— 
790.— 
745.— 

1500.89 
790.91 

90.05 
31.10 

«) 

69.—v 
25.02 
20.16 

157.43 
86.52 
0.86 

21.19 

644.18 
182.25 
14.28 
63.19 

51.72 
40.56 
— 

635.69 
232.73 
14.27 
70.16 
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66 410 357 
7 458 596 
6 775 905 

1 658 790 
1 984 970 

16 609 056 
1 891 119 

653 057 

4 504 273 
3 628 138 

4 469 887 
44 210 

1 095 132 

11 299 815 
885 625 

3 917 290 

1 374 930 
: — 

1 918 298 
117 589 
578 342 

158 289 765 

80 644 858 

16 689 460 

3 643 760 

31 518 652 

19 153 232 

12 419 911 

8 132 411 

8 133 600 

5 609 229 

39 939500 

16 102 730 

1 753 160 

1 374 930 

5 239 685 

2 614 229 

„ 

77 644 907 

. 13 045 700 

- V 

12 365:420 

4 287 500 

2 524 371 

23 836 770 

378 230 

2-625.456 



- 21 -

Ölçü 

9. Barut : 
Satış Lira 
Malivet 
Beyiye 
Nak. Muh. 

10. Kibrit •: 
Satış Sandık 
Maliyet 
Beyiye 
Nak. Muh. 

Satış kârları : 
Haricî satış kârları 
Maliyete giren bütçe gider 

Vasati fiyat 
Satış Kuruş S. 

13 435 130 100.— 
58.02 

3.70 
6.28 

55 000 10000.— 
7614.— 

600.— 
713.— 

'leri.ve sair gelirler 

Faiz, amortisman, sabit kıymetler, sigorta ve sair 
masraflar 

Bütçe B. cetvelinde gösteı 
Destekleme hizmet ücreti 
Bütçe geliri 
Milh Savunma Vergisi 

Bütço geliri toplamı :' 
Bütçe giderleri 
Tayyare Resmi 
Belediye hissesi 

ilen satış kârları 

1 

Satış. 
masrafları 

7 795 110 
496 610 

. 842 610 

4 187 700 
330 000 
392 150 

.if . , . . . , , , . „ . 

•• " " : c : : r ' - • ' • ' 

• I - — ; — T ^ : 

1 514 355 
5 503 574 

Satış bedeli 

13 435 130 

9 134 330 

5 ,500 000 

4 909 850 

500 000 
7 140 000 

•;;:,'. T<:- ' ',,;. 

600 000 
1 550 000 

106 045 749 

32 353 463 

7 017 929 

Kâr 

4 300 800 

590 150 

141 599 304 

7 640 000 

149 239 304 

.5 300 000 

143 939 304 

108 195 749 

252 135 053 

39 371 392 

Hazine hissesi : 212 763 661 
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Rapor 
26 . / . 1952 

Bütçe Kamisyonu Yüksek Başkanlığına 

Tekel Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçesini tetkik ettik. 

Karşıladığı . hizmetin vuzuhla teşhisi yapılmadan her hangi bir bütçenin sıhhatle tetkikına im
kân olmıyaeağı aşikârdır. Bunun içindir ki, her şeyden evvel Tekel Genel Müdürlüğünün iştigal 
sahasına giren mevzuları imkânın ve zamanın müsaadesi nispetinde ve mümkün olduğu kadar 
doğru olan donelere- istinat etmeye çalışarak inceledik. 

Yüksek Bütçe Komisyonuna ilk kısımda bu tetkiklerimizin neticelerini veriyoruz, ikinci kıs
mında ise, 1952 Bütçesi hakkındaki görüşlerimizi arzetmiş bulunuyoruz. 

1. Kısım . . - - , . , . . , . , . . , . 

Tekel Genel Müdürlüğü ve iştigal mevzularma umumî bir bakış 

Bilindiği gibi; 4036 sayılı Kanuna göre Tekel Genel Müdürlüğü mülhak bütçe ile idare edi
len hükmi şahsiyeti haiz bir. Devlet müessesesidir. Ayni kanunun -ikinci maddesine göre, tütün, 
ispirto ve ispirtolu içkiler, tuz, barut ve patlayıcı maddelerle av malzemesi, fişek ve rovelver ve 
sonradan bunlara ilâve edilen kibrit ve çay inhisarlarını mevzu hükümler dairesinde işletmek 
vo idare etmekle mükelleftir. 

İştigal mevzulariyle bu mevzuların maksatları göz önünde bulundurulursa bu idarenin üç 
cepheden tetkiki doğru olur. 

1. İşletmecilik bakımından; ' 

2. Tevzi bakımından; ' • . * . • • 

3. Hazineye temin ettiği gelir bakımından; 
0 

Fakat, Tekel İdaresini bu üç fonksiyonuna göre ayıi, ayrı tetkik etmeden evvel sabit ve dö
ner sermaye durumuna bir göz atmak faydalı olacaktır. 

Sabit ve döner sermaye durumu 

Tekel idaresinin 1950 yılı Bilançosuna göre sabit vo döner sermaye yekûnu 174 385 118,82.liradır. 

Sabit sermaye : 

Bilançoya da esâs olarak alınmış olan aşağıdaki tablonun tetkikmdan anlaşılacağı üzere Tekelin 
sabit sermayesi, 15 939 336,63 lira amortisman payı olarak düşüldükten sonra 69 089 943,47 lira olarak 
görülmektedir. 

Bütçe sabit kıymetleri tablosu 

(1950) 

Adana tütün fabrikası • 1178 090,34 
İstanbul Tütün Fabrikası 6 781 455,96 
İzmir Tütün Fabrikası 1978 355,45 
Malatya Tütün Fabrikam 1273 028,29 

(S. Sayısı: 57) 



— 23 — 
Samsun Tütün Fabrikası 
Bitlis Tütün Âtelyesi 
İstanbul Tütün Bakımevi 
İzmir Yaprak Tütün Bakım Evi 
Samsun Yaprak Tütün Bakım Evi 
Ankara Bira Fabrikası 
Diyarbakır İçki Fabrikası 
Elâzığ Şarap Fabrikası 
Ğazianteb îçki Fabrikası 
İstanbul Bira Fabrikası 
İzmir Şarap Fabrikası 
Paşabahçe îçki Fabrikası 
Tekirdağ Şarap Fabrikası 
Ürgüb Şarap Fabrikası 
Şişli Likör Fabrikası 
Çamaltı Tuzlası 
Çankırı Tuzlası 
Yavşan Tuzlası 
İstanbul Çay Deposu 
Büyükdere Kibrit Fabrikası 
Tatava Kereste Fabrikası 
lyidere Kereste Fabrikası 
Kutu Fabrikası 
Yedek Parça ve Tamir Âtelyesi 
Karaağaç Barut Deposu 
Enstitüler 
Tuzlalar - Arazisi 
Rize Çay Fabrikası 
Genel Müdürlük ve başmüdürlükler 

1 205 857,17 
353 957,17 

1 433 764,05 
1 483 217,37 

793 853,18 
4 779 498,47 

337 310,05 
" 919 184.01 

818 354,07 
5 572 567,50 
2 876 217,95 
2 602 412,36 
1637 125,40 ' 
1 115 380,39 

710 427,40 
2 345 418,47 

84 501,17 
661 711,82 

. 5 980,66 
1 569 519,73 

164 828,51 
. 276 147,33 

874 745,69 
314 833,36 
92 036,56 

598 297,32 
1,00 

2 754 916,22 
28 881 891,56 

Toplam 76 474 886,58 
Hali tasfiyede Maltepe Tütün -Fabrikası 7 683 128,43 
Rize Çay Fabrikası tesisatı 174 588,35 
Marshall Yardımı (Çamaltı Tuzlası tesisatı) 696 676,74 

Genel toplam 85 029 280.10 

Bütçe sabit kıymetleri toplamı . 85 029 280,—-
Bütçe sabit kıymetleri amortismanı 15 939 337,— 

69 089 943,— 

Döner sermaye : 
Muhtelif Kanunlarla çeşitli Tekel konuları için verilmiş ve ödenmiş döner sermaye 105 295 175,35 

liradır. 

Bu miktar döner sermayenin iş hacnıma nazaran asla kifayet etmediği muhtelif maddelerin ser 
maye ve kıymetleri ve bizzat Tekel Genel Müdürlüğünün 1950 bilançosu üzerinde yaptığımız tetkik- j 

ler neticesinde tesbit etmiş bulunuyoruz. 
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Geniş bir i§ hacmi içinde bonolara başvurulması zarureti kabul edilebilir olmakla berabçr bilhissa 

hasılat fazlalarının sigorta ve amartisman bakiyelerinin ve zaman zaman Hazine taahhütlerinin 
geciktirilmesinden hâsıl olan malî imkânların döner sermaye olarak kullanılmasını doğru görme
mekteyiz. Bu mahzuru önlemek için Tekel döner sermayesinin bugünkü ihtiyaçlara göre bir an ev
vel ayarlanması zaruridir. Muhtelif mevzularda döner sermaye ihtiyacı aşağıda gösterilmiştir: 

1. Paralar : ••*'•'*":• 

İşletme ve İdare ihtiyacım karşılıyabilmek üzere kasa ve bankalarda, bulundurulması lâzımge-
len paralar için 10 000 000 liranın kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

3. Stoklar : ' • / ' . , . ' - ' . . • • ' . , " - • ' ; ' . . . - . . • ' , , ' '' 

a) Yaprak tütün : 

Harman istikrarını muhafaza edebilmek için yaprak tütünlerin teknik bakımdan iki ferman
tasyon devresi geçirmesi icabetmekte ve bunun' için (28) aylık stok bulundurulması zaruri gö
rülmektedir. 

Bu miktar yaprak tütün için döner sermaye ihtiyacı aşağıda izah edilen şekilde 100 000 000 
lira olarak tesbit olunmuştur. 

Miktar Vasati Bedel 
' Kilo. Fiyat Lira 

İşlenmemiş yaprak tütün 14 000 000 200 28 000 000 
İşlenmiş yaprak tütün 30 000 000 240 72 000 000 

•-.-'., 44 000 000 100 000 000 

b) Mamul tütün : / ' 

Mamul tütün stok miktarını yıllık satışın üç aylığını karşılıyacak bir had dâhilinde tesbit 
etmek yerinde olur. 1952 satış tahminlerine göre 4/19.0.6.300 — 4; 769 000 kilo bir stokun ihti
yacı karşılıyabileceği hesap edilmektedir. Bu miktar için vasati maliyet tutarı olan 3,48 lira 
üzeinden 16 600 000 lira civarında bir döner sermayeye ihtiyaç bulunmaktadır. 

c) İçkiler : . • 

1;- Bakı : . . ' '"-. 

İhtiyacın zamanında vo aldatmadan temini için. vasati olarak : ' 

4 aylık şişeli rakı , ! 

2 » fıçılı rala 
6 » rakı asli maddesi olan suma 
3 » kuru üzüm 

stoku bulundurmak icabetmektedir. Bunlar için takriben 8 900 000 lira bir sermayeye ihtiyaç 
görülmektedir. 

2. Kanyak : 

Dört aylık şişeli ve uzun bir dinlendirmeye ihtiyaç dolayısiyle dört yıllık fıçılı kanyak stok 
edilmesi zaruri bulunduğundan bunu temin için 1 440 000 liralık sermayeye lüzum görülmek
tedir. 
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3. Likörler : 

Dört aylık stok için 190 000 lira ve imalat durumu için bir yıllık satışı karşılıyabilecek ayrıca 
220 000 lira, olmak üzere ceman 410 000 lira, döner sermayeye ihtiyaç bulunmaktadır. 

4. İspirtolar : 

İhtiyacı devamlı ve muntazam bir surette karşılıyabilmek üzere yıllık satış miktarına tekabül 
eden bir stokun bulundurulması lazımdır. 1952 yılı Bütçe tahminine göre satış miktarı 5.İ16.500 
litre tesbit edilmiştir. Beher litresi 80,52 kuruş maliyet hesabiyle 4 470 000 liraya ihtiyaç bulun
maktadır. 

5. Bira ; 

İhtiyacı karşılayabilmek için ; 
2 500 000 litre şişeli bira 
4 000 000 litre fiçılı bira 
3 000 000 kilo Malt 

bulundurmak icap etmekte ve bunun için de 2 460 000 lira sermayeye ihtiyaç görülmektedir. 

6. Şarap : 

Dinlendirme safhasiylc birlikte 10 000 000 litrelik bir stok bulundurulması zaruri görülmekte 
ve beher litresi vasati 33,57 kuruş hesabiyle 3 600 000 liraya ihtiyaç bulunmaktadır. 

7. Diğer içkiler : 

Bir kısmı hariçten tedarik edilmekte olduğu nazarı itibara alınarak 6 aylık stok esasına göre 
395 000 liralık bir sermayeye ihtiyaç olacağı neticesine varılmıştır. 

Bu duruma göre ispirto ve ispirtolu işkiler için : 

8 900 000 
1 440 000 

406 000 
4 470 000 
2 460 000 
3 357 000 

397 000 
• • ' l •' ^ 1 

lirası Ilakılarıı 
» Kanyaka 
» Likörler» 
» İspirtolara 
» Biraya 
» Şaraba 
» Diğer içkilero 

ait olmak üzere, ceman 21 430 000 liralık döner sermaye ihtiyacı tesbit edilmiştir. 

ç) Tuz : 

Tuz istihsalinde hava tahavvülâtınm mühim bir tesiri olduğundan daimî olarak 1,5 yıllık stoka 
ihtiyaç vardır. Haricî satışlar için de elde bulundurulması lâzımgeîen stok nazarı itibara alınarak 
umumi ihtiyacın 370 000 ton olması lâzımgclmektcclir. Bunun maliyet tutarı 2 920 000 liradır. 

d) Barut : 

Barut ve patlayıcı maddelerin mühim kısmı hariçten ithal olunmaktadır. Bu sebeple yıllık 
satışın 6 aylık miktarı nispetinde stok bulundurulması ihtiyatlı olur. Bu madde için 3 880 000 lira 
tutarında döner sermayeye ihtiyaç vardır. 

e) Çay : 

Bu madde hariçten temin edildiğinden senelik ihtiyacın 8 aylığını Karşılayacak bir stok bulundu
rulması zaruri görülmektedir. Bu miktar 1 400 000 kilo olup tutarı 11 070 000 liradır. 
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î) Kibrit : 

Bulundurulması icabedcn 6 aylık stok miktarı 27 500 sandıktır. Kibritin asli maddesini teşkil 
eden tomruk da göz önünde tutularak 3 100 000 liralık bir ihtiyata ihtiyaç görülmektedir. 

g) Ambalaj ve levazım : 

istihsal, imal ve sevk işlerinde kullanılan çeşitli ambalaj malzemesinin bir kısmı dâhilden ve bir 
kısmı da hariçten temin ve tedarik olunmaktadır. Bu ihtiyacın tesbitinde geçen senelerin stok 
miktarları nazarı itibara alınarak 30 000 000 liraya ihtiyaç bulunmaktadır. 

3. Borçlu ve alachlı farkları: • •*" "" " 4- " „ • '" 

îdare ; hariçten yapılan mubayaalarda mal bedellerini akreditif suretiyle peşinen ödemekte bu
lunması, tütün mubayaası için müstahsıllara evvelden avans tevzi ederek tahsillerinin ancak mubayaa 
devrelerinde sağlanması gibi sebepler dolayısiyle alacaklı duruma girmektedir. Bu suretle husule 
gelen idare alacağından muhtelif surette tehassül eden idare borcu tenzil edildikten sonra hâsil 
olan fark 13 400 000 lira bulunmaktadır. 

4. Döner sermaye demirbaş ve mefruşat: •',-';_' - " , .. . ' ' ''* * '1 

1950 yılı bilançosuna göre döner sermaye sabit kıymetler mevcudu, amortisman tenzil edildikten 
sonra, 6 317 807 liradır. Mütaakıp yılların ihtiyaçları da . göz önünde tutularak bu husus için 
7 000 000 liranın ihtiyacı karşı lacağı derpiş edilmiştir. 

5. İştirakler: 

Tütün Limited Şirketine iştirak 1 100 000 liradır. Buna ilâveten 5018 sayılı Kanunla verilen 
yetki ile 7 500 000 liralık ayrı bir tahsis yapılmıştır. Bu suretle bu bölümün toplamı 8 600 000 li
raya baliğ olmaktadır. 

Yukarda ayrı ayrı her mevzu için asgari hadlerde tesbit edilmiş olan döner sermaye ihtiyacı
na göre Tekelin : 

1. Paralar 
2. Stoklar 
A) Yaprak tütün 
B) Mamtil 
O) İçkiler 
Ç) Tuz 
D) Barut. 
E) Çay 
F) Kibrit 
G) Ambalaj ve levazım 

3. Borçlular 

için 
» 
» 

, » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

4. Döner sermayo demirbaş ve 
mefruşat 

5. İştirakler 

100 000 OÛO 
16 600 000 
21 430 000 
2 920 000 
3 880 000 

11 070 000 
3 100 000 

30.000 000 

için 

» 
» 

10 000 000 
189 000 000 

13 400 000 

7 000 000 
8 600 000 

lira 
» 

lira 

» 
> 

olmak üzere ceman 288 000 000 Türk 
liralık bir döner sermayeye ihtiyacı olduğu anlaşılmaktadır. 
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Nitekim İ9S0 bilançosunun tetkikmdan da bu ihtiyaç sarahatle anlaşılmaktadır. İ74 38§ İİ8,8â 
lira olarak gösterilen sermayeye karşı Tekel idaresinin elinde bulundurduğu kıymetler : 

Bütçe sabit laymetleri 69 089 943,47 
Döner sermaye sabit layinetİeri 6 31.7 806,94 
Kasa mevcudu 31 915 319,11 
Stoklar - -. ,• 178 694 622,50 
İştirakler '. . 1166 380,66 
Borçlular (alacak ve borç farkı) 7 987 406,45 olmak üzere 

ceman 295 171 479,13 liradır. 

Bu> duruma-gö\re iş hacminin icabettiği mecburiyetler dolayısiyle döner sermayeye nazaran. 
120 786 360,31 liralık bir aktif fazlalığı husule gelmiştir. ' Bunu karşılıyabilmek için idare bono ih
racı suretiyle malî bünyesini düzeltmeye çalışmış bu da kâfi gelmediğinden hasılat fazlasını döner 
sermaye olarak kullanmak zorunda kalmıştır. Bunun mahzurlu olduğunu yukarda belirtmiş bulu
nuyoruz. Bu mahzur döner sermayenin artırılması suretiyle ortadan kaldırılmalıdır. 

I - İşletmecilik bakımından : 

Sermaye durumuna böylece bir göz attıktan sonra şimdi Tekel mevzuunu üç fonksiyonu içinde ayrı 
ayrı mütalâa edelim. 

Tekelin Muhtelif mevzularma ait işletmeler hakkında tafsilâta girişmezden evvel bu idare 
işletmelerine ait umumi bâzı vasıfları tesbitte fayda gördük. 

a) Yurdun muhtelif yerlerine dağılmış bir halde bulunan bu idare işletmeleri hammadde ba
kımından, memleket mahsullerine dayanan kökleşmiş bir sanayidir. 

b) Hammadde ve hinterland bakımlarından bu sanayiin, kuruluşu umumiyetle işletme yerleri
nin seçiminde aranılan hususlara bir iki istisna ile cevap verecek mahiyettedir. 

c) Bu faaliyetlerin icrasında yer alması lüzumlu personel, işletmelerin uzun bir maziye malik 
olmasından faydalanılarak tatmin edici bir seviyeye gelmiştir. 

Tekelin iştigal sahasına giren işletmecilik faaliyetlerini sanayiin tasnifinde « hafif sanayi » şek
linde telâkki etmek yerinde olur. Ancak bir kül halinde bu şekilde tavsifi kabil olan bu işletmelerin 
fabrikasyonlarında her mevzuun kendine has hususiyetleri de vardır. 

Şimdi işletmeleri ayrı ayrı mevzuları içinde mütalâa edelim : 

Tütün işletmeleri : 

Memleket sigara ve tütün ihtiyacı bu idarenin İstanbul, İzmir, Adana, Malatya, Samsun fabrika-
lariyle Bitlis'deki. atelyesi vasıtasiyle karşılanmaktadır. Bu fabrikalardan Malatya ve Bitlis hariç di
ğerleri Reji İdaresinden devralınmıştır. Muhtelif zamanlarda yapılan ilâve ve tadillerle memleket ihti
yacı temin edilmişse de son zamanların satış seyri, memleket ekonomisinde görülen büyük kalkınma
nın doğurduğu imkânlarla artan ve artacak olan iştira kabiliyeti, karşısında tütün ve sigara sanayiinin 
bu ihtiyaca cevap verecek vaziyete getirilmesini tavsiyeye şayan görürüz. 

Tütün işletmelerinin sabit kıymetleri 14 500 000 lira civarında, senelik faaliyetleri 75 000, 000 
lira hacmmdadır. Bu tesisler 217 memur ve hizmetli, 3700 işçi çalıştırılmakta 7 000 000 lira işçilik 
ücreti verilmekte, 45 000 000 liralık hammadde 12 000 000 liralık malzeme kullanılmaktadır. 

Bu sanayi umumiyetle küçük takatli makinelerle çalıştırıldığından bu işletmelerde enerji faktörü 
mühim bir rol oynamamaktadır. 
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Tütün fabrikalarında şimdiye kadar ancak bâzı imal makinelerinin yenileştirilmesinden başka bir 
değişiklik yapılmamıştır. Bu sanayiin başka memleketlerde eriştiği seviyeye gelebilmesi bina, .teçhizat 
ve tesisat yönlerinden takviyeler yapılmasiyle mümkün olacaktır. Müşahadelerimizö nazaran rasyonel 
bir çalışma ancak bu noksanların ikmaliyle kabil olabilecektir, 

İspirto ve ispirtolu içkileri • 

Belli" başlıları İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Ânteb, Tekirdağ ve Elâzığ'da bulunan iki 
bira, üç ispirto ve rakı, dört şarap ve bir likör fabrikasını, ihtiva eden içki işletmeleri 20,000.000 
litre kapasite ile bira ihtiyacını 9*000̂ 000 litre kapasite ile rakı ihtiyacını 450*000 litre kapasite ile 
likör ihtiyacım karşılamakta ve G;000*000 litre şarapla memleket şarapçılığında yer almaktadır» 

Bunların bugünkü kapasiteleri memleket ihtiyacım gelecek yıllar içinde karşılıyabilecek bir 
durum göstermektedir. . -

Bu tesislerin sabit kıyın ötleri'24 000 000 lira civarında senelüt faaliyetleri 30 000 000 lira hac-
mındadır. Bu işletmelerde' 15 000 00Û liralık hammadde 9 000 000 liralık malzeme kullanılmakta 
19G memur ve hizmetli 2500 işçi çalıştırıp 4 000 000 lira işçilik ödenmektedir. 

İçki işletmelerinden bira fabrikaları son senelerde yapılmış ve yapılmakta olan tevsi ve takvi
yelerle normal diye mütalâa edilebilecek bir işletme seyri göstermektedir. Tütün fabrikasyonun
dan çok farklı olarak, kontinü bir imalât seyri takibeden içki işletmelerinde , mevcutların takvi
yesinden ziyade daha itinalı bir imalât ve daha rântabl bir hammadde işleme esaslarının üzerin
de durulması yerinde olm- görüşündeyiz. 

Tuz işletmeleri: . 

Büyük küçük kapasitede 50 den fazla tuz işletmesine sahip* olan Tekel İdaresi yurdun «200 ilâ 
250» bin ton civarında olan istihlâkini fazlasiyle karşılıyacak bir durumdadır» İdare, Şark ve Or
ta Anadolu tuz ihtiyacını başta Yavşan Tuzlası olmak üzere bu mıntakalardaki tuzlalarla; sahil ve 
ihracata ait tuzları da İzmir -Çamaltı tuzlasından temin etmektedir, 

İç tuzlaların kaynakları müsait olanlar ve paüarı bulunanlar yor yer tevsi1 edilmektedir. 
Memleket tuzlalarının sabit kıymetleri 4 300 000 lira senelik faaliyetleri 2 000 000'lir.a liacmıncla-
dır. 91 memur ve hizmetli, daimî 800 işçi çalıştırıp 1 000 000 lira işçilik ödemektedir. 

Yavşan ve İzmir - Çamaltı göl ve deniz tuzlaları yer ve kapasite bakımından dünya ölçüsün
de tuzlalardır. Dünya tuz ihtiyacı ve tuza dayanan sanayiin inkişafı ve Çamaltı tuzlasının dünya 
denizyollarına çok yakın bulunması bu, tuzladan eskiye nazaran daha fazla.ihraç imkânının sağ
lanması için tevsi imkânlarının aranmasını "telkin. etmiş ve Marshall yardımından da faydalanıla
rak, bu tuzla kapasitesinin bir misli atırılması yoluna gidilmiştir. Tevsii devam etmekte olan bu 
tuzlaya gerekli mekanizasyon vasıtaları ğetirtilmekte ve arazi üzerindeki çalışmalara devam 
edilmektedir. Buna muvazi olarak Yavşan Tuzlasında da mekanizasyon işi ele alınmıştır. Bu 
çalışmalar: neticesinde rantabl bir işletme imkânı elde edilecek ve ayrıca istihsal fazlasiyle mem-
leltÖt^Jdöviz temini do mümkün olabilecektir. -
-nmnrAlivÂ iı, '••:.•" 

2.000 ton civarında olan memleket çay ihtiyacının büyük bir kısmı ithal yoliyîe karşılanmakta, 
Ws9^/(l^Ö09l%yjiİft|tt kfemı ise Rize ve havalisinde yetiştirilmekte olan çayırlıklardan temin edil-
?R4fe8ed?iH f)fip ^eVeJ^r4*pJidarcye devredilen Rize Çay Fabrikasının kapasitesi çaylıklardaki 
inkişaî ' îÖ^^^A^to^ıMl^Mc^k1 -seneler mahsulünü işlemek için takviye edilmek zorundadır. 'Y-k-
lM$bAl^bİdcdİM^ genişletilmesi karar altna alınmış olan çay fidanlıkları
nın mahsul verme zamanına kadar çay işleirnesindeki hususiyet dolayısiyle ikinci bir fabrika-

•ffe'ŞHrçu'BT) 



•lıın. kurulması yoluna gidilmesi zarureti kendini göstermektedir.- Bugünkü fabrikanın sabit kıy
meti 3 000 000 lira. senelik faaliyet tutarı 3 250 000 liradır. 18 memur ve hizmetli, daimî 150 işçi 
çalıştırıp 180 000 lira işçi ücreti ödemektedir. Mevcut fabrikanın takviyesi için gerekli ödenekler 
1952 Bütçesinde derpiş olunmuş ve yeni bir fabrikanın kuruluşuna ait ilk hazırlıklar için deyine 
bütçeye ayrı bir ödenek konmuştur. 

Kibrit işletmesi : 

50 000 sandık kapasitesiyle memleket ihtiyacını temin eden Büyülülere Kibrit Fabrikasının sabit 
kıymeti 2 600 000 lira, senelik faaliyet tutarı 4 500 000 lira lıacmindedir. 10 000 metre mikâbı kavak 
tomruğu işlemekte 19 memur 620 işçi çalıştırıp 1 000 000 lira işçilik Ödemektedir. 

Kaıtû ve kereste : . 

Tekel İdaresi işletmelerine yardımcı olarak faaliyette bulunan tali diğer bâzı işletmeleri de vardır. 
Bunlar Rize, Tatava Kereste fabrikaları ve İstanbul Kutu Fabrikasıdır. Bunların sabit kıymetleri 
1 500 000 lira senelik faaliyetleri 7 000 000 lira lıacmindedir. ,Bu tesislerde 30 memur, ve hizmetli 
1100 işçi çalıştırılıp 1 400 000 lira işçilik ödenmektedir. 

Baktm ve işleme evleri : • -.-•-

Ekiciden alınan tütünün fabrikasyona -verilmeden evvel tasnif edilmesi ve fermantasyon devre
sindeki bakımı, tekelin yurdun muhtelif yerlerinle ve bilhassa tütün bölgelerindeki işleme ve bakını 
evlerinde yapılmaktadır. Hemen bütün ameliyesi el işine dayanan İm işletmeler tekelin ihtiyacına 
tam olarak cevap verebilecek durumda değildir. 5113 sayılı Kanunla temin edilmiş bulunan 
25 000 000 liralık yetki içinde ve bir program dâhilinde muhtelif tütün bölgelerinde yeni işleme ve ba
kım evleri yapılmasına devam olunmaktadır. İdare mâlı işleme ve bakını evlerinin sabit kıymetleri 
10 000 000"lira raddelerindcdir. Bu işletmelerde daimî olarak 10.500 işçi çalışmakta 10 200 000 lira 
işçilik ödenmektedir. 

İşletmelerde işçi ve sosyal yardım işleri : 

Bütün Tekel iş yerlerinde 21 000 civarında işçi çalıştırılmaktadır. Bu işçilere son yapılan zamlarla 
senede takriben 25 000 000 lira işçilik ödenecektir.iş yerlerinde 3008 sayılı İş Kanunu hükümleri yeri
ne getirilmekle beraber ayrıca işçiye bir kap yemek verilmekte, sigortanın yürürlükte olmadığı yer
lerde ilâç yardımı yapılmakta, doktor bulundurulmakta, doğum, ölüm ve evlenme hallerinde yardım 
edilmektedir. İlk mektep çağma gelmemiş işçi çocuklarının da muhtelif işletmelerdeki çocuk yuva
larında her türlü bakımlarının yapıldığı memnunluklamüşahade edilmiştir. İdarenin hiçbir mükelle
fiyeti olmadan bu sosyal yardımlar için 1950 yılında 2 750 000 lira raddesinde bir masraf ihtiyar et
miştir. Başkaca 4772 ve 5417 sayılı kanunlarla kabul edilmiş olan kanuni-mükellefiyetier sebebiyle de 
1950 yılında takriben 1 400 000 liralık bir ödemede bulunmuştur. 

İşletmelerin maliyet hesapları ve rantabiliteleri: 

İşletmeler üzerindeki incelemelerimizi maliyet hesapları ve rantabiliteleri mevzularma kısaca temas 
etmeden bitirmek doğru olmıyacaktır; 

Tekel işletmelerinin maliyet muhasebelerinde şeklî bir vahdet varsa da bu muhasebe tarzı ancak 
maliyet hakkında umumi mahiyette bir fikir vermekte muhtelif işletmelerin kendi faaliyetlerinin hu * 
susiyetlerine göre kâfi derecede vuzuhla hakiki maliyet hesaplarını aksettirmemektedir. 

Rantabilite mevzuuna gelince; bu işletmenin her birine faaliyetini tanzim edebilecek' sermaye 
tahsisleri yapılması bugünkü idare statüsüne göre mümkün olmadığından bunların rantabiliteleri 
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hakkında sarih bir fikir elde etmek ve faaliyeti erinin, neticelerini hesabi olarak doğrudan doğruya 
'•göstermek mümkün değildir. > i.:...; 

Yukarıda yatığımız izahlarla Tekel İdaresinin işletmecilik bakımından bugünkü görüsünü 
"tesbit etmiş bulunuyoruz. , 

II - Tevzi bakımından: • Vf • *• 5 - '* "'. 

Tekel Genel Müdürlüğünün tevzi fonksiyonunu aşağıdaki şekilde tetkik etmek mümkündür i 

a) Veşhİtâti ., c " / 

Tekel Genel Müdürlüğü, merkez teşkilâtı haricinde birbirlerine bağlı.40Ö memurluk, 62 müdür
lük, 30 başmüdürlükten ibaret bir iller teşkilâtına maliktir. Bu teşkilât dışında kalan yerlerde satış 
ve tevzi işleri sözleşmeli başsatıcılıklar vasıtasiyle idaro olunmaktadır. 

İdare kademeleri satış ve tevzi işlerinden başka tütün ziraatino müteallik kanuni hükümler, ilk 
madde mubayaaları, hususi şarap âmillerinin kontrolü ve umumiyetle kaçak takibat gibi işlerle do 
uğraşmaktadırlar. 

Mahallî hususiyetleri de nazara alan idare, satışların tutar kıymetlerini muayyen hadlere göre 
tasnife,tâbi tutarak bu teşkilât kademelerinden başmüdürlükleri, müdürlüğe, müdürlükleri memur
luğa, ve bâzı memurlukları da başsatıcılıklara kalbetmek için çalışmalar yapmaktadır. • 

Diğer taraftan kendi teşldlâtiyle yaptığı satışlarda ihtiyar edilen masraflar başsatıcılara verile
cek iskontolardan daha fazla olduğu takdirde bu gibi mahallerde Tekel teşkilâtını derhal lâğvede
rek satış işlerini başsatıcılara devretmektedir. Tekel Genel Müdürlüğü tevzi hizmetini şimdi, bu 
yönden bir tetkika tâbi tutmak yoluna girmiş bulunmaktadır. 

b) Masraf: 

Tevzi masrafları, nakliye, beyiye, sigorta, ambar kiraları, personel, ve müteferrik masraflar
dan terekküp etmektedir. Tevzi işlerinin gerek İdarece ve gerek hususi teşebbüs eliyle yapılmasın
da nakliye, beyiye, sigorta, unsurlarında '. bir değişikliği nazara almaya sebep görülmemektedir. 
Bu itibarla tevzi masraflarının personel ücretleri ve müteferrik masraf kısımları üzerinde dur* 
mak ve İdarece tevzi işleri için ihtiyar edilen masrafları tetkik etmek kâfi görülmüştür. 

Tekel İdaresi İller teşkilâtını esas fonksiyonu bakımından tevzi organı olarak mütalâa ettiği
mize göre 1952 Bütçesinin A/l giderlerinde illerle ilgili bütün masrafların baliğini (9 432 380 
T. h.) tevzi masrafı olarak kabul etmek mümkündür. 1952 yılı Bütçe tahminlerine göre idare satış 
bedelleri tutarı 292 918 863.T. L. olacağına göre Tekel İdaresinin kendi teşldlâtiyle yaptığı tevzi 
işleri için ihtiyar ettiği masraflar satış bedellerinin % ,3 üne tekabül ettiği görülmektedir ki bu
nu da normal telâkki etmek icabeder. 

III - Hazineye temin ettiği gelir bakımından: ',•'•''• ... •' 

Bilindiği gibi, Tekel Hazineye; : -

a) Satış-kârı. i 

b) Millî Savunma Vergisi olarak iki şekilde gelir temin eder. 

Sah§ Carlan: 

1952 yılı Bütçesinin «B» cetvelinde görüleceği üzere 143 939 304 lirası tekel geliri ve 2 150 000 
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lirası muhtelif resimler ve hasılat olmak üzere satış kârları yekûnu ceman 146 089 304 liradır. 
Muhtelif senelerdeki, çeşitli mamullerin kâr nispetleri aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

Satış kârının satış hasılatına nispeti 

Yıl 

1941 
1942 
1943 
1944 
1.945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

Mamul 
tütün 
% 

66,52 
60,23 
47,60 
41,29 
45,56 
44,06 
40,99 
43,15 
43,41 
43,21 

İspirto ve 
: ispirtolu 
içkiler 
% 

57,64 . 
60,64 
58,82 
53,37 
49,38 
44,78 . 
38,38 
39,08 

. 44,59 
42,80 

Tuz 
% '. 

75,72 
68,67 
60,06 
56,64 ' 
55,81 
56,67 
56,89 
61,-
55,17 
52,90 

Barut 
% 

29,69 
39,13 
24,23 
24,49 
28,56 
25,29 
29,87 
27,98 
30,36 
34,16 

Kahve 
% 

71,86 
72,40 
69,25 
64,85 
67,44 
17,22 

Kibrit vo 

Çay 
% 

70,12 
83,78 
63,32 
61,06 
63,05 
44,05 
36,45 
39,02 
43,10 

çakmak 
taşı 
% 

19,24 
15,71 
14,58 
13,44 
8,32 

Tablonun tetkikmdaıı anlaşılacağı gibi bütün tekel satış kârları nispetleri düşüş kaydetmekledir. 
Nitekim mamul tütün satış kârının satış hasılatına nispeti 1941 yılında % 66,52 iken 1950 yılında 
% 43,21 nispetine inmiştir. 

- Bunun başlıca sebebi tekel maddelerinin konjonktürün tesiri haricinde tutulmuş olmasıdır, Eşya 
fiyatlanndald artışlar maliyet bedelleriyle satış masraflarının artmasında müessir olduğu halde 
satış fiyatları buna mütenazır olarak ayarlanmam ıştır. 

Tekel mamulleri fiyatlımda Hükümetçe son alman bir kararla, .bu ayarlamanın kısmen yapıl
dığı görülüyor. Bunun neticesi olarak 1950 yılında % 43,21 olan mamul tütün'satış kârı nispetinin 
1952 yılı Bütçe tahminlerine göre % 49,05 ve ispirto vo ispirtolu içkilerde % 42,80 den % 48,38 e 
çıkacağı anlaşılmaktadır. 

Millî Savunma vergilen : 

Tekel maddelerinin tütün, içki kibrit ve tuza ait olanlarından muhtelif kanunlarla satış bedeline 
ilâveten Millî Savunma Vergisi alınmaktadır. Bu verginin muhtelif senelerde Hazineye sağladığı 
geliri gösteren tablo aşağıya dercedilmiştir : 

Yıl 

1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

Tütün 
Lira 

54 112 118 
64 638 764 
40 825 618 
65 128 798 
67 863 975 
69 589 981 
84 241 395 
75 686 930 
75 831 435 
83 482 950 

Müskirat 
Lira 

11 799 441 
11 306 701 
6 845 251 
10 815 858 
13 859 4.43 
12 926 825 
13 640 322 
12 009 854 
12 280 260 
12 212 799 

Tuz 
Lira 

1 930 045 
1 979 961 
1 498 809 
2 069 439 
2 412 008 
2 350 019 
2 567 073 
2 519 369 
2 500 000 
2 100 000 

Kibrit 
Lira 

5 704 163 
9 831 535 
9 957 947 

10 570 051 
8 544 062 
8 550 000 
8 250 000 

Çakmak taşı 
Lira 

30 050 
54 604 
63 852 
4 607 

Toplam 
Lira 

67 841 603 
77 925 426 
49 169 678 (7) aylık 
83 748 308 
94 021 565 
94 888 624 

111 024 448 (14) aylık 
98 760 215 

. 99 161 695 Bütçe tali. 
106 045 749 » » 
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Tablonun tetkikmda da görüleceği veçhile; 1943 yılında Millî Savunma Vergisi toplamı 67 841 603 

lira olduğu halde son hazırlanmış olan 1950 yılı bilançosuna göre 98 760 215 liraya yükselmiş ve 1952 
yılı bütçe tahminlerine göre de bu hasılatın 106 045 749 liraya çıkacağı anlaşılmıştır. 

Bu artışlar tekel mamulleri satışlarının seneden seneye artmasından ileri gclmoktedir. 

1
 ( . • II. Kısım 

1952 yılı Bütçesi 

Tekçi Genel Müdürlüğü 1952 Bütçesi 19 029 022 lira (A/l) vo 13 324 441 lira (A/2) olmak 
üzere ceman 32 353 463 lira olarak teklif edilmiş bulunuyor. • 

Bu teklife nazaran 1952 Bütçesinin âdi masraflar kısmını ihtiva eden (A/l) cetvellerinde 1951 
yılma nazaran 762 730 liralık bir indirme yapılmış, yatırımlara tahsis olunan (A/2) maddelerine 
ise 1951 e nazaran 2 582 920; liralık fazla tahsisat konmuştur. 

( A - l ) 

Bütçenin (A/l) kısmında 1951 Bütçesine nazaran yapılmış olan değişiklikler aşağıdaki tabloda 
topluca görülmektedir. 

1951 Bütçesine nazaran : 

B. M. ödeneğin çeşidi Artış Eksiliş 

G 000 

2G 300 
50 ,400 
25-000 

36 300 
14 880 

202 Memur ve hizmetliler ücreti : 
11 Genel Müdürlük memurları ücreti 
12 İller memurları ücreti 
13 Fabrikalar ve İşletmeler memurları ücreti 
21 Genel Müdürlük hizmetliler ücreti 
22 İller hizmetliler ücreti , 
23 Fabrikalar ve İşletmeler hizmetliler ücreti 

203 Geçici hizmetliler ücreti : ' 
11 Genel Müdürlük geçici hizmetliler ücreti 6 600 

204 Yabancı uzman ve hizmetlilere bunlara yardımcı personelin 
ücreti : 40 000 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar : 

11 Genel Müdürlük memurları çocuk, zammı 
12 İller memurları çocuk zammı ; 
21 Genel Müdürlük memurları doğum yardımı 
23 Fabrikalar.ve İşletmeler memurları doğum'yardımı 1 000 
31 Genel Müdürlük memurları ölüm yardımı 
32 İller memurları ölüm yardımı 
33 Fabrikalar, ve işletmeler memurları ölüm yardımı 
40 Yakacak zammı 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi go-
reğinco ödenecek para mükâfatı : ^ ^ ^ 

209 T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 142 900 
301 Genel Müdürlük büro giderleri : 

40 öteberi giderleri 5 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi Artış Eksiliş 

302 

304 

20 
40 
50 
60 

12 
21 
22 

20 000 

10 000 
8 000 
5 000 

20 000 
5 000 
5 000 

İ l ler ' büro giderleri : 
Döşeme 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
İsıtma 
Posta telgraf ve telefon ücret ve gideleri : 
İller posta ve telgraf ücreti 
Genel Müdürlük telefon ve başka muhabere gdeıieri 
İller telefon ve başka muhabere ücret ve giderleri 

305 Kira bedeli : 
12 İller ' 3 7 5 000 

307 Yolluklar. : 
10 Sürekli görev yolluğu 5 000 
20 Geçici görev yolluğu 45 000 
40 Yabancı memleketler yolluğu 15 000 
50 Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin 

yolluk ve giderleri 5 000 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve 

yolluklar : 
11 Genci Müdürlük 5 000 

407 Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren 
giderler: 

30 Geri verilecek paralar 
417 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenecelî vergi 

ve resimler 
420 Tecrübe, islâlı ve mücadele giderleri: 

11 İşçi ücretleri 
12 Yönetim giderleri 
13 Teknik giderler 
14 Fidelik müsabakaları 
15 Bağ yardımı 
17 Mücadele giderleri 

421 Kaçağı takip ve önleme giderleri: 
11 Tütün ekimi yazma giderleri 
13 Kaçakla mücadele giderleri 

450 Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek 
burslar:. 

452 Teknik yardımdan faydalanılarak yabancı mamleketlero gönde
rileceklerin yolluk ve giderleri; 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler: 
10 Kurum ve derneklere katılma payı 
20 Kongre. ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri 

459 Spor giderleri: 
476 Kurs giderleri: 

20 Öğrenci bursları 
0 Para taşıma giderleri: 
0 İç kongreler : 
0 Yurt dışı acente ve mümessilliklerin her türlü giderleri : 

9 000 

2 0Q0 

27 500 . 

8 000 

1 000 

10 000 

500 
8 500 
2 500 
4 999 
5 000 

25 000 

3 320 
5 000 
6 500 

50 430 
360 000, 

1 
40 000 
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B. M.- ödeneğin çeşidi Artı? Eksiliş 

502 Eski yıllar borçları : \ 
' 10 1947 - 1950 yılları borçları 

505 Hükme bağlı borçlar : 
602 İşçi kurul ve sendikalarına yardım : 
604 Çeşitli hayır kurumlarına yardım : 
605 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu gere

ğince şarapçılara verilecek primler ve yapılacak başka ödemeler : 50 000 

5 000 
250 000 

15 000 
2 000 

Kısımların toplamı 

189 900 
35 000 
'46 500 
255 000 

526 400 

206 380 
493 000 
522 750 

67 000 

1 289 130 

İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 
Küsurat 

Bu tabloda görülen artış ve eksilişlerin mucip sebepleri bütçe gerekçesinde madde madde ve açık
ça ifade edilmiştir. 

Personel giderlerini ihtiva eden 202 nci maddede son üç sene zarfında yapılmış olan kadro tasar
ruflarının İ 019 400 liraya yarmış olması memnuniyetle müşahade olunabilir. 

1951 yılından 1952 yılma bu giderlerde 29 adedi Genel Müdürlük, 83 adedi iller kadrosundan ve 
11 adedi fabrika ve işletmelerden olmak üzere 123 kadro (L) cetveline alınmıştır ki, bunun tutarı 
358 200 lirayı bulmaktadır. 

Tekel Genel Müdürlüğünün daha çok bir işletme ve tevzi müessesesi olduğu düşünülürse her iki 
hizmette rasyonel metotlara intibak etmek zarureti aşikârdır. Personel giderlerinde yapılan bu geniş 
tasarruflara rağmen umumiyetle Tekel Müessesesinde memur, işçi nispetinin henüz mâkul ve ekono
mik bir hadde indirilmemiş olduğunu ifade etmek lâzımdır. Toptan bir hesapla memur ve işçi nispeti 
Teklede. yüz işçiye 23, 26 memur ve hizmetli düşecek bir haldedir. İşletmelerin ayrı ayrı gözden ge
çirilmesi bizi normale daha yakın nispetlerle karşılaştırmış ise de bilhassa merkez ve iller teşkilatın
daki tekasüf bu iki bünyede bir an evvel daha rasyonel bir çalışma sistemine gidilmesi lüzumunu tel
cin edecek mahiyette görülmüştür. Yalnız bu ameliye yapılırken Tekelin iktisadi mahiyette bir işlet
meler manzumesi olduğu ve bu işletmelerin birçok teknik elemanlara ihtiyacı bulunduğu göz önünde 
bulundurulması lâzımgelen mühim bir noktadır. Meselâ, tütün işlerinde hizmet gören eksperlerin tütü
nün alım, bakım ve imâl safhalarındaki çalışmaları teknik bakımdan çok ehemmiyetlidir. Bu çalışma
larda başarılı olabilmek için eksperler uzun yıllar ihtisas yapmak mecburiyetindedirler. Bu suretle 
yetişen elemanların bizzat serbest iş sahasında çok daha yüksek ücretler mevcut olduğundan barem 
kayıtları içinde çalıştırılmalarında zorluk çekilmektedir. İşletmeler müessesesi olduğuna göre Tekel
de çalışmanın iktisadi zihniyet içinde kıymetlendirilm esini zaruri telâkki etmek lâzımdır. 

b u g ü n k ü vaziyet şudur : F*\&'' ı ^ - ; j ; ; - ^ ^ ^ yj y«**y^-i*l 

Tekel müesseselerinde çalışanlar, 3656 sayılı Kanunun - ikinci maddesindeki cetvel hariç - hü 
kümlerine tâbidir. Bu bakımdan işletmeler elemanlarının çalışmalarını iktisadi bir görüşle teşvik 
etmek imkânından mahrum bulunuyorlar. Bu mahrumiyetin zamanla çalışanları şevksiz bir duruma 
düşüreceğini ve irrasyonel bir durum hâsıl edeceğini hesaba katmak lâzımdır. Nitekim bugün tekel 
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müessesesinde mahdut şahsi fedakârlıklar dışında görülen manzara budur. Yüz miİyonlarla . ifade 
edilen kıymetler üzerinde çalışan insanların çalışmalarını verimlendirmek için her şeyden evvel mev
cut sistemleri değiştirmek zorunda bulunduğumuz kabul edilmelidir. Bu hakikat teslim edildikten 
sonradır ki, tekel personelinin ilk iş olarak hiç olmazsa İktisadi Devlet Teşekkülleri Baremi içine 
alınmaları pek tabiî olur kanaatindeyiz. Bir başka çare olarak yalnız alım, imal ve tevzi işlerinde 
belirli hadlerden yukarı gelir imkânları sağlıyan faaliyetleri teşvik etmek için döner sermayeden 
âzami limiti tesbit edilmek suretiyle prim verilmesi temin olunabilir. Bunun kanuni imkânlarının 
derpiş edilmesi temenniye şayan bir keyfiyettir. 

1952 yılı Bütçesinin (A - 1) cetvelinin diğer tertipleri 1950 yılı ile 1951 yılının on aylık sarfi-
yatiyle karşılaştırılarak teklif edilen ödeneklerin ancak ihtiyacı karşılıyabilecek şekilde teklif edil
diği müşahede edilmiştir. 

<A-2) 

Bütçenin (A - 2) kısmında 1951 yılma nazaran aşağıdaki değişiklikler mevcuttur. 

1951 Bütçesine nazaran : 

B. M. ödeneğin çeşidi Artış Eksiliş 

701 Yapı onarımı 
11 Gnel Müdürlük 5 000 
12 iller 65 000 

735 Bina satmalına, yaptırma 
12 İller 190 000 

736 5113 sayılı Kanun gereğince satmalınacak veya yaptırılacak 
tütün bakını ve işletme evleri ve ambarları 1 450 000 

741 4898 sayılı Kanun gereğince yeniden yaptırılacak fabrika, imal 
ve doldurma evleriyle mevcutlarının genişletilmesi giderleri : 

10 Fabrika imal ve doldurma evleri 489 000 
20 A. M. F. Firması bonoları , 2 326 920 
30 Rize Çay Fabrikası 100 000 

751 Satmalınacak makina, alât ve araçlar vo bunları kurma gi
derleri 330 000 

761 Çamaltı ve Yavşan, tuzlalarında yaptırılacak yeni tesisler ve 
bunları genişletme giderleri 250 000 

771 Şaraplık bağ yetiştireceklere 5089 sayılı kanun gereğince ya
pılacak ikrazlar 35 000 

3 911 920 1 329 000 

Tetkikımıza göre, 

(A/2) giderlerinin sarf mevzuları şunlardır : 
701 nci bölüme konulmuş olan 390 000 liranın; ' " " ----.• ~•., 

15 000 lirasiyle Genel Müdürlük nakliyat ve levazım ambarları ve enstitüler, 
200 000 lirasiyle tuz işletmesinde, müskirat fabrikalarında ve müteferrik işletmelerde, tü

tün depolarmda, 
175 000 lirasiyle illerdeki binalarda onarmalar yapılacaktır. 
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735 nci bölüme konulan 860 000 liranın; 

410 000 lirasiyle illerde İzmir ve Muğla'da 1951 yılında başlanmış olan mamul depoları 
inşaatının 1952 ye isabet eden tahsisatiylo Kasımpaşa'da bir mamul ambariyle Di
yarbakır'da bir barut deposu inşası, 

450 000 lirasiyle Rize Çay fabrikasiyle diğer bâzı fabrikaların teçhizleri yapılacaktır. 
• . - . . . • ' . ' , . x 

736 hcı bölüme konulmuş olan 4 700 000 lira ile bir program dâhilinde yapılmakta, ola** tütün 
bakım ve işİeme Jevİerincten; 

İ 500 000 lira Samsun 
1 000 000 lira Trabzon 

400 000 lira Trabzon tesisatı 
800 000 lira Düzce ' _ ." 

1 000 000 lira İstanbul tütün ve işleme evleri inşaatına sarf olunacaktır. 

741 nci bölüme konulmuş olan 4 376 920 liranın; 

2 326 920 lirası inşasından vezgeçilen Maltepo sigara fabrikası için mütaahkit firmaya öde
necek bonolar. , ; , 

1950 000 lirası 4898 sayılı Kanunla temin edilmiş ve bir programa göre tatbik edilmekte 
olan işlerden İstanbul Bira Fabrikasının inşaat ve tesisatının tamamlanmasına ve 
Ankara Bira Fabrikasında yapılacak tesisata. 

100 000 lirası Rize'de yeniden kurulması düşünülen yeni bir çay fabrikasının etüdleri için. 
sarf olunacaktır. 

751 nci bölüme konulan 970 000 lira ile umumiyetle fabrikalar ve işletmeler teçhizatında ica-
beden yenilemeler temin edilecektir. 

752 nci bölüme konan 15 000.lira ile muhtelif tuzlalarda kullanılmak üzere taşıt vasıtaları alı
nacaktır. 

İG1 nci bölüme konulan 1 250 000 lira ile bir plân dâhilinde tevsii tekarrür eden Yavşan ve 
Çamaltı tuzlalarının yeni tesisleri ve bunların genişletilmeleri için lüzumlu inşalar yapılacaktır. 

762 nci bölümdeki 652 521 lira Rize,Çay Fabrikasının 'Tekele devir alınmasından tevellüt eden 
taksit karşılığıdır. 

771 nci bölüme konan 1İÖ 000 lira şaraplık bağ yetiştireceklere verilecek krediler karşılığıdır. 

B. Cetveli 

Tekel gelirleri 

• Tekel Genel Müdürlüğü 1952 Bütçesinde gelirleri tesbit eden B cetveli 1951 yılı Bütçesine na
zaran 37 170 625 lira bir artışı ihtiva etmektedir. 

Bir taraftan Tekel maddeleri satışlarının yıldan yıla inkişaf etmesi veumumi iştira kalibiliye-
tinin artmış bulunması göz Önünde bulundurularak satış miktarlarında daha yüksek tahminlere 
varılmış olmasından, diğer taraftan tekel maddelerine 1 Aralık tarihinde yapılmış olan zamlarla 
tuz maddesi için 1952 yılı içinde düşünülen zammın hesaplara [ intikal ettirilmiş bulunmasından 
tevellüt eden bu gelir fazlasının izahını satış miktarlarında ve fiyat'farklarında şu şekilde tesbit 
etmek mümkündür. 
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Satışlarda bir yıl evveline nazaran tahmin edilen fazlalık 

1.951 * 1952 Fark 

Tütün 
Çay 
Rakılar 
Diğer içkiler 
Barut 

Kilo 18.467.050 19.076.300 609.300 
Kilo 1.652.540 2.100.000 442.460 
Litre . 6.100.000 6.200.000 100.000 
Litre' 808.500 841.750 33.250 
Lira 11.358.200 13.435.130 2.076.930 

Fiyatlara yapılan zamların gelirlere in'ikası 

Tütün 
Tur 
Bira 
İspirtolar 
Rakılar 

Zamdan tevel
lüt eden fiyat 

farla 
Satış miktarları Lira 

Kilo 19.076.300 16 203 642 
Ton 210.000 6 595 100 

Litre 18.000.000 1 211 900 
» 5.116.500 1 312 831 
» 6.200.000' "1 049 290 

Diğer içkiler » , 841.750 190 219 

Toplam 26 563 082 

Yukarda koyduğumuz iki tabloda gösterilen hesaplar hakkında düşüncelerimizi kaydetmeden 
evvel 1951 Aralık ayında tekel maddelerine yapılmış olan zamlar hakkındaki tetkikimizin neticesini 
arzetmeyi faydalı buluyoruz. 

1951 Aralık ayında tekel'maddelerine yapılmış olan zamlar ve mucip sebepleri: i 

Bilindiği gibi 1951 Aralık ayında çeşitli tekel maddelerine !%.7 den % 33 e kadar zamlar yapıl
mıştı. Bu zamların raportörlerinize makûl gelmiş olan mucip sebeplerini şu şekilde tesbit etmiş 
bulunuyoruz. 

1. Teknik zaruretler, 

2. Maliyet unsurlarında artışlar,. 

3. Bu iki zorlayıcı âmil karşısında tekel gelirinin muhafazası zarureti. 

Şunu da kaydetmek doğru olur ki, 

Tekel mamullerinin satış fiyatları son defa olarak 1943 yılında tesbit edilmişti; O tarihten 
sonra ilk madde bedellerinde \% 54,93, malzeme bedellerinde '% 157,06, işçilik maddelerinde 
;% 186,60, umumi masraflarda % 65,57 olmak üzere yakûnda j%73,70 nispetinde bir artış vukubul-

• muştur. Bundan başka yurdumuzdaki yetiştirilentütünlerden, ihracata, tahsis edilenler haricinde 
kalan ve çeştli sigara ve tütünlerimizin icabettirdiği muhtelif menşe ve değişik vasfı taşıyan 
tütünlerini halkımızın zevkma uyan harmanlar halinde işlemek ve bu harmanlarda tam bir istik
rar sağlamak mecburiyeti vadır. Ancak, uzun zamandan beri sabit tutulmuş olan sigara fyatla
rının halkın bugünkü iştira kabiliyetlerine göre ayar edilmemiş olması bilhassa yüksek nevi ma-
mulâta fazla tehacüme sebebiyet vermiş ve bu nevi mamuller harmanları için icabeden yaprak 
tütünü temin imkânı kalmamıştır. 

Nitekim Yenice sigarasından 1946 yılında' 206.000 kilo satılırken 1947 de bu miktar 274.000 e, 
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İÖ4Ö de 4Û3.ÖÛÛ e, 1049 da 533.000 kiloya çıkmışiken aylık satış miktarına nazaran 1951 Maİî yı
lında 1.000.000 kiloyu geçeceği anlaşılmıştır. Zamdan evvelki son üç aylık satış seyrlerine nazaran 
bu nevi sigaranın senelik isthlâk miktarı mutaakıp yıllarda da her hangi bir zam derpiş edilmedi
ği; takdirde 1.500.000 kiloyu bulacağı kuvvetle tahmin olunabilirdi. 

Gelincik sigarasında da vaziyet aynen müşahede edilmektedir. 1946 yılında satışı 300 000 kilo
yu geçmiyen bu nevi mamul her sene artarak 1951 yılında 1.000.000 kiloya yaklaşmış bulunmak
tadır. 

1,951 yılının zam tarihinden evvelki üç aylık satış vasatisine göre bu nevi sigaranın 1952 
de istihlâk miktarı da 1.200.000 kiloyu bulacağı anlaşılmıştır. 

Yapılan bu zamların diğer bir bakımdan faydası da şu olmuştur. 

Zamlardan evvel muhtelif mamuller satış'fiyatı ile Millî Savunma ve Tekel hâsılatı yekû
nu arasındaki nispetler çok değişik bir veçhe arzetmekto idi. 

Vergi adaleti bakımından yüksek nevi mam'ulâtta Tekel hâsılatının fazla, ucuz satılan ve 
nispeten fakir halka hitabeden mamûllerdeki bu hâsılat sispetinin daha cüzi olması zaruri idi. 
Buna rağmen hakikatte vaziyet tamamen berakis olmuş bulunmakta idi. 

Köylü ve Doğu sigaralarında umumî kâr haddi satış fiyatına nazaran % 69 - 70 arasında iken 
bu nispet Sipahi Sigarasında 32, Uludağ ve Boğaziçinde 50, Baharda 44, Subayda 51, Birinci
de 63, Bafrada 60, Kulüpte 54, Yenicede 59 idi. 

Görüldüğü üzere Köylü sigarası satış fiyatına nazaran on fazla vergi ödeyen bir meta hali
ne gelmiş bulunmakta idi. 

Son zamlardan sonra imkân nispetinde bu kâr hadleri -Köylü seviyesine gelmiş bulunmaktadır. 

Mucip sebepleri üzerinde tetkiklerimizi yukarıda kaydettiğimiz, bir Aralık tarihinden itiba
ren fiilen tatbik edilmekte olan zamların haricinde Tekelce 1952 yılı başından itibaren tuza dört 
kuruş zam edilmesi düşünülmüş, bu zammın 6 595 100 lira olarak tahmin edilen karşılığı 

: bütçenin gelir kısmına ilâve olunmuştur. 

Pek zaruri bir ihtiyaç maddesi olan tuzun satış fiyatının tuzlalarda dört kuruştan sekiz kuru
şa çıkarılması maddi bakımdan olduğu kadar psikolojik bakımdan da raportörleriniz tarafından 
şayanı kabul görülmemektedir. Bilindiği gibi tuz, seyyanen her sınıf halkın zaruri gıda madde
leri arasında olduğu gibi köylümüz ve hayvancılıkla uğraşanlarımız tarafından hayvan yemleri 
içinde de bol müctarda kullanılmaktadır. Bunun için tuza yapılacak her hangi bir zammın ekonomik 
ve pisikolpjik tesirlerinin müspet olmıyacağmm göz önünde bulundurulmasını zaruri görmekteyiz. 

Zamların istihlâke tesiri : «B» cetvelinin tetkikmdan da anlaşılacağı üzere fiyatlardaki artışın 
bâzı maddelerde istihlâki kısmen tahdit etmesi ihtimali göz önünde bulundurulmuş ve satış mik
tarları bu ihtimale göre teklif edilmiştir. Kanaatimize göre fiyatlara yapılan zamların âdeta zaruri 
ihtiyaç maddeleri haline gelmiş olan tekel maddelerinin satışlarına tesiri bütçe rakamlarında ifade 
edilen kuvvette olmıyacaktır. Bu da gelir tahminlerinin fiilen tahakkuk edeceğine bizi inandırmış 
bulunmaktadır. Burada tekel maddelerinin zamdan evvel yapılmış olan tahminlerinin esas 
tutulması suretiyle tuza . (4) kuruş zam edilmekten vaz geçilmesini bir teklif olarak Yüksek 
Komisyona arzederiz. 

i , © 

1952 yılı tekel gelirlerinin 1951 yılı gelirleriyle mukayesesine gelince; 

Tekel mevzuuna dâhil mamuller için 1952 yılı Bütçesiyle tahmin edilen satış kârı, gerekçede de 
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alelmüfredat izah edildiği gibi toplu olarak 141 599 304 lira .tesbit edilmiştir. 1951 Bütçesinde ise 
bu miktar 107 271 800 lira olarak tahmin edildiğinden 1952 yılı lehine 34 327 504 liralık bir fark 
müşahede edilmektedir. Bu fark yukarda da arz ve izah edildiği gibi kısmen mamülât satışlanndaki 
inkişaftan ve kısmen do Aralık ayında yapılmış olan fiyat zamlarmdan tevellüt etmektedir. 

1951 yılında haricî satış kârları için tahmin edilen gelir 1 000 000 lira hesap edildiği halde bu 
miktarın tahakkuk cdemiyeceği anlaşıldığından 1952 yılı Bütçesinde 500 000 lira olarak hesap 
edilmiştir. , 

1952 yılı Bütçesine bağlı satışların tahlilî tablosunun tctkikmda gerek dahilî ve gerek haricî satış 
kârları tahminlerine, • 

Maliyete giren bütçe giderleri olarak 2 690 000 
Hazineye devredilen bütçe amortismanları 

olarak 2 100 000 
Hazineye devredilen sigorta primleri olarak 2 350 000 lira ki, 

ceman 7 140 000 liranın ayrıca ilâve edildiği görülmek
tedir. Bu suretle 149 239 304 liraya baliğ olan gelirler yekûnundan döner sermaye masrafları olarak, 

2 750 000 
300 000 

1 025 000 

80 000! 
250 000 
140 000 
360 000 
375 000 
20 000 lira olmak 

Sabit kıymetler amortismanı. 
Sabit kıymetler sigortası 
Bonolar faizi 
Muhtelif masraflar (banka masrafları, Divan 

murakıplarının harcırahları, terkin edilen zim
metler ve saire.) 

Emanet ambarları kira ve masrafları 
Reklâm ve propaganda masrafları 
Para taşıma giderleri 
Satış depoları kiraları 
Acentalıklar masrafları 

üzere ceman 5 300 000 lira tenzil edilmiş ve '(B) cetvelinde 
gösterilen 143 939 304 lira satış kârı elde edilmiştir. Buna bütçe gelirleri olarak 1 550 000 lira, destek
leme hizmet ücreti olarak 600 000 lira, Millî Savunma vergileri olarak da 106 045 749 lira ilâve .edi
lince Tekel İdaresinin umumi geliri olan 252 135 053 lira bulunmuş olur. 

Bu gelirden bütçe giderleri (A - 1) ve (A - 2) cetvelleri yekûnu olan 32 353 463 lira ile içki sa
tış kârlarının °/c 4,5 una tekabül eden 1 514 355 lira Tayyare Resmi ve Tekel safi gelirinin % 5 i 
ni teşkil eden 5 503 574 lira belediyeler hissesi tenzil edildikten sonra 106 045 749 lirası Savunma 
Vergisi ve 106 717 912 lirası Tekel hasılatı olarak Hazineye 212 763 661 lira ödenecektir. 

Netice 

1951 yılı Bütçe tahminlerinde Hazine hissesi 179 016 235 lira olarak tesbit edilmiş olduğuna gö
re 1952 yılı Hazine hissesinde geçen yıla nazaran 33 747 426 lira bir fazlalık görülmektedir. 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1952 Bütçesi münasebetiyle gerek bu bütçe gerekse tekel müessesesi 
hakkındaki müşahedelerimizi iki kısımda yukarda Yüksek Komisyonun tasvibine arzetmiş bulunu
yoruz. 
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Bir hulâsa olarak tekrar edelim ki:. ' 

Bu müşahedelerimize göre tekelin işletmelerinin süratle yeniden teşkilâtlandırılması pek zaruri 
bir mahiyet almış bulunmaktadır. 

Yeniden teşkilâtlandırma; her şeyden evvel bugünkü katma bütçeli sistemden süratle ayrılmayı 
mucip olacak ve 1) her mevzuu müstakil bir şekilde ele almak, 2) Faaliyetlerini rasyonel şekilde de- , 
vam ettirmeleri için bütün işletmelere lüzumlu teknik ve malî imkânları temin etmek, gibi ilci esasa 
istinat ettirilecektir. Bu arada tevzi sisteminin iç ticaret bünyemizin normal şartları içinde tesisi 
de ele alınabilir. e ̂ '-.<•-• u>-

Bütün bunlar yapılırken, elbette, Tekelin daha çok Hazineye gelir teminine matuf olan hizmeti, 
göz önünde bulundurulması. lâzımgelen mühim bir faktör olarak ortaya çıkacaktır ve elbette Hazi
neye gelir teminini ön plânda bir hizmet olarak muhafaza eden bugünkü sistemin çok şayanı temenni 
olan bu yeni bünyeye intibak ettirilmesinde çok dikkatli çalışmalara ihtiyaç görülecektir. Ancak 
şurasını da göz önünde bulundurmak lâzımdır ki Tekel işletmelerinin müstakil birer iktisadi mües
sese haline getirilmeleri ekonomimize millî mahsullerimizi kıymetlendiren kuvvetli bir sanayi şubesi 
kazandırmış olacaktır. •<& H M *-̂  :'"<:••';••» . 

Yüksek komisyonumuzun bu neticenin b i r an evvel husulüne imkân verecek temennimize işt irak 
edeceğini ümi t etmekteyiz. 

Anta lya Milletvekili Çanakkale Milletvekili 
Akif Sanaglu Kenan Akmantar 
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Bütçe Komisyonu raporu 

f.B.M.M. . .,..'. 
Bütçe Komisyonu 15 .11 . 1952 

Esas No. 1/281 • . ' • ' • 
Karar No. 47 

Yüksek Başkanlığa 

Tekel Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçesi 
hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Başbakanlı
ğın 30 . XI .1951 tarihli ve 6/3854 sayılı tezke
resiyle sunulan kanun tasarısı komisyonumuza 
havale edilmiş olmakla Gümrük ve Tekel Baka
nı, Maliye Bakanlığı temsilcisi ve Genel Müdür 
vekili hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1952 yılı Bütçe
sini komisyon adına tetkik eden raportörün ra
poru üzerinde gerekli incelemeler yapıldıktan 
ve Genel Müdürlüğü ilgilendiren mevzular üze
rinde sorulan suallere Hükümet tarafından ve
rilen izahat dinlendikten sonra bütçenin bölüm 
ve maddelerinin tetkikma geçilmiştir. 

Genel Müdürlüğün 1952 yılı gider bütçesi, 
(A/ l ) işaretli cetvel kısmı (19 029 022) lira ve 
(A/2) işaretli yatırım kısmı ise (13 324 441) li
ra olmak üzere ceman (32 353 463) lira olarak 
tesbit ve teklif edilmiş olup bu tek
life nazaran âdi masraflar kısmını ihtiva 
eden (A/ l ) işaretli cetvelde 1951 yılı 
Bütçesine nazaran (762 730) lira noksan ve ya
tırımlara tahsis olunan (A/2) işaretli cetvelde 
ise (2 582 920) lira fazlalık olduğu görülmüş
tü». 

(A/ l ) işaretli cetveldeki noksanlık perso
nel giderlerini ihtiva eden bölümlerde yapılan 
tasarrufattan (A/2) işaretli cetveldeki ödenek 
fazlalığı da; 5113 sayılı Kanun gereğince satm-
almacak veya yaptırılacak tütün bakım işletme 
evleri ve ambarlarına ait 736 ncı bölüme mev
zu ödeneğin 1952 yılında artırılmış olmasından 
ve 4898 sayılı Kanun gereğince yeniden yaptı
rılacak fabrika, imal ve doldurma evleriyle 
mevcutlarının genişletilmesi giderlerine dair 
olan 741 nci bölümün 20 nci (A. M. F. firması 
bonoları) maddesi ile 30 ncu (Rize Çay Fab

rikası) maddesine 1952 yılı Bütçesinde yeni
den konulmuş bulunan ödeneklerden husule 
geldiği anlaşılmıştır. 

Komisyonumuz bölüm ve maddeler üzerin
de yaptığı inceleme sonunda Genel Müdürlü
ğün 1952 yılı (A/ l ) ve (A/2) işaretli gider büt
çesini Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul 
etmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1952 yılı Gelir 
Bütçesi de (252 135 053) lira olarak Hükümet
çe tahmin ve teklif edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü Bütçesinin tanzi
minden sonra kibritin tekelden çıkarılması hak
kındaki tasarı kanun olarak kabul edilmiş ol
duğundan kibrit İstihlâk Vergisinin 1952 yılı 
Bütçesinin gelir kısmında yer almış olmasın
dan ve tuza yapılacak zam hakkındaki tasarı 
da Hükümet tarafından geri alındığından dola
yı Genel Müdürlük Gelir Bütçesinin 1 nci (sa
tış kârları, tekel geliri) bölümünden (7 155 100) 
ve 7 nci (tütün, tuz, içki, kibrit Savunma Ver
gisi) bölümünden de (6 220 749) liranın tenzili 
ve diğer bölümlerde tahmin olunan miktar 
komisyonumuzca aynen kabul edilerek gelir 
bütçesi (238 759 204) lira olarak tesbit edil
miştir. 

Tasarının birinci maddesi" Hükümetin tek
lifi veçhile aynen ve ikinci maddesi, gelir büt
çesinde yapılan değişiklikler aksettirilmek su
retiyle yeniden tanzim olunarak ve diğer mad
deleri Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ekleri bulunan cetveller ile bir
likte Kamutayın onayına arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa -sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
istanbul Burdur Çanakkale 

E. Adakan F. Çelihbaş E. Kalafat 

( S . Sayısı: 57) 



42 r-
Kâtip 
'Sivas 

//. îmre 
Bursa ; 

K. Yılmaz 
Giresun 

B. Erkmen 
İstanbul 

H. Ilüsman 

Antalya 
A. Sanoğlu 
Çanakkale 

K. Akmanlar 
Giresun 
M. Şener 
İzmir 

B. Bilgin 

Aydın, 
E. Menderes 

; .Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 

İstanbul 
A. H. Başar 

İzmir 
T. Gürerk 

Kastamonu 
;:,."• H. Türe 

Malatya 
Muhalifim 
M. S. Eti 

Urfa 
F. Ergin 

Kırklareli 
Ş. Bakay 

Mardin 
Muhalifim 

B. Erten 

Konya 
B. Birand 

Trabzon 
S. F. Kalaycıoğlu 

/..-,. yan,:-'''::-V';'-' 
Muhalifim • 

F. Melen: 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1952 
Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri için, 
bağlı (A - 1) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(19 029 022) lira ve yatırım giderleri için de, 
bağlı (A - 2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(13 324 441) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1952 
Bütçe yılı gelirleri, ilişik (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (252 135 053) lira tahmin edil
miştir. 

MADDE 3. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
30 . V I . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlileri kadroları, bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 3656 sayılı 
Kanunun (9) ncu maddesi gereğince muvakkat 
mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kurulu kı.-
rariyle kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. JBu kadrolar, er
tesi yıl Bütçe Kanunu tasarısı ile birlikte Büyük 
Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadro
lara ek olmaması şarttır. 

MADDE 4. — 26 . V . 1927 tarihli ve 1050 sa
yılı Muhasebei Umumiye Kânununun 29 ncu mad
desi gereğince : 

A) Gelir nevilerinden her birinin dayandığı 
hükümleri gösteren (C) cetveli, 

B) Gelecek yıllara geçici taahhütlere giriş
meye yetki veren kanunları gösteren (G) cetve
li, bu kanuna bağlıdır. 

MADDE 5. —• Tekel gelirinin hususi hüküm
lerine göre tarh ve tahsiline 1952 Bütçe yılında 
da devam olunur. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstünde çıkan ve 1951 yılı Bütçesinin 
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bölüme 
Maleye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden 
ödenir. 

1928 - 1950 Bütçe yıllarına ait olup da Mu
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1952 
yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN D E Ğ Î Ş T İ R Î Ş Î 

MADDE 1. —Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1952 
Bütçe yılı gelirleri ilişik (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (238 759.204) lira tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4, — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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3 - 6„ncı kısım bölümleriyle yatırım bölümleri 
artıklarından eski yıllar borçları bölümlerine 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden 
ödenir. 

MADDE 7. — Fevkalâde hallerin devamı" 
müddetinee Tekel Genel Müdürlüğünün fabri
ka, tuzla, işleme evleri gibi iş yerlerinde top
lu olarak çalıştırdığı işçilerle hizmetlilere (bu 
iş yerlerinde çalışan memurlar dâhil), giderleri 
döner sarmayeden ödenmek üzere, çalıştıkları 
günlerde günde bir defa bir kâb yemek ve ek
mek verilebilir. 

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

3IADDE 9. — 20. V . 1946 tarihli ve 4896 
sayılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolardan, 
bağlı (L) işaretli cetvelde 'gösterilenler 1952 
Bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 10. — Intifaı Tekel İdaresine ait 
olup Hazine namına tapuya bağlanmış veya he
nüz tescil muameleleri ikmal edilmemiş bulu
nan gayrimenkullerin Genel Müdürlük namına 
yapılacak intikal ve tescil muameleleri her 
türlü harç ve resimden istisna edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanunun hükümleri 1 
Mart 1952 tarihinden yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel bakâtilarıyür'ütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
ve içişleri B. V. 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

ve Dışişleri B. V. 
S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakanı 

Maliye Bakanı • 
Hasan Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H.Üstündağ 

B. K. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir, 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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Hfl. 

G. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı ve 
8. Kurİbek Güm. ve T. B. V. 

N. özsan 
İşletmeler Bakanı 

Hakkı Gedik 

B. K. 

B. M. 

202 
11 

12 
13 

21 

22 
23 

A - CETVELİ 

ödeneğin çeşidi 

İkinci hısım -Personel 
giderleri 

I - Ücretler 
Memur ve hizmetliler ücreti 
Genel Müdürlük memurları üc
reti 
îller memurları ücreti 
Fabrikalar ve işletmeler me
murları ücreti 
Grenel Müdürlük hizmetlileri 
ücreti 
İller hizmetliler ücreti 
Fabrikalar ve işletmeler hiz
metlileri ücreti 

1951 
YUı 
ödeneği 
Lira 

. 

2 476 300 
6 275 400 

2 350 000 

556 140 
2 034 480 

308 280 

1952 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

i 

2 450 000 
6 225 000 

2 325 000 

562 140 
1 998 180 

293 400 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

2 450 000 
6 225 000 

2 325 000 

562 140 
1 998 180 

293 400 

Bölüm toplamı 14 000 600 13 853 720 13 853 720 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Genel Müdürlük geçici hizmet- 23 400 16 800 16 800 

liler ücreti 
12 İller geçici hizmetliler ücreti 7 200 7 200 7 200 
13 Fabrikalar ve işletmeler geçici . . 

hizmetliler ücreti 8 400 8 400 8 400 
Bölüm toplamı 39 000 32 400 32 400 
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B. 

° 

M. 
: . . : • • • : • i 

ödeneğin çeşidi 

1951 
Yıh 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen . kabul edilen 
Lira Lira 

204 Yabancı uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 

206 

İl 
12 
13 
21 
22 
23 
31 
32 
33 
40 

207 

209 

11 

12 
13 
14 

Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
% 5 emekli ve % 25 giriş kese-
neklerile artış farkları karşı
lığı 
%1 Ek karşılığı 
Emekli ikramiyeleri karşılığı 
Sandık yönetim giderleri kar
şılığı 

10 000 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
Genel Müdürlük memurları ço
cuk zammı 66 000 
İller memurları çocuk zammı 520 000 
Fabrikalar ve işletmeler me
murları çocuk zammı 100 000 
Genel Müdürlük memurları 
doğum yardımı 6 400 
îller memurları doğum yardımı 50 000 
Fabrikalar ve işletmeler me
murları doğum yardımı 9 000 
Genel Müdürlük memurları 
ölüm yardımı 4 000 
îller memurları ölüm yardımı 15 000 
Fabrikalar ve işletmeler me
murları ölüm yardımı 4 000 
Yakacak zammı 17 000 

Bölüm toplamı 791 400 

20 000 

50 000 

60 000 
500 000 

100 000 

5 000 
50 000 

10 000 

3 000 
12 000 

3 000 
15 000 

758 000 

7 500 

50 000 

60 000 
500 000 

100 000 

5 000 
50 000 

10 000 

3 000 
12 000 

3 000 
15 000 

758 000 

7 500 

1 200 000 761 955 
138 537 
340000 

761 955 
138 537 
340 000 

38 403 38 403 
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B. 

210 
218 

301 

302 

M. 

15 
«» 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

ödeneğin çeşidi 

Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

Temsil ödeneği 
4896 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı 

îkinci kısım toplamı 

Üçüncü hısım - Yönetim 
giderleri 

Genel Müdürlük büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1 200 000 

2 100 

260 000 

16 323 100 

13 500 
9 000 

10 000 
15 000 
20 000 

67 500 

80 000 
40 000 

48 000 
40 000 

100 000 

308 000 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

64 005 

1 342 900 

2 100 

260 000 

16 306 620 

13 500 
S 2 000 
l 7 000 
15 000 
15 000 
20 000 

72 500 

80 000 
S ıo ooo 
i 20 000 

40 000 
35 000 

120 000 

305 000 

64 005 

1 342 900 

2 100 

260 000 

16 306 620 

13 500 
2 000 
7 000 

15 000 
15 000 
20 000 

72 500 

80 000 
10 000 
20 000 
40 000 
35 000 

120 000 

305 000 

303 
304 

11 

12 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Genel Müdürlük posta ve teJ-

f raf ücretleri 
İler posta ve telgraf ücreti 
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25 000 
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90 000 
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305 

306 
307 

303 

. ". 

M. 

21 

22 

11 
12 

10 
20 
30 
40 
50 

11 
12 
13 

- 4 8 -

i . . ' . 

ödeneğin c^gidi " 

Genel Müdürlük telef on ve baş
ka muhabere giderleri 
iller telefon ve başka muhabe
re ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira bedeli 
Merkez 
iller 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu ^ 
Yabancı memleketler yolluğu 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve giderleri 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Gene! Müdürlük 
iller 
Fabrikalar ve işletmeler 

1951 
Yi İ r 
ödeneği i 
Lira 

• :. 

50 000 

45 000 

340 000 

1 
425 000 

425 001 

125 000 

55 000 
345 000 
120 000 
60 000 

5 000 

585 Ö00 

10 000 
45 000 
15 000 

V , 

1952 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

-

45 000 

40 000 

310 000 

1 
50 000 

50 001 

125 000 

50 000 
300 000 
120 000 
45 000 

..- , 

10 000 

525 000 

15 000 
45 000 
15 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

45 000 

40 000 

310 000 

1 
50 000 

50 001 

12^000 

50 000 
300 000 
120 000 
45 000 

* 10 000 

525 000 

15 000 
45 000 
15 000 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

70 000 75 000 75 000 

2 010 501 1 552 501 1 552 501 

403 

Dördüncü kısım -Daire 
hizmetleri 

Temsilgiderleri 4 000 
(Si Sayısı : 67) 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

405 5190 sayılı Kanunun gerektir
diği koruma ve tahsil memur
ları hayvanları giderleri 

10 Hayvan satınalma bedeli 
20 Memurlara verilecek hayvan 

yem bedeli 

407 

3 000 

100 000 

417 

419 
420 

3 000 

100 000 

3 000 

100 000 

20 

30 
40 
50 
60 

11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 

Bölüm toplamı 

Muhasebei "Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren giderler 
Nispeti kanunla belirtilmiş ke
senek ve ikramiyeler 
Geri verilecek paralar 
Mahkeme harçları 
Bina ve Arazi vergileri 
Kaçağın Men ve Takibine dair 
olan 1918 sayılı Kanun ve ek
leri gereğince yapılacak öde
meler 

Bölüm toplamı 

5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanunu gereğince ödenecek 
vergi ve resimler 
Mahkeme giderleri 
Tecrübe, ıslah ve mücadele gi
derleri 
işçi ücretleri 
Yönetim giderleri 
Teknik giderler 
Fidelik müsabakaları 
Bağ yardımı 
Müskirat fabrikaları örnek 
bağları giderleri 
Mücadele giderleri 

Bölüm toplamı 

103 000 

500 
10 000 
40. 000 

3 000 

15 000 

68 500 

20 000 
40 000 

101 000 
18 500 
40 500 
5 000 
5 000 

10 000 
30 000 

210 000 

103 000 

500 
9 000 

• 40 000 
3 000 

15 000 

67 500 

10 000 
40 000 

110 000 
18 000 

. 32 000 
2 500 

1 

10 000 
25 000 

197 501 

103 000 

500 
.9 000 
40 000 
3 000 

15 000 

67 500 

10 000 
40 000 

110 000 
18 000 
32 000 
2 500 

1 

10 000 
25 000 

197 501 
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B. M. . 

• 

Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı h 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

421 Kaçağı takip ve önleme gider
leri 

11 Tütün ekimi yazma giderleri 150 000 
12 Kaçak eşya muhafaza ve taşı

ma giderleri 15 000 
13 Kaçakla mücadele giderleri 5 000 

Bölüm toplamı 170 000 

125 000 

15 000 
7 000 

147 000 

125 000 

15 000 
7 000 

147 009 

450 Üniversite ve yüksek okullard a 
okutulan öğrencilere verilecek 
burslar 

451 Yayın giderleri 
10 Satmalına ve abone 
20 Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

452 Teknik yardımdan faydalanıla
rak yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluk ve gider
leri 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 

10 Kurum ve derneklere katılma 

0 

.5 000 
10 000 

15 000 

0 

27 500 

5 000 
10 000 

15 000 

8 000 

27 500 

5 000 
10 0G0 

15 000 

8 000 

20 

459 
476 

10 
20 

payı 
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yoluk ve gider
leri 

Bölüm toplamı 

Spor giderleri 
Kurs giderleri 
Kurs genel giderleri 
öğrenci bursları 

Bölüm toplamı 

8 320 

15 000 

23 320 

7 500 

1 000 
82 830 

83 830 

5 000 

10 000 

15 000 

1 000 

1 000 
32 400 

33 400 

5 000 

10 000 

15 000 

1 000 

1 000 
32 400 

33 400 
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B. 

0 
0 
0 

M. Ödeneğin çeşidi 

Para taşıma giderleri 
İç kongreler 
Yurt dışı acente ve mümessil
liklerin her türlü giderleri 

Dördüncü kısım toplamı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

360 000 
1 

40 000 

1 145 151 

1952 yılı için 
. Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

0 
0 

0 

668 901 

0 
0 

0 

668 901 

Besinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yılar borçları 

10 1947 - 1950 yılları borçları 
20 1928 - 1946 » » 

505 

40 000 

40 000 
5 000 

40 000 

45 000 
5 000 

40 000 

45 000 
5 000 

Bölüm toplamı 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım toplamı 

45 000 

50 000 

135 000 

50 000 

300 000 

. 390 000 

50 000 

300 000 

390 000 

Altıncı hısım - Yardımlar 

602 

604 

605 

İşçi kurul ve sendikalarına yar
dım 
Çeşitli hayır kurumlarına yar
dım 
4250 sayılı îspirto ve İspirtolu 

25 000 

3 000 

10 000 

1 000 

10 000 

1 000 

İçkiler İnhisarı Kanunu gere
ğince şarapçılara verilecek 
primler ve yapılacak başka 
ödemeler 150 000 

Altıncı lasını toplamı 178 000 

100 000 

111 000 

100 000 

111 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
" Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR TOPLAMI 

îkinci kısım toplamı 16 323 100 16 306 620 16 306 620 
Üçüncü kısım toplamı 2 010 50.1 1552 501 1552 501 
Dördüncü kısım toplamı,, 1 145 151 668 901 668 901 
Beşinci kısım toplamı 135 000 390 000 390 000 
Altıncı kısım toplamı 178 000 111000 111000 

GENEL TOPIrAM 19 791 752 19 029 022 19 029 022 

A/2 - CETVELÎ 

701 
11 
12 
13 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı 
Genel' Müdürlük 
İller 
Fabrikalar ve işletmeler 

Bölüm toplamı 

20 ÖÖ0 
240 000 
200 000 

'460 000 

15 000 
175 000 
200 000 

390 000 

15 000 
175 000 
200 000 

390 000 

I I -Satınalma, yapı, tesis 
ve sermaye tahsisleri 

735 Bina satmalına, yaptırma 
12 İller 
13 Fabrikalar ve işletmeler 

736 5113 sayılı Kanun gereğince 
satmalınacak veya yaptırıla
cak tütün bakım ve işleme ev
leri ve ambarları 

600 000 
450 000 

Bölüm toplamı 1 050 000 

( & Salısı i 57) 

410 000 
450 000 

800 000 

410 000 
450 000 

860 000 

3 250 000 4 700 000 4 700 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

741 4893 sayılı Kanun gereğince 
yeniden yaptırılacak fabrika, 
imal ve doldurma evleriyle 
mevcutlarının genişletilmesi 
giderleri 

10 Fabrika, imal ve doldurma ev
leri 

20 A. M. F. Firması bonoları 
80 Rize Çay Fabrikası 

Bölüm toplamı 

751 Satmalınacak makina, alet ve 
araçlar ve bunları kurma gider
leri 

752 Satmalınacak taşıtlar 
761 Çamaltı ve Yavşan tuzlalarında 

yaptırılacak yeni tesisler ve 
bunları genişletme giderleri 

762 5433 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek Rize Çay Fabrikası 
taksiti 

771 Şaraplık bağ yetiştireceklere 
5089 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak ikrazlar 

Yatırımlar toplamı 

1951 1952 yılı için 
Y î h Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira ' Lira 

2 439 000 1 950 000 1 950 000 
0 2 326 920 2 326 920 
0 100.000 100 000 

2 439 000 4 376 920 4 376 920 

1 300 000 970 000 970 000 

15 000 15 000 , 15 000 

1 500 000 1 250 000 1 250 000 

652 521 652 521 652 521 

75 000 110 000 110 000 
10 741 521 13 324 441 13 324 441 

( S. Sayısı : 57 ) 



— 54 — 
B - CETVELİ 

B. M. Gelirin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

1 
2 
3 
4 
5 
0 

6 

7 

Satış kârları (Tekel geliri) 
Çeşitli gelirler 
Para cezaları 
Çeşitli hasılat "' 
Geri alma 
(768) sayılı Bakanlar Kurulu 
kararı gereğince gelir kaydi lâ-
zımgelen 
Destekleme alımları hizmet 
ücreti 
Tütün, Tuz, İçki, Kibrit Sa~ 

' vunma vergisi 

TOPLAM 

111 350 733 
870 000 
235 000 
250 000 
100 000 

2 247 000 

750 000 

99 161 695 

214 964 428 

143 939 304 
900 000 
250 000 
300 000 
100 000 

0 

600 000 

106 045 749 

252 135 053 

136 784 204 
900 000 
250 000 
300 000 
100 000 

0 

600000 

99 825 000 

238 759 204 
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C - OETVELÎ 

Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Tarihi Nev'i No. 

28 . 5 .1934 Kanun 

17. G. 1938 »• 
17.5.1940 » 

29. 5'. 1941 

27.5.1942 » 

2460 

3437 
8828 

4040 

4226 

25 .5.1943 » 

14.6.1943 » 

26.3.1945 » 

1.8.1951 » 

4415 

4437 

4708 

5823 

4.1.1940 

3.9.1941 

10 . 6 .1944 

8.1.1948 

Kararname 

» 

> 

3" 

2/12537 

2/16540 

3/962 

3/6830 

ÖZ E T 

Tütün 
Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi 
hakkında 
Tütün ve Tütün inhisarı kanunu 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair kanunun 12 nci mad-

11.12.1936 Kanun 3078 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı kanuna 
ek kanunun 27 nci maddesi. 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 ve 4040 numarab 
kanunların bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve 
bazı vergi ve resimlere yeniden zam icrasına dair 
kanunun 7 nci maddesi. 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi vt> resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4226 sayılı ka
nunlarla tapu harçları hakkındaki 1451 sayılı ka
nunun bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair. 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4040 ve 4226 
sayılı kanunlara ek kanun. 
Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi 
hakkındaki kanunu değiştiren kanun. 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkındaki 2460 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması ve bu kanunu tâdil eden bâzı hükümlerin kal
dırılması hakkında kanun. 
Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu tatbik suretini 
gösteren nizamname. 
4040 sayılı kanunun 27 nci maddesi mucibince 
asker sigaraları H. talimatname. 
Nizamnamenin 37 nci maddesinin değiştirildiğine 
dair. 
Tütün ve tütün inhisarı tüzüğünün 2 nci madde
sinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında ka
rar 

Tuz 
Tuz konunu 
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Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Tarihi Nev'i No. Ö Z E T 

29 . 5 .1941 Kanun 

2 5 . 5 .1943 

14. 6 .1943 » 

4040 

4415 

4437 

2 8 . 5 . 1 9 4 3 , Kanun; 

17 . 5 .1940 » 

29.5.1941 » 

27.5 .1942 » 

İspirto ve 
2460 

3828 

4040 

4226 

8.6 
16.1 

25.5 

1942 
1943 

.1943 

» 
» 

.» 

14.6.1943 

4.9:1944 

26.3.1945 

4250 
2/19329 

4415 

4437 

4658 

4708 

Fevkalâde vaziyet dolayısıyle bazı vergi ve reşmı--
1 ere zam ierasma dair olan 3828 numaralı kanuna 
ek kanunun 27 nei maddesi. 
Fevkalâde vaziyet dolayi3İyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4226 sayılı ka
nunlarla tapu harçları hakkındaki 1451 sayılı ka
nunun bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair. 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4040 ve 4226 sa
yılı kanunlara ek kanun. 

ispirtolu içkiler 
Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi 
hakkında 
Fevkalâde vaziyet dolayısıyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına ye bazı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair kanunun 12 nci maddesi 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olau 3828 numaralı kanuna 
ek kanunun 27 nci maddesi 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam ierasma dair olan 3828 ve 4040 numaralı 
kanunların bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve 
bazı vergi ve resimlere yeniden zam icrasına dair 
kanunun 7 nci maddesi 
ispirtolu İçkiler inhisarı Kanunu 
Bir kısım sıhhi müesseselerle eczanelere verile-. 
cek ispirtoların fiatı hakkında kararname 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam ierasma dair olan 3828, 4226 sayılı kanun
larla tapu harçları hakkındaki 1451 sayılı kanunun 
bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam ierasma dair olan 3828, 4040 ve 4226 sa
yılı kanunlara ek kanun 
îspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 
4250 sayılı kanunun 21 nci maddesinin değiştiril
diğine dair. 
Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi 
hakkındaki kanunu değiştiren kanun. 

9 .7 .1948 5237 4250 sayılı Kanunun 43 ncü maddesinin özel idare 
hissesine ait hükmü 5166 sayılı Kanunun 6 neı 
maddesiyle kaldırılmış ve 5237 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesiyle % 5 Belediye Resmi olarak-yeni
den vazedilmiştir. 
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Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Tarihi Nev'i No. Ö Z E T 

7.12.1949 Kanım 

7.12.1949 •» " ' 

1 .8 .1951 » 

1 .8 .1942 Kararname 

•15 . 8 .1943 » 

5451 

5451 

5823 

2/18435 

2/18617 

16. 1943 » 

14 . 1 . 1943 Kanun 

24. 6 .1943 Kararname 

2/19329 

4250 sayılı Kanunun bâzı maddeleriyle ayni kanu
nun 4656 sayılı Kanunla değiştirilen 21 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun. 
4658 sayılı Kanun 5451 sayılı Kanunun 5 nci mad
desiyle kaldırılmıştır. 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkındaki 2460 sayılı Kanunda değişildik yapıl
ması ve bu kanunu tâdil eden bâzı hükümlerin kal
dırılması hakkında kanun. 
İnhisarlar İdaresinin 12. VTT. 1942 tarihinden iti
baren inhisar dışında olarak buz, gazoz, soda, malt 
hulâsası, asid karbonik ve kolonya yapıp satmasına 
izin verildiği hakkında kararname 
4250 sayılı kanunun 10 ve 20 nci maddelerine göre 
dış memleketlerden getirilen ispirtolu ıtriyat ile ta
babette ve sanayide kullanılan ispirtolu maddeler
den ve yurda sokulan ispirto ve ispirtolu içkilerden 
alınacak inhisar resmi miktarının tâyini ve yurt 
içinde satılan inhisar altmdaki ispirto ve ispirtolu 
içkilerden almanak inhisar resminin aserari ve âza
mi hadlerinin tpsbiti hnkkındn knnırnnme 
Bu kısım sıhhi müossosplcrle ecznhaneden verilecek 
ispirtoların fiyatı hakkında kararname 

Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferrüaü 

4374 Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı in
hisarı hakkında kanun 

2/20244 Barut maddelerine ait yeni satış fiatlan 

25 . 5 . 1942 Kanun 
1 1 . 6.1946 » 

25 . 8 . 1942 Kararname 

29 . 4 . 1943 s> 
2 0 . 5 . 1 9 4 9 » 

29 . 1 2 .1945 K a n u n 

Kahve vs çay 

4223 Kahve ve Çay İnhisarı Kanunu 
4950 Kahvenin Tekel konusundan çıkarılması hakkında 

kanun. 
2/18662 4223 sayılı kanunla inhisar altma alman kahve vo 

çaylardan alınacak asgari ve âzami inhisar resmi 
hakkında kararname 

2/19827 Kahve ve çaydan alınacak inhisar resmi hakkmda 
3/9357 Çayın beher kilosundan alınacak Tekel Resminin 

en az 300. en çok 1500 kuruş olarak tesbiti hak
kında kararname 

Kibrit ve çakmaktaşt 

4816 Kibrit ve çakmağın Tekel imtiyazına ilişkin sürenin 
uzatılması hakkındaki 4556 sayılı kanuna ek kanun 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T 

Kanun 
No. 

27 , 5 ,1946 Kanun 4897 Kibrit ve çakmağın Tekel İdaresine geçimi ve İşlet
me İdaresinin Tekel Genel Müdürlüğüne devri hak
kında kanun 

8 . 2 . 1949 » 5321 Suni çakmak ve çakmak taşının tekel konusun
dan çıkarılmasına ve bu maddelerin Gümrük Re
simlerinde derişiklik yapılmasına dair kanun 

11.6; 1946 » 4950 Kahvenin Tekel konusundan çıkarılması hakkında 
[•'::':: .' • ' .'."'• . ' ": '•': ı ' :" : " r ' *•*^kanun. 
30.1.1952 » 5865 Kibritin Tekelden çıkarılmasına ve İstihlâk Vergi

sine tâbi tutulmasına dair kanun. 

G - CETVELİ 

1050 Genel Muhasebe Kanununun 50 ve 52 ncici maddeleri-nde gösterilen hizmetler. 
4898 Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak

kında. • - ' - . * • • • • A»*'{--".:.. 
5113 Tekel Genel Müdürlüğünce yaptırılacak tütün bakım ve işleme evleri için gelecek yıllara 

geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında. 
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Görevin çeşidi 

D - CETVELİ 

Sayı Ücret I Görevin çeşidi 

İnşaat fennî müşaviri 
» » » 

Fennî tesisatçı, teknisiyen 
» 
> 
> 
> 
» 
> 

» 
> 
» 
X> 

» 
» 

Tercüman 
• > 

s» 

> 
> 
I» 

» 
» 
» 

Depo, ayırma dağıtma memuru 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

. » 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
5> 

» 

» » 
» » 
* » 
» » 
» » 
» » 
» » 
> » 
» . • » 

. . . . . . » 
Sanatkâr, ressam,1 şoför 

» 
» 
•» 

. . •" » 

» 
» 

Laborant 
» 
» 
» 

. ; » 
S> 

» x> 
» » 
» » 
» ». 
» » 
• » » 

»3 
2 
5 
5 
6 
5 
5 
7 
4 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
5 
4 
15 
18 
35 
13 
15 
9 
1 
2 
9 
4 
9 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
3 

700 
650 
600 
550 
500 
450 
400 
350 
300 
600 
500 
450 
•400 
350 
300 
260 
225 
200 
170 
150 
125 
115 
100 
450 
300 
260 
225 
200 
170 
150 
300 
260 
225 
200 
170 
150 

Sayı Ücret 

Santral memuru, telefoncu 
> » . ' > • 

> > » 
» » » 
» » > 

Steno daktilo 

Daktilo 

» 

Başhemşire 
Pansımancı, hemşire, mürebbiye 

» » » 
» » ı» 
» » » 

Koruma ve tahsil memuru, takipçi 

» » !» 

:» » » 
İtfaiyeci, odacı, bekçi, kapıcı, kan
tarcı, çamaşırcı, bahçıvan 

] 

1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
2 

15 
20 
13 
24 
5 
1 
2 
2 
5 
3 
2 

•" ' 4 

13 
98 

503 

3 
5 
8 

25 
35 

120 
250 
662 

225 
200 
150 
125 
115 
260 
225 
200 
170 
150 
125 

. 115 
100 
85 

200 
170 
150 
125 
115 
100 
200 
175 
150 
125 

200 
170 
150 
125 
115 
100 
85 
75 

2037 
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E . CETVELİ 

B, M. 

203 11,12,13, Geçici hizmetliİer'ücreti 
204 Yabancı uzmanlar ve hizmetli

lerle bunlara yardımcı perso
nelin ücreti 

L * ÖETVELÎ 

t). Görevin çeşidi 

2 İnceleme Denetleme Kurulu 
Başkanı 

3 İnceleme Denetleme (Kurulu 
üyesi 

2 Uzman müşavir 
3 Teknik şef, Y. mühendis, Y. 

mimar 
4 Teknik şef, Y. mühendis, Y. 

mimar, kimyager, satış müta-
hassısı, başharmancı 

4 Başmüfettiş 
4 Şube müdürü, başmüdür, fab

rika, atelye, depo,Md. 
4 Şube, f abrika,atelye, tuzla mü

dür yardımcısı ..' 
5 Kontrolör, sorumlu sayman, 

müdür . 
5 Başmüdür, fabrika, atelye, 

tuzla ve depo müdürü 
5 Teknik şef, mühendis, mimar, 

kimyager, şef, raportör, başeks-
per,'harmancı 

5 Şube müdür yardımcısı, Baş
müdür yardımcısı, fabrika, tuz
la, depo müdürü yardımcısı ve 
şefi 

6 Mühendis, mimar, kimyager, 
raportör, kısım âmiri, fen me-

Sayı Aylık 

750 

625 
750 

625 

4 
3 

3 

1 

4 

1 

550 
550 

550 

550 

475 

475 

475 

475 

D. Görevin çeşidi 

muru, şarap ve barut mütehas
sısı, eksper harmancı, doktor 

7 Raportör, kısım âmiri, fen me
muru, eksper, harmancı, doktor 
dişçi 

8 Raportör, kısım âmiri, fen me
muru, eksper, harmancı, doktor 
dişçi 

8 Sorumlu sayman, müdür, âmir, 
şube ve servis âmiri 

9 Memur, muhasip, muhasip vez
nedar, veznedar 

10 Memur, muhasip, muhasip vez
nedar, veznedar 

11 Memur, muhasip, muhasip vez
nedar, veznedar 

12 Memur, muhasip, muhasip vez
nedar, veznedar 

13 Memur, muhasip, muhasip vez
nedar, veznedar 

10 Fen memuru, doktor, dişçi, ec
zacı, eksper, harmancı, istif çi-
başı, öğretmen 

12 Fen memuru, eksper, istifçiba-
şı, Öğretmen 

7 İnceleme ve denetleme kurulu 
K, âmiri 

Sayı Aylık 

7 400 

4 350 

10 300 

6 300 

26 250 

38 225 

24 200 

54 175 

188 150 

1 225 

2 175 

1 350 

392 
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v - ^ ^ . j ^ ' E - CETVELI "'y '"•'". \ '*1 
Bölüm 202 — Memur ve hizmetliler ücreti *'\ "._ '""',T.'',-" 

. " Madde 11 — Genel Müdürlük memurları ücreti .;,,/...;.',•:' 
. "k . ' Madde 12 — iller memurları ücreti 

Madde 13 — Fabrika ve işletmeler memurları ücretleri 
Yurt dışında açılmış veya açılacak olan fabrika, şube, acente ve mümessillik ve ortaklıklarda istih

dam olunacak memurların ücret farkları da bu maddelerden ödenir. 

Bölüm 204 — Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücreti 
Sözleşmeleri mucibince veya yapılacak anlaşmalara göre verilecek ikramiye, mesken tazminatı ay

lık, yevmiye ve benzeri diğer bütün giderler bu tert ipten ödenir. 

Bölüm 301 — Genel Müdürlük büro giderleri 
Madde 40 — Öteberi giderleri (*) ' s ' 

: Bölüm 302 — îller büro giderleri 
Madde 40 — Öteberi giderleri (*) . 

(*) Bu maddelerden şu masraflar ödenir : 
1. Bütçeden alınacak döşeme ve demirbaşların kıymetlerini artırmıyan tamir ve bakım giderleri. 
2. Genel Müdürlük merkezindeki memurlarla yükselt okullarda okutturulan memur ve hizmetli 

çocuklarının ve idarece açılan kurs öğrencilerinin muayeneleri ve âcil tıbbi müdahaleleri için bulun
durulması icabeden ilâçlarla sıhhi malzeme bedelleri, ; 4 

3. İller teşkilâtına gönderilen bütçe dahili kırtasiye, basılı kâğıt ve sair malzemenin ambalaj 
giderleri, 

4. Şenlik giderleri, 
'... 5. İdarehanelerin taşınma giderleri, 

6. Her çeşit ilânlar, (reklâm mahiyetindeki ilânlarla diğer masraf bölümlerinde yazılı ilânlar 
ve döner sermaye muamelâtına ait olanlar hariçt i r) , 

7. İdarelerin bulunduğu binalarda temizlik işlerinin gerektirdiği her çeşit giderler, 
8. Müfettiş ve muhakkiklerce celp ve tâyin olunan bilirkişilerle ifadelerine müracaat maksa-

diyle celplerine lüzum görülecek kimselere ait giderler ve takdir olunacak ücretler, 
9. Cüzi miktardaki malzeme bedelleri, odun kırma ücreti, ısınma maddelerinin nakliye ücretleri, 

su bedelleri, soba kurma ücreti ve bütçenin diğer bölümlerinde karşılığı olmıyari sair giderler, 

Bölüm 302 — İller büro giderleri 
Madde 10 — Kırtasiye 
Madde 20 — Döşeme 

Madde 30 — Demirbaş 
Madde 40 — Öteberi giderleri 

" J f* ; * v' •"••" "••: ^ ; : Madde 50 — Aydınlatma 
Madde 60 — Isıtma 

Bölüm 303 — Basılı kâğıt ve defterler (iller teşkilâtında satış işlerinde kullanılanlar hariç) 
Bölüm 304 — Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 

Madde 12 — îller posta ve telgraf ücretleri 
Madde 22 — îller telefon ve başka muhabere giderleri 

İşletmeler ve iş yerlerinin giderleri hariçtir. 
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> . / ''••'"'.•;.'.. , Bölüm 305 — Kira bedeli ' : : """ : : S 1 I 1 
Madde 11 — Merkez ; ' r 

;'-•••: "' -. Madde 12 — îller '" : Î'Z±İ:İ\ ' ? l t İ 
Fabrikalar, iş yerleri, işletmeler, satış ve muamelât ambarları ihtiyacı dışında tutulacak idare 

binaları* ve arsalar kira bedelleri bu tertipten karşılanır. 

^t**V"*M^ ' ^ ' Bölüm 306 — Giyecekler 
Yönetmelik esaslarına göre ödeme yapılır. 

V ""T "T V " V "J t \7 . ^ _.•-...-- Bölüm 8 0 7 — Yolluklar ,• •', •] 
, ; v Madde 10 — Sürekli görev yolluğu 
*r" ' i , ^ 7 r V ^ ' , 1 V ' v r ' Madde 20 — Geçici görev yolluğu : , A ; '" ' , 

Memur, hizetli ve geçici hizmetlilerin sürekli ve geçici görev yollukları bu tertiplerden öde
nir. (Fabrikalar, tuzlalar, igletme ve iş yerleri kadrolarındakiler hariçt ir) . 

Madde 40 — Yabancı memleketler yolluğu 
Gerek yabancı memleketlerdeki şube, acenta, mümessillik; fabrika ve ortaklıklara ve gerek 

tetkikat ve sair sebeplerle yabancı memleketlere gönderilecek idaremiz veya başka idarelerin me
mur, müfettiş, hizmetli ve geçici hizmetlilerinin yollukları da bu tertipten ödenir. 

Madde 50 — Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve giderleri 
Sözleşmeleri gereğince veya yapılacak anlaşmalara göre verilecek yol masrafları ve seyahat 

gündelikleri bu tertipten ödenir. 

Bölüm 403 — Temsil giderleri 
Merkezde ve illerde yerli ve yabancılar için yapılacak her çeşit ziyafet ve ağırlama giderleri, 

satmalıack bilet, çelenk ve benzeri bedelleri, resmî işler için yapılacak özel baş vurmalara, mek
tup veya telle verilecek cevplarla gigara ve meşrubat giderleri çeşitli yardımlar ve sair bütün 
temsil giderleri. 

Bölüm 407 .— Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren giderler 
Madde 20 •*- Nispeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler 

§arap imalâtından alman hususi İstahlâk Resmini ödemeden şarap yapanları ihbar edenlere 1905 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yazılı nispetler dâhilinde verilmesi gereken ikramiyeler bu ter
tipten ödenir; 

Madde 40 — Mahkeme harçları 
Mahkemelere ve icra dairelerine ödenecek harç, Resim, Vergi ve her türlü giderler bu tertip

ten ödenir. (Oyun kâğıdı kaçakçılığuıdan doğan suçlara ait giderler dâhildir). 

Madde 60 — Kaçağın Men ve Takibine dair olan 1918 sayılı Kanun ve ekleri gereğince yapılacak 
ödemeler 

1918 sayılı Kanun ve ekleri hükümlerine göre hakedenlere verilece peşin ikramiye ile kaçak 
takibinde ölen veya sakatlananlara 2550 sayılı Kanun gereğince verilece^ tazminatlar ve Tekel 
altmda bulunan oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan ödemeler bu tertipten verilir. 
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Bölüm 417 — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenecek vergi ve resimler 
Fabrika, atelye, bakım ve işleme imâl ve doldurma evleri ile tuzlalar ve emsali iş yerleri dışında 

kalan idarehane ve satış depoları ve büroların 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince 
ödenecek vergi ve resimleri bu tertipten ödenir. 

Bölüm 419 — Mahkeme giderleri 
Bilûmum dâvaları idare lehine intaç edenlere 2159 sayılı Kanunun 2 nci maddesi mucibince 

ödenecek vekâlet ücretleri lüzum görülen hallerde hariçten geçici olarak" temin edilecek avukatla
ra verilecek her çeşit ücret ile delil tesbiti, bilirkişi ve muhammin ücretleri ve Tekel altında 
bulunan oyun kâğıdı kaçakçılığından .doğan suçlara ait dâvaların giderleri ve bu mevzular için 
yapılacak başka her çeşit giderler bu bölümden ödenir. 

Bölüm 420 — Tecrübe, ıslah ve mücadele giderleri — — 
Madde 11 — İşçi ücretleri 

Madde 12 — Yönetim giderleri 
Madde 13 — Teknik giderler 

Madde 14 — Fidelik müsabakaları 
Madde 15 — Bağ yardımı 

Madde 16 — Müskirat fabrikaları örnek bağlan giderleri 
Enstitüler merkez ve taşra teşekküllerinin araştırma, inceleme, tecrübe, ıslah ve üretme işleri 

için satmalmacak ve istimlâk edilecek veya kira ile tutulacak bağ, bahçe, arsa, bina, tarla, kuyu ve 
bunlar için lüzumlu alât, cihaz, demirbaş, kitap, malzeme ve kırtasiye bedelleriyle taşıt giderleri bu ^ 
maksatlar için icabeden tesisatı kurma giderleri, tütün ekim bölgelerindeki tatbikat işlerinde ekici
lere parasız olarak fide dağıtmak üzere kurulan ve kurulacak olan örnek ve dağıtma fidelikleri gi
derleri yukarda gösterilen işlerde çalıştırılacak işçilerin gündelik ve yolluklariyle tütün ekicileri 
arasında yapılacak müsabakalarda kazananlara Genel Müdürlüğün takdiriyle mükâfat olarak verile
cek para veya tütün ekimi ile ilgili malzeme bedelleri, enstitülerin merkez ve taşra teşekküllerinin 
yakacak, aydınlatma, posta ve telgraf ve telefon giderleri, Tekel idarelerinin örnek bağlarının her 
türlü bakım ve işletme masraflariyle diğer giderler bu maddelerden ödenir. 

Madde 17 — Mücadele giderleri 
Tütün mahsulünün sağlığını korumak maksadiyle ekicilere fidelik, tarla ve kurutma yerlerinde 

aldırılacak tedbirleri sağlamak ve bu meyanda kurulacak mücadele ve toplu örnek fidelikleri tesis 
etmek için yapılacak giderlerle bu işler için yapılacak tesisat, malzeme, kira, tekniksiyen yol gider
leri, işçi gündelik masrafları ve bu maksatla yapılacak diğer her türlü giderlerle Tarım Bakanlığı 
teşkilâtiyle birlikte yapılacak mücadele kontrol giderleri bu tertipten ödenir. 

Mölüm 421 — Kaçağı takip ve önleme giderleri 
Madde 11 — Tütün ekimi yazma giderleri, 

3437 sayılı Kanun ile tahmil edilen tütün tahmin yazma, tartma ve itirazları tetkik işlerinde 
çalıştırılan hariçten alınmış üyelerin tahdit komisyonları ve idare heyetlerinin gündelikleri kanuna 
aykırı olarak ekilen tütünlerin sökülmesi, yasak ekimlerin menedilmesi uğrunda yapılacak her tür
lü giderlerle kanun tatbikatına ait diğer giderler bu tertipten ödenir. 

Madde 12 — Kaçak eşya muhafaza ve taşıma giderleri 
Tekele ait kaçak eşyanın nakil, muhafaza ve imha masraflariyle zabıta ile müştereken yapıla

cak toplu hareketlerde zabıtaya ait yolluklar ve taşıt kiraları, Tekel altında bulunan oyun kâğıdı 
kaçakçılığından doğan giderlerle taşıma giderleri bu maddeden karşılanır. 
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Madde 13 Kaçakla mücadele giderleri 

Kaçakla gizli olarak uğraşan işleri için ihtiyar olunacak giderlerle muhbirlerin mükâfatlan-
drıılması Ve bunların zaruri giderleri ve bu hususta yapılacak her çeşit giderler bu tertipten 
ödenir. 

Bölüm 450 — Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar 
Üniversitelerle yüksek Ziraat Enstitüsünde, yüksek mekteplerin muhtelif şubelerinde ve bu

na muadil ziraat okullarında idare hesabına okutturulacak öğrencilerin yiyecek, gezecek, yatacak gider
leri ile okul ücretleri, kitap, kaydiye ve imtihanlara iştirak giderleri, harçlıkları karşılığı olarak 

.verilecek burslar ve benzeri diğer giderler bu tertipten ödenir. 

r"V ~^'~~"S* Bölüm 451 — Yayın giderleri •£•;->:-»»•>.:•" •? r M : * 
H*,,;,,;:,^;,. , , ; L / Madde 10 — Satmalma ve abone . c - ; ^ ^ * ^ * ^ ^ * , 
*•'.' • Madde 20 — Başka her çeşit giderler 

Her çeşit broşür, gazete, dergi ve eserlerin* alım ve abone karşılığı bu tertibe dâhildir. 
Yaptırılacak tercüme ve etüd ücret ve giderleri, telif ücretleri, bastırılacak genel yazı, bro

şür, kitap, bilanço ve raporlar giderleriyle benzeri ve yayın işleriyle ilgili başka her çeşit giderler 
bu tertipten ödenir. 

Bölüm 452 — Teknik yardımdan faydalanılarak yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluk 
î ,; • ve giderleri 

Birleşmiş Milletler veya diğer teşekküller teknik yardımlarından faydalanılarak yabancı mem
leketlere gönderilecek elemanların yollukları ve diğer giderleri bu tertipten ödenir. 

Bölüm 453—Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 
Madde10 —• Kurum ve derneklere katılma payı 

Milletlerarası Şarap Ofisi ve benzeri tekel mevzuu ile ilgili kurum ve derneklere verilecek ka
tılma paylan ve bu işlere ait başka her çeşit giderler bu maddeden ödenir. 

• > • . ' ' * • • ' • 

Bölüm 459 — Spor giderleri 
3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa göre muhtelif işletmelerde vücude getirilmiş veya getirile

cek saha ve tesislerin inşa, tadil ve bakımı giderleri, her nevi spor malzemesi satmalma bedelleri, 
spor için ahar mahalle gönderilecek sporcuların gittikleri, yerlerdeki iaşe, ibate giderleri ile.yapılacak 
sair giderler bu bölümden ödenir. 

M"'Vİ -••'*-"•"•;•-•<•» Bölüm 476 —- Kurs giderleri 
Madde 10—* Kurs genel giderleri 

Eksper kursu öğrencilerinin kırtasiye, kitaip ve iş gömleği bedelleriyle diğer giderler bu tertipten 
ödenir. - • • - . . 

Madde 50 — Öğrenci Bursları 
Eksper kursu öğrencilerine verilecek burslarla hastanelerde yatırılma masraf lan ve başka her çeşit 

giderler bu maddeden ödenir. vö^ **v *"''""''"' ' 
*j)**£>yyr>^'<>->';->-> »,<•'•-•>'•<"' , , " ' • . " ; • • ' '••" ~~"" '. r » • : " ' i • " > •: . • ; • • • • 

' Bölüm 505— Hükme bağlı borçlar 
Döner sermaye muamelâtından mütevellit bulunan hükme bağlı borçlann maliyet ve masraflarla 
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alâkalı mal bedeli ve benzeri masraflariyle iadesi'gereken depozitolar hariç diğer kısımları bu ter
tipten Ödenir. ' 

Bölüm 604 — Çeşitli hayır kurumlarcna yardım 
Yalnız hayır kurumlarına nakden veya tertip edecekleri müsamerelere ait biletleri satınal-

mak suretiyle yapılacak yardımlar karşılığı. 

Bölüm 605 — 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu gereğince şarapçılara ve
rilecek primler ve yapılacak başka ödemeler 

4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler Kanununun İG ncı maddesi gereğince iyi şarap imali
ni teşvik etmek ve öğretmek üzere özel şarapçılar arasında açılacak müsabakalarda muvaffak 
olanlara tesbit edilen hesaplara göre verilecek1 mükâfat ile dış memleketlere çıkarılacak şarap
lar için prim ve. aynı kanunun tatbikatına ait diğer giderler bu bölümden ödenir. 

Bölüm 701 — Yapı onarımı 
Madde 11 — Genel Müdürlük 

Madde 12 — İller 
Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler ' 

Genel Müdürlük binasiyle idarehane, fabrika, tuzla, ambar, imal ve doldurma evlerinde, idare 
malı lojmanlarda, depo binalarında, emanet ambarlarında ve gene idareye ait diğer gayrimen-
kullerde yaptırılacak her çeşit onarma giderleri, bu işler için kullanılacak işçilerin gündelikleri 
ve bu işlere ait ilân bedelleri, proje, plân tanzim ücretleri, proje ve kontrol malzemesi bedel
leri ve bu hususta yapılacak sair giderler bu tertipten ödenir. 

Bölüm 735 — Bina satınalma, yaptırma 
Madde 12 — İller 

Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler 
Yaptırılmasına ve satınalınmasma 'veya istimlâk edilmesine lüzum görülecek idarehane, fabri

ka, imal ve doldurma evleri, tuzla binaları, ambar, depo binaları ve emanet ambarları ve diğer 
gayrimenkullerle bunlar için satmalınacak veya istimlâk edilecek arsa, tarla, bağ ve bahçe gibi 
gayrimenkullerin karşılıkları ve bu işler için kullanılacak işçilerin gündelikleri ve bu işlere ait 
ilân bedelleriyle proje, plân tanzim ücretleri, proje, ve kontrol malzemesi bedelleri ile bu 
hususta yapılacak sair giderler bu tertipten karşılanır. 

Bölüm 736 — 5113 sayılı Kanun gereğince satmalınacak veya yaptırılacak tütün bakım ve işle
me evleri ve ambarları 

Hükümetçe onanan programa göre tütün bakım ve işleme ev ve ambarları yaptırılması, satma- ' 
İmması veya istimlâk edilmesi ve bunların inşa edilecekleri yerlerin istimlâk edilmesi veya sa-
tınalınması bedel ve giderleriyle bu işlerde İmlllanılacak işçilerin ücretleri ve bu işlere ait ilân 
ücreti, proje, plân tanzimi ücretleri, proje ve kontrol malzemesi bedelleri ve bu hususta yapılacak 
her türlü giderler bu maddeye dâhildir. 

Bölüm 741 — 4898 sayılı Kanun gereğince yeniden yaptırılacak fabrika, imal ve doldurma evleriyle 
mevcutlarının genişletilmesi giderleri 

Madde 10 — Fabrika, imal ye doldurma evleri 
Madde 20 — A. M. F. Firması bonoları 

Madde 30 — Rize Çay Fabrikası 
Hükümetçe ononan programa göre fabrika imal ve doldurma evleri yaptırılması, bunların in-
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ş,a edilecekleri' yerlerin istimlâk edilmesi veya satmalmması, mevcutlarının genişletilmesi, bunlara 

gerekli her çeşit makine, al ât ve araçlariyle teçhiz vasıtalarının satmalmması, bu işlerde kul
lanılacak işçilerin gündelikleri, bu işlere ait ilân ücretleri, proje, plân tanzimi ve kontrol ücreti 
ve malzeme bedelleriyle bu hususta yapılacak her türlü giderler bir maddelerden ödenir. 

Bölüm 751 —- Satmalmacak alât, makine ve araçlar ve bunları kurma gierleri 
Fabrika ve işletmelerle iş yerleri için satmalmacak motor, her çeşit makine ve emsali bedelle-

riyloı yeniden yaptırılacak her nevi tesis giderleri, mevcut tesislerin genişletilmesi giderleri, tuzla
larda yaptırılacak sabit kıymet mahiyetindeki tevsi ve tesislerle bu işlerde kullanılacak işçilerin 
gündelikleri, bu işlere ait ilân ücretleri, proje, plân tanzimi ücretleri, proje ve kontrol malzeme
si bedelleriyle bu hususta yapılacak her çeşit giderler bu tertipten ödenir." 

Bölüm 761 — Çamaltı ve Yavşan tuzlalarında yaptırılacak yeni tesisler ve bunları genişletme 
giderleri 

Çamaltı ve Yavşan tuzlalarında yaptırılacak her çeşit yeni tevsi ve tesis masraflariylc bu işler
de kullanılacak işçilerin gündelikleri, bu işlere ait ilân ücretleri, proje ve plânların tanzim ücret
leri, proje kontrol malzeme bedelleriyle bu hususta yapılacak başka her çeşit giderler bu madde
den karşılanır. (Bu tertipten yapılacak sarfiyat döner sermaye usullerine tâbidir.) En çok 250 000 
lirası Çamaltı, Yavşan tuzlalarının ana yollarla irtibatlarım sağlıyacak yollar inşası için toptan 
Karayolları Genel Müdürlüğüne ödenebilir. 

(E) Cetveli 1951 yılı kadrosu 

B. M. 

202 1 

2Ö3 2 

2M 3'' 

204 

Aylık 
ödeneğin çeşidi Görevin çeşidi Sayı Lira 

/Genel Müdürlük ge- . Kurs "öğretmeni [1] ' 4 150 
cici hizmetliler üc- » » ' [2] 4 150 
reti » » [3j: ' 5 150 

3656 sayılı Kanunim 19 ftcu maddesine dâhil müteferrik müstahdemler 
'Stoeyyaiı 1 ' 200 

» 1 175 

Hizmetin 
süresi 

= Ay 

12 
12 
12 

12 
12 

Barem Kanununa tâbi kadrolar 
İlköğretim kursu öğretmeni Fabrikalar ve işlet

meler geçici hizmet-
lileli üör"eti 
İller geçici hizmet
liler üöreti 

3MÜ sayılı Könüniıri 19 ncu maddesine dâhil müteferrik müstahdemler 
Yabancı uzman ve Sürveyyan 2 300 
hizmetlilerle tercü- Tuz uzmanı 1 750 
m'imte ütitetleri 

175 [4] 12 

[1] 3858 sayılı Kanuna gofe haftada 4 saat ders verecektir. 
[2] » ,. » » » » 5 >•" » » 
[3] » » • » » ,» • ; 2 » >> » 
[4] Kadro ücretinin 2/3 il hesabiyle ödenecektir. 

12 
12 
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Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1952 yıli; Büt£e Kanunu ta
sarısı ve Bütçe Komisyonu raporu ^1 /273 | 

T. C. 
Başbakanlık 30 .XI. 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü i 
TetJdk Müdürlüğü 

Sayı : 71/2180, 6/3851 
c4 Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçesi hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kuru
lunca 29 . XI . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe 
ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
:\ ' . ' . . ' . . ı . _ - • A. Menderes 

GEREKÇE T" 

Katma bütçe ile idare olunan,. Devlet Havayolları CfeneL Müdürlüğü^, .1951 yılı. A/ l Bütçesi 
(8 160 096) lira ve yatırımlara ait A/2'bütçesi. (3 400 000) lira olup her-iki-' bütçe toplamı 
(11 560 096) liradır. 

1952 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan A / l gider bütçesi 1951 yılma nazaran 186 123 lira 
ve A/2 bütçesi de 643 965 lira ki, 1952 yılı Bütçeleri (457 842) lira noksaniyle (11 102 254) lira 
üzerinden hazırlanmıştır. 

1951 yılı idarenin toplıyacağı gelir miktarı 4 550 000) lira tahmin edildiği halde 1951 yılında 
toplanan gelir seyrine nazaran 1952 yılında (1 050 000) lira fazlasiyle (5 600 000)lira toplanacağı 
tahmin edilmiş ve geçen yıl nakit devri olan (681 665) liraya karşılık (1 434 415) lira fazlasiyle 
devir yapılacağı tahakkuk etmiş ve A / l , A/2 gider bütçelerinden (457 842) liralık bir tasarruf 
sağlanmış olduğundan bu suretle 1951 yılında Hazineden yapılan (6 328 431) liralık yardıma karşı 
1952 yılında (2 942 257) lira noksaniyle Hazineden (3 386 174) lira bir yardım istenilmiştir. 

Yukarıdaki bildirişe göre 1952 yılı gider bütçelerinin toplamı olan (11 102 254) liranın 
(5 600 000) lirası idare tarafından toplanacak gelir ile (2 116 080) lirası devrolunacak nakit ve 
(3 386 174) lirası da Hazineden yapılacak yardımla karşılanmış olacaktır. 

1951 yılı gider bütçelerine nazaran 1952 yılı teklif bütçelerinde görülen fazla ve noksanlık
lar hakkında lüzumlu izahat aşağıda açıklanmıştır. '{ 

( S . Sayısı: 58) 
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1951 yılı 1952 yılı teklif 
B. M. ödeneğin çeşidi Bütçesi Bütçesi Fazlası 

201 12 İller memurları aylığı 1 44 100 44 099 

202 İ İ Merkez Hizmetliler üe-
reti 2 426 399 2 579 099 152 7Ö0 

U2 

Zil 

a? 

crt. oo 

202 21 Mehkez memurları üe-
* reti . 36 599 36 600 1 

204 Yabancı uzman ve hiz
metlilerle bunlara yar-
dımeı personelin, üc
retleri- 157 500 162 000 4 500 

Meydanlarda çalışan sıHlia 
kadar merkez memurları aylı 
1952 yılı teklif bütçesinde,me 
çıkarılarak '•• bu maddeye kon 

1951 yılı (D) cetveline dâh 
tarı (2 579 löö) lira ise de büt 
taakıp mevcut kadroların tam 
mıyacağı göz önünde tutulara 
(152 700) lira noksariiyle öden 

Bayındırlık Bakanlığınca 
riyle Yeşilköy Hava Meydânı 

.da. teslim edileceği anlaşılmış 
tamamen tatbik mevkiine ko 
binaen 1951 yılma nazaran 19 
(2 579 099) lira tekİif olunmu 

Kuruluş Kanununda iller 
rosu olmadığından 22 nci m 
maddeye eklenmiştir. 

1951 yılı uzmanlar kadros 
ile bir telsizcinin 1952- yılında 

Eİyevm idarede (3 710) l 
yonu (1) Radyo,, Renç tamir 
lışmaktadır. 

1952 yılında bu iki uzman 
lerarası havacılık teşkilâtınd 
dukları müddetçe yâşâına m 
(1 600) lira ücretleri idarece 
teşkilât uzmanı, (1) Sivil h 
kontrol uzmanı olmak üzere 



1951 yılı 1952 yılı teklif 
B. M. Ödeneğin çeşidi Bütçesi Bütçesi Fazlası 

209 12 4534 sayılı Kamın ge
reğince emekli sandı
ğına ödenecek % 1 26 881 28 368 1 437 

m 

S 
en 
co 

209 14 Sandık yönetim gider
leri 

209 İ5 Diğer ödemeler 

7 174 

•7-827 

7 864 , 

9 000 

69ü 

1 173 

302 20 İller döşeme 
30 İller demirbaş * - 1 î°î S ıoo ooo 

lüzum hâsıl olan (625) lira 
ğından geçen yıla nazaran 
olunmuştur. 

1952 yılı memurlar aylığ 
neği (2 615 700) lira olup 
(2 836 802). liranın %TÎ ol 
desi gereğince Emekli Sand 
geçen yıla nazaran (1 487) l 

% 5 ve % 25 emekli ke 
(156 024) liranın on bin de b 
olup bu hesaba göre (690) li 

4534 sayılı Kanunun geçi 
ğinee 31 . XTT . 1945 tarihind 

. rak tahakkuk eden miktarın 
ödenmek üzere (8 290) lira 
maddesi gereğince geçen hiz 
misli olarak tediye olunacak 
man (9 000) liraya baliğ old 
1952 yılı için (1 173) lira fa 

Bayındırlık Bakanlığınca 
uygun olmak üzere Yeşilköy 
yük yolcu salonunda, yaban 
ların istirahatleri, gümrük, 
riyle meydan büroları ve ya 
metlerini teinin için bu yen 
bir şeküde tefrişi7 büyük bir 
rişin senelere taksimi suretiy 
üzere geçen yıla nazaran (10 
nilmiştir. 



B. M. Ödeneğin çeşidi 

302 50 îller aydınlatma 

802 60 îller ısıtma 

m 305 12 îller kira karşılığı 

S 
Ol 

45 307 40 Yabancı memeleketler 
yolluğu 

1951 yılı 1952 yılı teklif 
Bütçesi Bütçesi Fazlası 

27 000 55 000 28 000 

13 000 19 400 . 6 400 

25 000 35 000 10 000 

10 000 15 000 5 000 

Bayindırlık Bakanlığınca 
yük yolcu binasındaki aydı 
gündüz işliyeceği bir tarzda 
faaliyette bulunacak bu bin 
nı karşılamak üzere gecen y 
lira fazla ödenek konulmuştu 

Ankara meydan binasına 
nuna kadar merkez ısıtma 
yılı teklif bütçesinde bu me 
maddesinden çıkarılarak bu 
ısıtma maddesi (6 400), lira 

Ankara bilet satış büros 
nuna kadar merkez kira b 
1952 teklif bütçesinde bu ye 
desinden çıkarılarak iller ma 

İdare elinde Amerikan m 
olup bunlara lüzumlu motor 
danlara ait yer telsizleri ve 
atelyesine lüzumlu malzeme', 
tın alınması gerekmektedir. ; 

Bu tip uçaklar bundati. s 
niden yapümıyaeağı için b 
parçalarının doğrudan doğru 
kün olmadığından mahallin 
zumlu malzemeleri tedarik e 
len yolluk ve zaruri masraf 
da bu maddeye (4 500) lira 
sonunda ayrıca bir miktar d 
olmasına binaen geçen yıla n 
nek teklif olunmuştur. 



M. Ödeneğin çeşidi 

50 Tabancı uzmanlar yol
luğu ve başka giderler 

41 Hava taşıtları işletme 
giderleri 

31 İller yer ve deniz ta
şıtları işletme giderleri 

1951 yılı 1952 yılı teklif 
Bütçesi Bütçesi 

20 000 30 000 

2 672 952 2 868 989 

210 00Q 270 000 

1952 - yılında aylık 'ücret 
kilâtından verilmek üzere 
karşilaması için 1951 yılına 
ra fâzla ödenek istenilmiştir. 

1951 yılında yurt cinde ( 
işletilmekte idi. 1952 yılında 
la (8) ve Domini tipi uçakla 
da (2) hava hattı işletilmek 
tanzim edilmiştir. 

Bundan başka 1951 yılınd 
Ankara - Samsun hattı kald 
Ankara - Samsun - Trabzon 
dit hattı konulmuştur. 

Bu hatlarda Douglas tipi 
saat zarfında sarf edilen benz 

Tapılan hesaba göre 1952 . 
cağından-956 X 270 = 258 1 
tadır. 

(100) oktaklık, bir kilo 
(258 120 X 70 = 180 684) l 
sefer yapan uçaklardan her 
karşısında yolcuların gidecekl 
temin için olağanüstü bu • gib 
uçakların sarf edecekleri benz 
zaruret hâsıl olmuş 1951 yılm 
1952 yılı için (2 868 989) lir 

Ankara Meydanında kulla 
derleri 1951 yılı sonuna kadar 
deki ödenekten tediye edilme 
bu meydana ait işletme gider 
çıkarılarak bu maddeye nakl 
fazlasiyle ödenek istenilmiştir 



1951 yılı 1952 yılı teklif 
B. M. Ödeneğin çeşidi Bütçesi Bütçesi Fazlası 

İller yer ve deniz taşıt
ları onarma giderleri 50 OOO 85 000 35 000 

461 Pasif korunma gider
leri ^ ; 2 000 .6 000 4 000 

655 039 

1951 yılı 1952 yılı teklif 
Bütçesi Bütçesi Noksanı 

221 099 177 000 44 099 

201 21 Merkez memurları açık 
aylığı 3 999 1 3 993 

202 22 îller memurları ücreti 1 0 1 

206 11 Merkez memurları ço
cuk yardımı 10 000 . 7 500 2 500 

309 32 

w 
jj» B. M. Ödeneğin çeşidi 

201 11 Merkez memurları ay-
g ligi 

Ankara Meydanında kullanı 
derleri maddesindeki ödenekten 
onarhTa giderleri maddesinde ö 
1952 yılı teklif bütçesindeki bu 
merkez onarma maddesinden çı 
ğinden dolayı (35 000) lira faz 

Genelkurmay Başkanlığınca 
meydânlarda alınması lâzımgele 
malzeme temini için geçen yıla 
ödenek istenilmiştir. 

Meydanlarda çalışan sıhhat 
sonuna kadar merkez memurla 
İ952 yılında iller madclesine na 
den çıkanİmıştır. 

1951 yılında açık aylığı alm 
tarihinden itibaren başka bir v 
rıca bakanlık emrine alınmış bir 
muhafaza edilmek üzere bir lira 
bütçeden çıkarılmıştır. 

•Kuruluş Kanununda illerde 
1951 yılı Bütçesinde yazılı bi 
nakledildiğindenbir lira, bütçed 

Maaşlı memurların çocuk ad 
kabul edilmiş olduğundan bir y 
60 X 10 = 600 X 12 = 7 500 

dan bu hesaba göre bütçede fazla 



B. M. Ödeneğin çeşidi 
1951 yılı 1952 yık teklif 
Bütçesi Bütçesi Noksanı 

206 31 Merkez memurları do
ğum yardımı 

302 60 Yakacak zammı 

1 000 

500 

600 

250 

400 

250 

uı 
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209 

309 

221 

301 

11 

13 

20 
30 

Emekli sandığına ve
rilecek % 5 ve % 25 
giriş kesenekleri 

Emekli ikramiyesi 

Emekli, dul ve yetim 
aylığı 

Merkez döşeme 
Merkez demirbaş 

166 822 

25 000 

. 3 000 

j 10 000 

156 024 

20 000 

2 750 

920 
3 280 

\ 
l 

10 798 

5 000 

250 

5 800 

301 40 Merkez öteberi gider
leri 

301 50 Merkez aydınlatma 

15 000 

10 000 

> 
10 000 

1 000 

5 000 

9 000 

Vasati üç doğum kabul edild 
gereğince her doğum için (200) 
nın kifayeti anlaşıldığından büt 

4178 sayık Kanununun 9 nc 
yüksek mıntakalarda bulunan 
lira hesabiyle verilecek yakaca 
ve Kars'ta bulunacak üç memur 
dığından bütçeden (250) lira dü 

1952 yık Bütçesinde memurl 
metliler ücreti (2 615 700) lira 
.% 5,5 hesabiyle emekli sandı 
(156 024) lira hesap edilmiş old 
lira bütçeden çıkarılmıştır. 

Otuz yılını ikmal eden memu 
(25 000) lirakk ödenekten (5 0 

1950 yılında tatbik mevkiine 
dığı Kanunundan evvel emekliy 
maaşları alanlara verilen mikta 
layı bütçede fazla görülen (250) 

Ankara meydanına ait döş 
yık sonuna kadar merkez büro 
iken 1952 yılında Ankara meyd 
rılmış olduğundan bu maddede 
düşülmüştür. 

Ankara meydanına ait ötebe 
ledildiğinden bu maddeden (5 0 

Ankara meydanına ait aydı 
naMedildiğınden bu maddeden 



1951 yılı 1952 yılı teklif 
B. M. ödeneğin çeşidi Bütçesi Bütçesi Noksanı 

301 60 Merkez ısıtma 10 000 1 000 9 000 

304 21 Merkez telefon gider
leri 20 000 15 OOO 5 000 

304 22 İller telefon giderleri 55 000 50 000 5 000 

305 11 Merkez kira karşılığı 21 000 11 000 10 000 

306 -Giyecekler 130 000 115 000 15 000 

307 10 Sürekli görev yolluğu 20 000 10 000 J 10 000 

307 20 Geçici görev yolluğu 30 000 25 000 *. 5 000 

307 30 Müfettişler yolluğu 1 0 1 

308 11 Merkez memurları te
davi giderleri 4 000 7 2 OOO 2 000 

309 21 Merkez yer taşıtları iş
letme giderleri 97 500 ' 2 000 95 000 

Ankara meydanına ait ısıt 
ledildiğinden bu maddeden (9 

On beş bin liralık ödeneği 
lira bütçeden çıkarılmıştır. 

Elli bin liralık ödeneğin k 
bütçeden çıkarılmıştır. 

Ankara bilet satış bürosun 
nakeldildiğinden bu maddede 

îdare teşkilâtında çalışan 
larla 1952 yılında verilecek 
ranın kifayeti anlaşıldığından 
tür. 

Diğer senelerdeki sarfiy 
(10 000) liranın kifayeti a 

lira düşülmüştür. 

Sarfiyat seyrine nazaran 
yeti anlaşıldığından bütçeden 

Kuruluş Kanununa bağlı 
muriyet bulunmadığından bü 
tır. 

Diğer yıllardaki sarfiy 
(2 000) liranın kifayeti anla 
çıkarılmıştır. 

Ankara Meydanına ait ye 
iller maddesine aktarıldığınd 
çeden çıkarılmıştır. 

V 



1951 yılı 1952 yılı teklif 
Ödeneğin çeşidi Bütçesi •. Bütçesi Noksanı 

Merkez yer taşıtları 
onarma giderleri , <50 000 1 00Q 49 000 

Sıhhi gereçler 25 000 20 000 5 000 

Taşıma giderleri 17 000 10 000 7 000 

Satmalma ve abone 
karşılığı 10 000 6 500 3 500 

Staj için yabancı mem
leketlere gideceklerin •••••;.;.' 
yolluk ve başka gider-
leri 

Sigorta bedeli 

Yabancı memleketler
de toplanacak havacı
lık konferansına gide
ceklerin yollukları 

35 000 

1 

10 000 

25 000 

0 

5 000 

10 000 

1 

5 000 

Geçen yıl borçlan 80 000 60 000 20 000 

Ankara Meydanına ait ye 
ği iller maddesine aktarıldığ 
çıkarılmıştır. 

îdare deposunda bir mik 
anlaşıldığından bu maddeden 
için (20 000) lira teklif olunm 

Diğer yıllardaki sarfiya 
(10 000) liranın kifayeti aan 
lira düşülmüştür. 

1952 yılında satmalınaeak 
taplarla mecmua bedelleri iç 
dığından bu maddeden (3 50 

1952 yılında yabancı mem 
personelin yolluk ve başka 
(25 000) liranın kifayeti anla 
lira düşülmüştür. 

Maliye Bakanlığınca bütç 
lümlerin kaldırılması kararla 
bir lira çıkarılmıştır. 

1952 yılında yabancı me 
gidecekler için (5 000) liran 
lümden (5 000) lira düşülmü 

1952 yılında tahakkuk ede 
kifayeti anlaşıldığından bu bö 



1951 yılı 1952 yılı teklif 
B. M. ödeneğin çeşidi Bütçesi Bütçesi Noksanı 

502 10 1946 - 1950 yuları 
borçları 130 817 

Beyanı 

4 999 125 813 

468 916 

zn 
.s? 

8 162 096 1951 yılı Bütçesi 
655 039 Fazlası 

.8 817 135 ... 
468 916 Noksanı 

8 348 219 1952 yılı teklif bütçesi 

Â/2 Yatınmlî 

en 
00 

701 20 Pist onarımı 822 493 600 000 222 493 

711 Malzeme ve araçlar 
onarma giderleri 50 000 10 000. 40 000 

752 30 Amerikan - İngiliz kre
dileri ile şatmalınan 

r ; . malzeme bedelinin tak
sitleri olup Hazineye 
ödenecek paralar 652 507 37İ 035 281 472 

Eski yıllar borçları için ( 
ğından bu bölümden (125 818 

• Bütçesi 

1951 yılı A - 2 yatıranlar b 
liralık pasif korunma gide 
(643 965) lira da tasarruf e 
hazırlanmıştır. . . . 

1951 yılma nazaran 1952 t 
da lüzumlu izahat aşağıda, gös 

. .1951 yılı ödeneğiyle pist 
mış olduğundan 1952 yilı için 
makla (222 493) lira bütçede 
.. Diğer yıllardaki sarfiya 
(10 000) liranın kifayeti anla 
çıkarılmıştır. 

"1. Bakanlar Kurulunun 2 
yılı karariyle (10) milyon ste 
rılmış olan (321 000) sterlin 
zeme bedelleri taksidi olarak 
lira (66) kuruş ödenecektir. 



1951 yılı 1952 yılı teklif 
T*. M. ödeneğin çeşidi Bütçesi Bütçesi Noksanı 

771 Döner sermaye 100 000 100 000 

B e y a n ı 
643 965 

^ 3 400 000 1951 yılı Bütçesi 
gj 2 000 904 ncü bölümde pasif korunma ödeneği A -1 bütçesine nak-
<S ledilmiştir. 

S, 3 398 00O 
2 ^43 965 Bütçede yapılan tasarruf at 

2 754 035 1952 yılı teklif bütçesi 

2. (10) milyon dolarlık k 
dolara mukabil 1952 yılı taks 
ödeneceğinden taksitlerin tedi 
mesi göz önünde tutularak ay 
birlikte toplamı (371 035) liran 
sına binaen geçen yıla ait öd 
1952 yılı için 371 035) liralık 

Bu ödenek için hazırlanan 
duğundan kabulünde ayrıca öd 
bütçeden çıkarılmıştır. 



— 13 — 
Gelir Bütçesi Gerekçesi 

Madde 1. — 1950 yılı Mart ayından Haziran 1951 sonuna kadar (1 326 103) lira tahsilat yapıl
dığı halde 1951 yılı aynı müddet zarfında (593 296) lira fazlasiyle (1 913 399) lira gelir elde 
edilmiştir. 

Bu fazlalığın, halkın uçak yolculuğuna fazla rağbet göstermesi, hava programında yapılan de
ğişiklik dalayısiyle fazla sefer yapılmış olması, posta ve gazete nakliyatının artması, gazete nak
liye tarifesine nazaran bir kilo gazete nakliye ücreti 9 kuruş iken 20 kuruşa çıkarılması, yabancı 
uçakların geçen yıllara nazaran yurdumuza daha fazla gelmesi, hususi uçak kiralama işinin fazla
laşmasından ileri gelmektedir. 

Yukarda bildirilen şartlar devam ettiği takdirde yıl sonuna kadar geçecek 8 aylık müddet sar
fında (3 336 000) lira gelir elde edileceği ve bu suretle umumi gelirin (5 600 000) liraya yakla
şacağı ümit edilmektedir. 

Bu hale göre: 

A) 1951 yılında bilet geliri olarak tahmin edilen (4 170 000) liraya mukabil 1952 yıfeda 
(500 000) lira fazlasiyle (4 670 000) lira. 

B) Meydanlar bagaj geliri olan (150 000) liranın (50 000) lira fazlasiyle (200 000) lira. 

G) Çeşitli gelir olarak tahsili tahmin edilen (230 000) liranın da (500 000) lira fazlasiyle 
(730 000) lira olmak üzere 1951 yılma nazaran 1952 yılında (1 050 000) lira fazlasiyle 
(5 600 000) lira olarak gelir tahsil edileceği tahmin edilmiştir. 

Hazineden yardım 

Madde 2. — 1952 yılı A-l Bütçesi 8 348 219 lira ve A-2 Bütçesi 2 754 035 lira olmak üzere 
her iki gider bütçesi toplamı (11 102 254) lira olup bu giderlere karşılık 1952 yılı gelir tahmini 
(5 600 000) liradır. 

1952 yılına geçen yıldan devreden nakit miktarı (2 116 080) lira olduğundan gelir tahmini ile 
birlikte (7 716 080) liraya baliğ olmaktadır. Bu miktar; gider bütçeleri toplamı olan (11 102 254) 
liradan çıkarıldığı takdirde geri kalan (3 386 174) liranın Hazineden yapılacak yardım miktarı 
olacağı tahakkuk etmiş bulunmaktadır. 

1952 yılı için Hazineden istenilen yardım miktarı 1951 yılma nazaran (2 942 257) lira noksanı 
ile (3 386 174) liradan ibarettir. 

Geçen yıldan devrolunan paralar 

Madde 3. — Gerek nakden banka hesabında mevcut bulunan, gerekse malî yıl sonuna kadar 
elde edilecek gelir ve bütçeden yapılan tasarrufla birlikte (11 259 844) liraya karşılık; gerek söz
leşmeler gereğince taahhüde bağlanan ve gerekse Temmuz 1951 den Şubat 1952 sonuna kadar 8 
ay içinde ödenecek olan maaş ücret ve sair giderler toplamı olan (9 143 764) lira; mevcut nakit 
paradan çıkarıldığı takdirde 1952 yılına (2 116 080) lira devredileceği anlaşılmıştır. 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1952 yılı gelir ve gider teklif bütçeleri yakardaki bil
dirişe göre denkleştirilmiş ve bunlara ait tasarı ilişik olarak sunulmuştur. 

.('?: Sayısı: 58) 
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Rapor 

",•'•.'••.' 2 1 . 1 . 1 9 5 2 ' 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğü 1952 Malî yılı Bütçesi tetkik edildi. 
Bu. idare, 1936 yılında Nafıa. Vekâletine bağlı olarak kurulmuş ve 1938 yılında 3424 sayılı Teşki

lât Kanunu ile veçhelendirümiş, bugüne kadar ela, kanunda, lüzum görüldükçe tadiller yapılmak ve 
ek kanunlar konmak suretiyle yürütülmüştür. 

Halen, hükümleri cari olan alâkalı kanunlar şunlardır : : . 

3424 ] 
3822 \ Teşkilât Kanunu ve ekleri > 
4 4 6 7 J , • • • • • • • • ; . • 

• 5213 Uçuş tazminatı hakkında 
5367 Yer tesisatının Bayındırlık Bakanlığınca yapılması hakkında 
5843 5367 sayılı Kanunun 1 nei maddesinin tadili hakkında 

(10:. VIII. 1951 de çıkarılan bu kanunla, 43 000 000 liralık tahsisat 65 000 000 liraya çıkarılmıştır.) 

- Kurulmasiyle beraber, bu teşekkülde, sivil havacılık ile hava işletmesi işleri bir araya getirilmiş ol
duğundan, birbirinden ayrı mahiyette olan. bu hizmetler, bütçe ve kadro durumunu az çok mütedahil 
ve birbirine girift hale sokmuştur. Bu tedahülden mütevellit mahzurları izale için, 1949 yılında ka
bul edilen 5367 sayılı Kanunla sivil havacılığın yalnız meydan, liman ve bunlara mütaallik bina ve 
diğer tesislerin inşası Bayındırlık Bakanlığına devredilmek suretiyle kısmî bir tasfiye yapılmışsa da 
mütaaddit hizmet sahalarında biı tedahül henüz devam etmektedir; 

Hazırlanmakta olan, Ulaştırma Bakanlığı Teşkilât Kanununa, sivil havacılığın tedviri hakkında 
hüküm konmakta olduğu öğrenilmiştir, idarenin bünyesinden sivil havacılık kısımları ayrıldıktan 
sonra kalan hizmetlere göre yeni bir Teşkilât Kanunu çıkarılmak suretijde Devlet Hava Yolları, ile
ri memleketlerdeki emsaline benzer bir işletme müessesesi haline getirilmiş olacaktır. 

İdarenin bünyesine umumi bir bakış yapılacak olursa : , 

• .-• Gözeçarpan'-unsurlar* hava meydanları, meydan binaları, hangarlar, tamir atölyeleri, malzeme 
depoları, fennî tesisler, bilet satış gişeleri, hava nakil vasıtaları ve kara nakil vasıtaları ol ur;. 

-Hava meydanları : 

Memlekette halen, işletmenin istifade edebildiği yirmi meydan vardır. Bunların 13 ü beton ve 
asfalt pistleri muhtevi ve 7 si topraktır. Bayındırlık Bakanlığınca inşa edilmekte bulunan Trab
zon hava meydanı ikmal ve idareye teslim olundukta Kars'ta da bir meydan kurulunca bu miktar 22 
ye baliğ olacaktır. -

Bu 20 meydandan; Ankara ve. Yeşilköy meydanları beynelmilel plânlara göre, hava limanı evsafın
da .tesis edilmek için her ikisinde de inşaata devam olunmaktadır. Yeşilköy Meydanı pisti gece tenvi-

" ratiyle ve renç istasyonu ile bilikte tamamlanmış ve işletmeye açılmıştır. Bina ve diğer teknik tesi
sat in şaa.tı ilerlemektedir. 

Bunlardan başka Adana Meydanının küçük mikyasta bir beynelmilel meydan haline getirilmesi 
için Bakanlıkça bu yıl inşaata başlanacağı ve-turizm sahasındaki son gelişmeler nazara, alınarak 
îzmir'cte de beynelmilel bir hava meydanı ihdası düşünülmekte olduğu öğrenilmiştir, 

(S . Sayısı :,58) 
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Meydanlardan 

Beton döşenmiş 
olanlar Toprak olanlar 

Ankara 
Adana • 
İstanbul 
îzmir 
Balıkesir 
Konya 
Afyon 
Elâzığ 
Erzurum 
Diyarbakır 

Antalya 
İskenderun 
Gazianteb 
Urfa 
Van 
Samsun 
Kayseri 

Malatya 

Bursa 
. " • • ' • " • " " " -' S i v a s 

Geçen yıl bütçeye konan tahsisatla bütün meydanlarda lüzumlu görülen ıslah ve tamirler yapıl
mıştır. 

Meydan binaları : 

Bu meydanların hepsinde, ehemmiyetine göre muhtelif evsafta binalar yapılmış olup, ihtiyacı 
karşılamıya kâfi gelmiyen binaların ıslah ve tamirleri peyderpey yapılmaktadır. 

Hangarlar : v :"''•• • 

Yine bu meydanların sekizinde ihtiyacı karşıhyacak hangarlar kurulmuş olup, diğerlerinde, esas 
itibariyle uçak konaklamadığı için şimdilik zaruret görülmemektedir. Fakat, ıslahı düşünülen bâzı 
meydanlara hangarların yapılması düşünülmektedir. 

Tamir atölyeleri ve malzeme depolan : $T^*v ; v" ... * -* - - - -w.'.- ... -^ 

İdarenin tamir atelyeleri Ankara Hava Meydanında toplanmaktadır. Burada, çıplak bir askeri 
uçağı, yolcu uçağı haline getirilmek için her türlü tamir ve ameliyeler yapılabilmekle beraber, sefer 
yapmakta olan uçakların, zamanlarla^ mukayyet olan küçük ve büyük muhtelif her türlü reviz
yonlarının icrası, en ince ameliye ve fennî kontrollere varıncaya kadar mümkün olmaktadır. Bu su
retle uçak emniyetine taallûk eden fennî tedbirlerin vasıtaların idarenin kendi bünyesine toplanmış 
ve kurulmuş bulunmaktadır. 

Zamanı yaklaşmış olan uçak ve motörlere ait büyük revizyonlarla, Bayındırlık Bakanlığınca 
muhtelif sahalarda inşa edilmekte olan fennî tesislerin tamirleri ve beynelmilel hava limanlarında 
kurulması meşrut küçük atelyelerin tesisi için lüzumlu malzeme geçen yıl bütçeye konan tahsisatla -
Amerika'dan mubayaa edilmiş ve memlekete gelmeye başlanıştır. 

Malzeme depolarında, ııçaklar için her zaman lüzumlu ve ehemmiyetli olan her türlü yedek par
çaların mevcut bulundurulması esaslı bir tertibe bağlanmış olduğu ve bunların muhafaza ve sarf
ları fiş usulüne göre nizamlanmış bulunduğu görülmüştür. 
yine geçen yıl bütçesindeki tahsisatla lüzumlu yedek parçalar Amerika'dan mubayaa edilmiş ve 
memlekete gelmiştir. 

(S. Sayısı : 58 ) 
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Fennî tesisler: 

Her meydanda bulunması zaruri olan verici ve alıcı telsiz telgraf ve telefon tesisatı bütün mey
danlarda kurulmuş olmakla beraberden son fennî tesislerden de, uçakların her çeşit hava şartlan 
içindo seyahatlerini temin ve gece uçuşlarını sağhyacak (BEACON) 1ar, lüzumlu yedi meydanda ve 
bundan başka, (EANGE) denilen radyo sistemi tesisler 9 meydanda kurulmaktadır. Bunlardan baş
ka da yerle uçak arasındaki muhabereyi temin eden cihazlarla, havadaki pilotun uzak mesafeler
den doğrudan doğruya yerle konuşmasını temin edecek telsiz telefon cihazları da mubayaa edilmiş 
olup kısım kısım memlekete gelmekte ve kullanılan yerlerine yerleştirilmektedir. Bu cihazlardan 
evvelki telefon muhabere vasıtalarının kabiliyetleri ancak 50 kilometrelik mesafe dâhilinde idi. 

Ayrıca, muhtelif isimler taşıyan birtakım tesislerin daha meydanlarda kurulmakta ve işlemek
te olduğu kayıtlardan ve alman izahlardan öğrenilmiştir. 

Hava nakil vasıtalan: 

Halen hava yollarının elinde, hizmet harici çıkarılmış, serviste bulunan ve yolcu uçağına- tah
vil edilecek olan 3 zümre uçak vardır. 

A) Ingiltereden alınmış olan 6 tayyareden âzami randıman alınmış olduğundan ve uçuş em
niyetleri kalmadığından, 

B) Almanya'dan harb içinde alınmış olan 5 Yünkers tipi tayyare, gerek harb münasebetiyle 
Almanya'dan yedek parça temin edilememesi ve harbi mütaakıp yapılan tetkiklerde iktisadi ne
tice alınamaması yüzünden hizmet harici çıkarılmışlardı*. 

Serviste kullanılmakta olanlar ise, Amerika Ordusundan satmalınan Douglas tipi 33 uçak
tan idadece ıslah ve yolcu tayyaresi haline kalb edilen 26 uçak ile ayrıca İngiltere'den alınmış 
olan 6 küçük uçaktır ki, ceman 32 dir. 

Amerika Ordusundan satmalınan 33 uçaktan 5 adedi de yolcu uçağı haline tahvil edilmek 
üzere sıradadır ve bunlara lüzumlu olan malzeme Amerika'dan satmalmmıştır. 

Douğlas tipinden 2 tayyare de kazaya uğramak suretiyle parçalanmış bulunmaktadır. 

Aded 

11 Hizmet harici edilmiş 
• ' 32 Serviste bulunan 

5 Islah edilecek 
2 Kazaya uğramış 

60. '., 

Y er nakil vasıf alan : 

Bunlar, hava seferlerinin, meydanlarla şehirler arasındaki irtibatlarını tamamlamakta olan 
33 otobüs, idarenin diğer hizmetlerini gören 7 kamyon, 7 yangın otomobili, 7 sıhhiye otomobili, 
5 motorlu vinç, 3 traktör, 2 silindirden ibarettir. Bunlardan başka Umum Müdürlükle meydan ara
sındaki irtibatı temin eden bir kaptıkaçtı mevcuttur. 

Geçen yıl bütçeye konan tahsisatla 20 Şubatta memlekete teslim edilmek üzere 7 otobüs sa-
tmalınmış, yine bu tahsisatla ayrıca 4 de traktör alınmış bulunmaktadır.. 

( S. Sayısı: 58) 
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Havayollarının gördüğü nakliyat hizmetine gelince: 

Bu hizmet iki bakımdan mütalâa edilebilir. Birisi, ig ve dış seferler olarak; diğeri de yolcu 
ve eşya nakliyatı olarak. 

îç seferler : 

20 ilimiz arasında iç seferler yapılmaktadır. Kış mevsiminde, toprak olan meydanların çamur-
lanması ve kısmen de hava şartlarının müsaadesizliği ve teknik tesislerin noksanlığı sebebiyle bu 
seferlerde 10 ilimiz tatil edilmektedir. 

Bu hatlardan bir kısmı, masrafını karşılıyacak varidat getirmekte, bir kısmı da masraflarını 
karşılıyamıyacak durumdadır. 

Diğer faktörler arasında, hava seferlerinin de, memleketin iktisadi inkişafında mühim tesirler 
yapacak bir hizmet ve müstahsil bir unsur telâkkisine mazhar olması ve o gözle mütalâa edilmesi 
muhakkak ki temenniye şayan bir keyfiyettir. 

Meselâ, Trabzon hava meydanının sefere açılmasiyle ve Kars'ta da bir meydan tesis suretiyle 
İstanbul'dan Kars'a kadar, Karadeniz sahillerini takibeden bir sefer daha ihdasmdaki faydaları 
yukardaki mülâhazalar arasında nazarınıza arzedebilirim. 

Gece seferleri: 

Bayındırlık Bakanlığınca inşa edilmekte olan fennî tesisler faaliyete geçtikçe, şimdilik Anka
ra, Yeşilköy, İzmir, Adana, Afyon, Diyarbakır, Malatya meydanlarında gece seferleri ihdas edilme
si için program ve hazırlık yapılması düşünülmektedir. 

Dış seferler; 

Bugün yurt dışı sefer hatları şunlardır: 

istanbul - Ankara - Kıbrıs - Beyrut, 

İstanbul - Ankara - Beyrut - Kahire. 

Haç seferleri. 

Dış seferlerin, masrafları karşıladıktan başka idareye kâr dahi bıraktığı 
maktadır. " 

Yolcu nakliyatı : 

Yıllar geçtikçe, uçak yolculuğuna karşı rağbetin artmakta olduğu ve yolcu sayısında her yıl geçmiş 
yıla nazaran bir artma husule getirdiği kayıtlardan görülmektedir. İşletmenin kurulduğu tarihten 
itibaren yolcu sayısı şu artmayı göstermektedir. 

» 

kayıtlardan belli ol-

(S . Sayısı: 58) 
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Yıllar 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

Yolcu 
adedi 

399 
2689 
1221 
2189 
5481 
5691 
14249 
18221 
37308 
74388 
72262 
77262 
86331. 
8,9982 

Hasılat 
miktarı 

15 570 
43258 
23 730 
41761 
162 452 
257 358 
549 748 
637 326 

1 181 370 
2 699 953 
2.910 429 
4 080 463 
5 110 174 
4 998 334 (8) aylık 

Bu münasebetle, şu mukayeseyi de arzetmek faydalı olur 

Yolcu nakliyatında işletilen hatların getirmesi lâzımgelen gelir ile tahakkuk eden gelirin nispeti 
% 70 civarında oynamaktadır. 1951 yılının Mart - Ekim ayları esnasında 8 aylık, Yaz ve Kış prog
ramı karışık olarak bütün seferlerden alman netice şu oluyor : 

Lira 
Yolcu sayısı 

Seferlerin ver
mesi lâzımgelen 

gelir 

6 691 904 
117 516 

Tahakkuk eden 
gelir 

4 998 334 
87 596 

Açık fark 

1 693 570 
29 920 

Bu mukayesenin verdiği müspet fark % 75 tir ki, hizmetin verimsiz geçen külfeti % 2'5 e yalan 
demektir. 

E§ya nakliyatı : 

Uçaklarla eşya nakli işi yolcu eşyası, gazete ve postaya münhasır kalmaktadır. Bilhassa istanbul 
ve Ankara'da çıkan gazetelerin yurdun^ muhtelif merkezlerine en kısa zamanda yetişmesindeki ehem 
miyeti hepimiz takdir ederiz. Gazete nakliyatı yıl geçtikçe hacmi artan bir hizmet mahiyetini almak
tadır. İdare, bu hizmeti, başka devletlerin tatbiketmekte oldukları tarifelere nazaran en ucuz bir 
ücretle yapmaktadır. Gazetenin kilosu, her hat için maktuan 20 kuruşa nakledilmektedir ki : 

Normal bacımdaki 25 gazete bir kilo geldiğine göre beher gazeteye isabet eden nakliye ücreti 
0.80 santimdir. Gazetenin Beynelmilel Nakliye Tarifesi, bilet ücretinin % 75 i yük tayyaresi ile ve 
büyük haçımda olursa % 50 si olduğu bültenlerde görülmektedir. 

Gazete nakliyatmdaki 14 aylık artma seyri hulâsatan şudur: 

Yıllar Kilo 

1938 
1949 
1950 
1951 

1.419 
472.038 

1.103.670 
820.370 

• 

(Sekiz aylık) 
( S. Sayışa 58) 
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Diğer eşya nakliyatına gelince; başta balık olmak üzere, istihlâk sahalarına süratle yetiştiril

meleri mühim olan hayvan ve nebati bâzı gıda maddelerinin yük tayyareleri ile nakilleri işinin 
idarece etüd edilmesi temenniye şayan görülebilir. Bu takdirde, tayyarelerin geriye boş dönme
meleri ciheti de düşünülecek bir keyfiyettir. 

İdarenin, yolcu nakliyatı üzerinde tatbik eylediği tarife esası, beher kilometre mesafe için 
12.50 kuruştur. Bu haliyle, Türk Hava Yollarının tarifesi, hemen hemen en ucuz tarife olduğu 
bültenlerin tetkikından anlaşılmaktadır. 

ötede beri, tarifenin biraz yükseltilmesi bahis mevzuu olabilir idi ise de; varidatı artırmak 
düşüncesinden ziyade, hava seyahatine karşı artmakta olan rağbeti beslemek ve binnetice uçakla 
seyahat itiyadını kökleştirmek bakımından el sürülmemiştir. 

Fakat, bâzı sebepler ve bilhassa benzin fiyatlarının yükselmiş olması münasebetiyle tarifenin 
ele alınması düşünülebilir. 

Benzin : 

Benzin fiyatları, hava işletmesinde, üzerinde durulmaya değer bir mesele olarak görülmekte
dir. Benzin fiyatlarına dar bir çerçeveden bakacak olursak şu rakamları görürüz: 

A) Bir ton benzin yurt içi seferlerinde 664 lira iken 695.73 liraya, 

B) Bir ton benzin yurt dışı ve transit seferlerinde 276 lira iken 375.65 liraya yükselmiştir. 

Alınmakta olan Gümrük Resmi ve diğer vergiler yekûnu satış fiyatının !% 50 sini geçmekte olup, 
hava seferlerimizin inkişafı bakımından Gümrük tarifesinde tenzilât yapılması hattâ tama
men kaldırılması temenniye şayan bir mesele olarak mütalâa edilebilir. 

Gerçi, fiyatlardan tenzilât düşünülürken bunun, suiistimallere yol açması mülâhazası da fikir
leri işgal edebilirse de; 

A). Teslim tarzının, meydanda ve doğruca uçağın deposuna dökmek suretiyle yapılmakta 
olması, 

B ) v İşletmenin, ayrıca benzin deposu bulunmaması, 

C) Sarfiyatın, hatlar üzerinde ve kilometre hesabı üzerinden tesbit edilmekte bulunmasiyle 
müfredatının daima malûm olması, 

Ç) Tayyare benzininin, evsaf itibariyle her işte kullanmıya elverişli olmaması, fikirleri, "bu 
mülâhazadan uzaklaştırabilir. 

Hava Yollan İdaresi ile münasebette olan teşekküller : 

Hava Yollarının, gördüğü hizmetin mahiyeti itibariyle seferlerin emniyeti bakımından Devlet Me
teoroloji teşkilâtı ile sıkı bir münasebet halinde olduğu ve bir kısım meydanların binası içinde meteo
roloji seksiyonlarının mesai iştiraki yapmış bulundukları ve bir kısım meydanların da şehirdeki meteo
roloji, teşkilâtından daima teknik malûmat almakta oldukları öğrenilmiştir. 

Turizm dâvasında da, hava işletmesinin mühim rolü olduğunu zikrederken, idarenin, bu mevzuda 
uhdesine düşecek vazife ve hizmetleri görmek için yapılacak tekliflerin tetkika hazır bulunduğu inti
baı alınmıştır. 

( S. Sayısı: 38 ) 



Devlet Havayolları bünyesine ve bugünkü duruma böylece kısa bir temastan sonra, §imdi İâ5â 
Malî yılı bütçe mütalâa ve tahliline geçelim: 

1951 yılı (A/l) bütçesi (8 162 096) lira olduğuna göre 1952 yılında aşağıdaki bölüm ve mad
delere ceman (655 039) lira zam edildiği görülmektedir. Bunların tetkikmda, kısmen' bütçe formü
lünde yapılan değişiklik üzerine bir maddeden alınarak diğer maddeye konmasından, kısmen kanu-
iıi icaplardan kısmen de ihtiyaçtan olduğu anlaşılıyoı. 

B. M. - ödeneğin çeşidi Lira 

îller memurlar aylığı 
Merkez hizmetliler ücreti 
Merkez memurlar ücreti -
Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 
4534 sayılı Kanun gereğince emekli sandığına ödenecek % 1 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 
îller döşeme } 
îller demirbaş J 
îller aydınlatma 
îller ısıtma 
îller Kira karşılığı 
Yabancı memleketler yolluğu 
Yabancı uzmanlar yolluğu ve başka giderler 
Hava taşıtları işletme giderleri 
îller yer ve deniz taşıtları işletme giderleri 
îller yer ve deniz taşıtları onarma giderleri • 
Pasif korunma giderleri 

1951 yılı Bütçesi 
Eklenen 

201 
202 
202 
204 
209 
209 
209 
302 
302 
302 
302 
305 
307 
307 
309 
309 
309 
461 

12 
11 
21 

12 
14 
15 
20 
30 
50 
60 
12 
40 
50 
41 
31 
32 

44 099 
152 700 

1 
4 500 
1 487 
690 

1 173 
100 000 
28 000 
6 400 
10 000 
5 000 

1 10 000 
191 989 
60 000 
35 000 
4 000 

655 039 

8 162 096 
655 039 

8 817 135 

( S. Sâyısi^58) 
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Î3Öylece yekûn (8 817 135) lirayı gösterdikten sonra, buna mukabil yine aşağıda bölüm vö , 

maddelerden (468 916) lira düşülmek suretiyle 1952 yılı Âdi Bütçesi (8 348 219) rakamını bul-

ödeneği çeşidi Lira 

Merkez memurlar aylığı 
Merkez memurlar açık aylığı 
İller memurlar ücreti 
Merkez memurlar çocuk zammı 
Merkez memurlar doğum yardımı. 
Yakacak zammı 
Emekli Sandığına verilecek % 5 ve % 25 giriş kesenekleri 
Emekli ikramiyesi 
Emekli dul ve yetim aylığı 
Merkez döşemesi ) 
Merkez demirbaşı \ 
Merkez öteberi giderleri 
Merkez aydınlatma 
Merkez ısıtma 
Merkez telefon giderleri 
Merkez kira karşılığı 
Giyecekler 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu . . •• ' 
Merkez memurlar tedavi giderleri 
Merkez yer taşıtları işletme giderleri 
Merkez yer taşıtları onarma giderleri 
Sıhhi gereçler 
Taşıma giderleri 
Satmalına ve abone karşılığı 
Staj için yabancı memleketlere gideceklerin yolluk ve başka giderleri 
Sigorta bedeli 
Yabancı memleketlerde toplanacak havacılık konferansına gideceklerin 
yollukları 
Geçen yıl borçları 
1946 - 1950 yılları borçları 

1951 yılı Bütçesi 
Düşülen 

44 099 
3 998 

1 
2 500 

400 
250 

10 798 
5 000 

250 

5 800 

5 000 
9 000 
9 000 
5 000 

10 000 
15 000 
10 000 
5 000 

1 
; 2 000 
95 500 
49 000 
5 000 
7 000 
3 500 

10 000 
1 

5 000 
20 000 

125 000 

468 916 

8 817 135 
468 916 

8 348 219 

(S. Sayım: 68) 

maktadır. 

B. M. 

2 0 1 ' 1 1 
'201 21 
202 22 
206 11 
206 31 
206 40 
209 11 
309 13 
22İ .— 
3Öİ 20 
301 30 
301 40 
301. 50 
301 60 
304 21 
305 11 
306 — 
307 10 
307 20 
307 30 
308 11 
309 21 
309 22 
412 — 
414 — 
451 10 
452 — 
454 '.-.' 
458 — 

501 — 
502 10 
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Bir"de A/râ' yatırımlar bütçesini tetkik edelim.":•" 

1951 yılı yatırımlar bütçesi 3 400 000 lira olduğuna göre 1952 yılı Bütçesinde aşağıdaki bo
lüm ve maddelerden 643 965 lira düşülmesiyle ve buna, ( A / l den nakledilen pasif korunma 
tahsisatı da ithal tdilince) 1952 yılı yatırım bütçesi 2 754 035 lira yekûnunu göstermektedir. 

B. . M. ödeneğin Çeşidi Lira 

701 20 Meydan pist onarması -222 493 
7 1 1 / Malzeme ve araçların onarılması 40 000 
752 30 Amerikan ve ingiliz Kredi taksidi 281472 
771 Döner Sermaye 100:000 

643 965 
Pasif Korunma A / 1 bütçesine nakil ^ 2 000 

- 645 965 

1951 yılı yatırım bütçesi * 3 400 000 
Düşülen 645 965 

2 754 035 

Böylece 1952 Masraf Bütçesi yekûnu şu küçük tabloda görüldüğü gibi meydana çıkar. 

Lira f " " 

A/2 teklif bütçesi 2 754-035 ; 
A/l teklif bütçesi 8 348 219 

Yekûn 11 102 254h 

Şimdi gelir bütçesini gözden geçirelim: 

1951 Gelir Bütçesi yekûnu 11 560 096 rakamı ile bağlanmıştır. Buna, 1952 Bütçesine eklenen 
aşağıdaki cetvel yekûnu olan 2 484 415 lira fazlalık ilâve edilince, 14 044 511, rakamını buluruz. 

P. M. ödeneğin çeşidi" Lira 

İ 1 Meydanlar bilet geliri 500 000 
1 2 Meydanlar bagaj geliri 50 000 
2 1-7 Çeşitli gelir 500 000 
4 Geçen yıldan devreden nakit mevcudu 1 434 415 

' 2 484 415 

1951 Gelir Bütçesi . 11560 096 
Eklenen 2 484 415 

14 044 511 

(S^cpr: 58) 
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B. M. ödeneğin çeşidi Lira 

1951 Bütçesine, 1952 Bütçesinde eklenenlerle bulunan yekûn 14 044 511 
Hazineden yardımdan tasarruf yekûnu 2 942 257 

; • . . . . • . . ' v 

1952 Gelir Bütçesi yekûnu 11102 254 

Matbu bütçe cetvelinde, ödenekler hakkında yazılı mucip sebepler tetkik edilmiş ve hepsi ye
rinde görülmüştür. 

D. cetvelinde bulunan 850 kadrodan halen 201 adedi münhal bulunmaktadır. Bu kadroların, 
bâzı sebep ve mülâhazalarla münhal tutulmakta olduğu anlaşılmıştır. 

Bu sebeplerden biri, pilot, makinist, telsizci ve saire gibi bir kısım teknik memurlar Hava Yolla
rının esaslı unsurlarım teşkil ettiğinden bu hizmetlere matlup evsafta ehliyetli ve liyakatli per
sonel getirilmesi, bir balamdan da işletmenin hayat ve ehemmiyetine taallûk etmesi hasebiyle tâyrrir 
lerde dikkatli ve tedbirli hareket edilmesindendir. Diğer bir sebep de, tasarruf prensibine samimî bir 
zihniyetle bağlanmış olmanın neticesidir. 

Bundan başka, Bayındırlık Bakanlığınca yapılmakta olan bir kısım tesisler, idareye henüz devir 
edilmediğinden kadronun kullanılmasına lüzum hâsıl olmamaktadır. 

1951 D. cetvelinde muhtelif hizmetlere ait 21 kadro tenzil edilerek, 1952 yılı kadrosuna başka 
hizmetlere ait yine 21 kadro ikame edildiği görülmüştür. 

Bunun mahiyeti,, personel miktarında artma olmadan işletme için daha lüzumlu görülen hizmet
lerle bir kısım hizmetleri değiştirmekten ibarettir. 

Zatişleriyle alâkalı ve muhtelif bölüm ve maddelerin muhtevi olduğu tahsisat yekûnunundan yıl 
sonunda ceman 1 039 422,81 lira tasarruf temin edileceği tesbit edilmiştir. 

Bunun 824 935,61 lirası merkez hizmetliler ücretinden tasarruf edilmektedir ki; sebebi, yukar
da arzedildiği gibi, D. cetvelindeki bir kısım kadroların münhal tutulmakta olmasıdır. 

Bütçe ve malî durum üzerinde bâzı tahliller 

1951 Bütçesine hâsılat geliri yekûnu olarak 4 550 000 lira konmasına mukabil, Ekim ayı sonuna 
kadar 8 aylık hasılat 4 998 334 lira tahakkuk etmiştir. Geri kalan 4 ayda Kasım ve Aralık ayları hâ
sılatı da teşkilâttan alman malûmata göre 705 403 liraya baliğ olmaktadır ki, 10 aylık hâsılat yekûnu 
5 703 737 lirayı bulmaktadır. Daha bugünden tahmin yekûnuna nazaran 1 253 737 lira gibi bir artış 
müşahade edilmektedir. . , . 

İçinde bulunduğumuz Ocak ve Şubat aylarında elde edilecek hâsılat bu hesabın dışındadır. 

Bu rakam bize, Hava Yollarının bilhassa son yıllar zarfında gelir bakımından tahminlerin fevkin
de bir inkişafa gitmekte olduğunu göstermektedir. 

Yolcu sayısına gelince : 

1950 yılı •. zarfında bütün hatlarda taşman yolcu sayısı 86 331 iken 1951 yılı yalnız 8 aylık müddet 
zarfında 89 982 adedini bulmaktadır ki; daha 4 aylık miktar hariç olmak üzere 1950 yılı yekûnunu 
geçmiş bulunmaktadır. 

Bu da hava seferlerine gösterilen rağbetin büyük bir nispet dâhilinde artmakta olduğunu gös
termektedir. 

( S.: Sayısı: 58 ) 
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Vaziyeti bir de §u balamdan tetkik edelim : 

idarede, işletme hizmetleriyle sivil havacılık hizmetlerinin birbirine karışmış halde toplanmış oldu
ğu yukarda kayıt edilmiştir. 

Bilûmum yer inşaat ve tesisatından başka; meydanların bakım, tamir ve idareleri, binaların ba
kım ve tamirleri, Range ve Beacon tesisleriyle telsizlerin işletme ve tamirleri, hava trafik kontrolü, 
sağlık yangın ve imdat ekipleri gibi birçok hizmetler sivil havacılığın unsurlarından olduğuna göre, 
bütçelerde daima girift halde bulunan bu iki zümre hizmete isabet eden miktarlar, hesaba müstenit 
ve kısmen de takribi olarak tefrik edildikte bu yıl bütçesinin 5 000 000 liralık, kısmı yani, yarısına 
yakın "miktarın sivil havacılığa ve 6 milyon küsur miktarı da Havayolları işletmesine taallûk eyledi
ği görülmektedir. 

Yatırım bütçesinin mevzuları uçak, motor, mâkina, atelye edevatı, yedek parçalar ve saire gibi 
müesseseye yeni kıymetler ilâve eden eşya ve fennî tesis malzemesi olduğuna göre, bütçeye bu 
maksatla konan tahsisat ile işletme hizmetinin yürütülmesini müstelzim masraflar arasında bir ma
hiyet farkı belirmektedir. 

Yatırım bütçesi, bir taraftan da müessesenin inkişaf seyrine ve fennî icaplara tabi olarak bazı 
yıl mütevazi, bâzı yılda hayli yüksek miktarda tahsisatı muhtevi, olarak çıkmaktadır. 

Binaenaleyh, yatırım bütçesinde asgari bir milyon küsur lira sivil havacılığa ayrılmak suretiyle 
6 milyon küsur liradan tenzil edilecek olursa, Havayolları esas işletme masrafı hakikate yakın bir 
vaziyette 5 milyon küsur lira olarak meydana çıkar. Bu rakam İ952 yılı muhammen hasılat ye
kûnu 5 600 000 lira ile karşılaştırılınca, idarenin, işletme hizmeti masrafını karşılama!?: için mu
hammen olan hasılatının artar bir durumda olduğu görülür. Bu vaziyet, sivil havacılık ayrı bir teş
kilâta tâbi tutulduğu takdirde, Havayolları, kendi varidatı ile idare olunabilecek bir hale geldiğini 
göstermektedir. 

İlişik hasılat ve faaliyet cetvelinden, bilhassa son yıllardaki hasılat artış seyri tetkik edildikte, 
görülecek tezayüt farkları memnuniyet verici bir manzara arzeder. 

Meselâ: 

1948 yılında 3 milyona yaklaşan hasılat, 

1949 yılında 4 milyonu geçmekte, 

1950 yılında 5 milyonu geçmektedir. , . ,, 

1951 yılında ise 6 milyonun eşiğinde bulunduğunu 10 aylık hasılat yekûnu açık olarak göster-
mektediı. 

. . ' " ' • . ' " / • • . , - . . . . . 

Halen, devam etmekte bulunan geniş mikyasta inşaat ve tesisatın, iş hacmi üzerinde husule ge
tireceği inkişaf, ve ittihaz edilecek bâzı esaslı tetbirler bilhassa memleketin her sahasında husule 
gelmekte olan iktisadi inkişafın yapacağı tesir, Havayolları için çok ümitli bir istikbal vâdedebilir. 

Devlet Havayollarının 1952 yılı bütçesine taallûk eden işbu rapor Bütçe Komisyonunun tetkik 
ve mütalâasama saygı ile arzolunur. 

Aydın Milletvekili 
Efhem Menderes 

(S . Sayısı: 58) 
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DEVLET HAVAYOLLARININ 1938-1951 YILLARI PAALİYETÎNİ GÖSTE 

Yıl- S E F E R B İ L E T B A G A J G A Z E T E P O 
lar Aded Kilometre Aded Lira Kilo Lira Kilo Lira Kilo 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 (1) 

269 
923 
556 
507 
844 
967 

1.822 
2.382 
3.105 
6.668 
7.322 
8.748 

10.242 
8.542 

128.347 
387.330 
228.070 
177.060 
358.300 
365.920 
615.058 
718.073 
850.909 

1.788.139 
1.978.399 
2.365.773 
2.847.814 
2.309.886 -

399 
2.882 
1.221 
2.189 
5.481 
5.691 

14.249 
18.221 
37.308 
74 388 
72.262 
77.262 
86.331 
89.982 

14 963 
37 718 
20 361 
34 885 
148 721 
218 636 
485 729 
>572 931 

1 057 638 
2 451 964 
2 536 683 
3 572 619 
4 118 447 
4 142 304 

903 
3.266 
2.544 
3.225 
7.700 

28.560 
78.909 
82.882 

141.975 
384.149 
430.300 
635.993 
812.614 
786.289 ' 

328 
9M 
570 

1 917 
4 135 
16 381 
40 929 
42 595 
63 673 
77 605 
95 299 
122 708 
166 876' 
162 102 

L419 
4.946 
6.563 
8.191 
8.174 
12.178 
33.910 
38.566 
44.637 
107.354 
195.043 
472.038 

1.103.670 
820.307 

145 
1 135 
1 052 
332 

1 115 
1 656 
3 403 
3 471 
4 017 
9 662 
17 554 
42 484 
99 330 

113 333 

178 
1.001 
308 
294 
977 

2.492 
2.991 
5.042 
6.516 

15.461 
24.350 
49.689 
75.419 
71.798 

(1) 1951 yüı Geliri Mart - Ekim aylarına aittir. 
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Bii'tge Komisyonu raporu 

T. B . M . M . . ; . " ' " . ' • -
Bütçe Komisyonu 30.1.1952 

Esas No. 1/273 
Karar No. 32 

- Yüksek Başkalığa 

J)evlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1952 
yılı Bütçesi hakkında hazırlanan ve Bakanlar 
Ivurulunea yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp 
Başbakanlığın 30 . XI . 1951 tarihli ve 6/3851 
sayılı tezkeresiyle sunulan kanun tasarısı Ko
misyonumuza havale olunmakla Ulaştırma Ba
kanı, Maliye Bakanlığı temsilcisi' ve Devlet Ha
vayolları Genel Müdürü hazır oldukları hal
de incelenip görüşüldü. 

Genel Müdürlüğün 1952 yılı Bütçesini komis
yon adına tetkik eden raportörün raporu in
celendikten ve idarenin faaliyeti hakkında 
vâki sualler Hükümet tarafından cevaplandı
rıldıktan sonra bölüm ve maddelerin tetkiki-" 
na geçilmiştir. 

İdarenin 1952 gider. Bütçesinin ( A / l ) işa
retli kısmı 1951 yılına nazaran (186 123)-lira 
fazlalıkla (8 348 219) lira ve (A/ 2) işaretli 
yatırım kısmı ise (643 965) lira noksan ile 
(2 754 035) lira olarak Hükümetçe tesbit ve 
teklif edilmiş bulunmaktadır. 
'••-•Â/l işaretli gider kısmındaki artışın; Ba

yındırlık Bakanlığınca inşası tamamlanmak 
üzere bulunan Renç istasyon] ariyle Yeşilköy Ha
ya Meydanı ve yolcu binasının personel kadro-
lariyle yolcu binasının teftiş masrafının büt
çede yor almasından ve A / 2 işaretli yatırım 
kısmındaki noksanlığın ise, pist onarımı, mal
zeme ve araçlar onarma giderleri ve Amerikan -
İngiliz kredileri ile satmalımın malzeme bede
linin taksitleri olarak Hazineye ödenecek pa
ralar için 1952 yılı giderlerine kifayet edecek 
miktarların bölümlerinde yer almış bulunma
sından husule gelen noksanlık ile döner ser
maye olarak 1951 Bütçesine vaz'edilmiş bulu
nan (100 000) lira ödeneğin henüz kanuni bir 
mesnedi olmadığından dolayı donmuş olarak 
bütçede yer almasının doğru olmadığı cihetle 
çıkarılmış olmasından ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Genel Müdürlüğün 1952 yılı gelirleri : 
1. İşletme geliri 
2. Çeşitli gelirler 

3. Hazineden yardım 
4. Geçen yıldan devrolunan nakit mevcudu 

olarak dört bölümde toplanmış ve (11 102 254) 
lira olarak tahmin ve teklif edilmiş bulunmak
tadır. İşletme geliri 1951 yılma nazaran 
(550 000) lira ve çeşitli gelir de (500 000) lira 
fazlalık mevcut olup bu fazlalığın halkın uçak 
yolculuğuna fazla rağbet göstermesinden ve 
programda yapılan değişiklik dolayısiyle fazla 
Halci yapılmış bulunmasından, posta ve gazete 
nakliyatının artmasından ve hususi uçak kira
lama işinin fazlalaşmasından ileri geldiği anla
şılmıştır. ' 

1951 Bütçesindeki Hazine yardımı (6 328 431) 
lira olmasına mukabil 1952 yılı gelir bütçesin
deki bu yardımın (2 942 257) lira noksaniyle 
(3 386 174) lira olarak tesbit edilmiş olması 
memnunlukla müşahedo edilmiştir. Geçen yıldan 
devrolunan nakit mevcudunun da malî yı l sonu- . 
na kadar asgari (200 000) lira artacağı husu
sundaki Hükümetin beyanatım göz önünde bu
lunduran komisyonumuz bu miktarı nakit 
mevcuduna ilâve ederek yatırım dışında kalan < 
giderler için Hazineden yapılan yardımdan ten
zilini yerindo ve uygun görmüştür. 

Tasarının 1, 2, 3, 4 ve 5 ııci maddeleri Hü
kümetin teklifi veçhile, 6 ncı maddeye «Mühen
dis» kelimesinin ilâvesi, ve yedinci maddedeki 
1928 tarihi idarenin kuruluşu tarihi olan 1936 
senesinden sonra tahakkuk edecek borçlar için 
ihtiva edecek hükmün de 1936 tarihinden olma
sı itibariyle 1936 olarak tashih edilmek suretiy
le ve diğer maddeler Hükümetin teklifi veçhi
le aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Havayollarının 1952 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısı ekleri bulunan cetvellerle birlikte Ka
mutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. ! 

Başkan Başkan V. . Sözcü ,-. 
İstanbul Burdur Çanakkale 

E, Adakan F. Çelikbas E. Kalafat 

( S. Sayısı : 58 ) 
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Kâtip 
Sivas Antalya Aydın 

II. îmre A. Sarıoğlu , E. Menderes 
Bilecik Bolu 

Y. Üresin M. Güçbilmez 
Bolu Bursa 

Tasarının 6 ncı maddesine II. Şaman 
muhalifim 

/. Giilez 
Bursa Çanakkalo Diyarbakır 

K. Yılmaz ' K. Akmantar M. Ellinci 
Elâzığ Giresun 

Ö. F. Sanaç II. Erkmen 
Gümüşane İstanbul 

Tasarının 6 ncı maddesine A. II. Basar 
muhalifim 

K. Yörükoğlu 
İzmir Kırklareli Kırşehir 

T. Gürerk Ş. Bakay O. Bölükbaşı 
Konya Konya 

R. Birand Tasarının 6 ncı maddesine 
muhalifim 

M. Â. Ülgen 
Malatya Ordu Trabzon 

Muhalifim R. AJcsoy S. F. Kalaycıoğlu 
M. S. Eti 

1. Memur ve hizmetlilere ikramiye veril
mesini temin eden, hükümlerin, dairelerin teş
kilât veya Barem kanunlarında yer alması 
zaruridir. Bütçe kanunlarında böyle bir hük
mün yer alması ., doğru değildir. Bu itibarla 
beşinci maddeye muhalifini!' «• 

2. 1281 idarelerde çalıştırılacak ordu 
mensupları hakkında 1281 sayılı Kanun hük
müne aykırı bâzı hükümlerin tetkikma ihtiyaç 
varsa bunun kanuna veya idarenin teşkilât 
kanunlarına ek kanunlarla temini icabederken 
Bütço Kanununun (6) ncı maddesiyle teklif 
edilmesine muhalifim. 

3 (D) cetveline dâhil hizmetliler için sağ
lık yardımları gerek memurlar, gerek işçilere 
halen yapılmakta olan yardımlara nazaran 
çok azdır. Bu vaziyet kendilerinin mağduri
yetlerini intaç edecektir, ancak bu ihtiyaç, bü
tün Devlet dairelerinin hizmetlileri için mevcut 
iken ve bunun bir kanunla yapılması lâzım gelir
ken memurlara ait masraf bölümünün, formülü
ne kayıt ilâvesi suretiyle bu işin yalnız bu daire 
hizmetlileri için bütçe ile temini yoluna gidil
mesi doğru değildir. Buna muhalifim. 

İstanbul Milletvekili 
Hadi Jlilsman 

( S. Sayısı : 58 ) 
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Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Genel Mü-
dürlüğü 1952 Bütçe yılı yatırımlar dışında ka
lan giderleri için, bağlı (Â-l) işaretli cetvel
de gösterildiği eüzere (8 348 219) lira ve yatırını 
giderleri için de, bağlı ( A- 2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (2 754 035) lira ödenek veril
miştir. 

MADDE 2. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1952 Bütçe yılı giderlerine karşılık 
olan gelirler, bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (11 102 254) lira olarak tahmin edil
miştir. 

MADDE 3. — Devlet Havayolları Genel-Mü
dürlüğünce 1952 bütçe yılı içinde elde edilecek 
gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hüküm
ler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bir cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 
1952 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün 30.. VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. ' 

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

Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe tasarısiyle Bü
yük Millet Meclisine sunulur, ve bunların elde
ki kadrolara ek olmaması şarttır. -

MADDE 5. — Devlet Havayollarında uçak
lar üzerinde, uçakların uçuşa hazırlanmasında, 
telsiz ve diğer fennî vasıta ve cihazlarda bilfiil 
çalışan personele bir yıl içersinde ücretlerinin iki 
aylık tutarını geçmemek üzere idarece tesbit 
edilecek esaslar dairesinde ikramiye verilebilir. 

MADDE 6, — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün pilot, makinist ihtiyacı noksanları 
gerektikçe Millî Savunma Bakanlığının uygun 
bulması üzerine bu bakanlıkça temin olunur. Bu 
suretle geçici olarak Havayolları idaresinde ça
lıştırılacakların aylık ve uçuş zamları Millî Sa
vunma Bütçesinden ve tahakkuk edecek yolluk, 
kilometre;uçuş paraları ile ikramiyeleri Devlet 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. -~- Ayniyle kabul, edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün mühendis, pilot ve makinist ih
tiyacı noksanları gerektikçe Millî Savunma 
Bakanlığının uygun bulması üzerine bu Bakan
lıkça temin olunur. Bu suretle geçici olarak 
Havayolları İdaresinde çalıştırılacakların aylık 
ve uçuş zamları Millî Savunma Bütçesinden 
ve tahakkuk edecek yolluk, kilometre uçuş 

( S, Sayısı ; 58) . 
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Havayolları Genel Müdürlüğü Bütçesinden öde
nil'. • • • 

MADDE 7. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstünde çıkan ve 1951 yılı Bütçesinin 
ait olduğu tertiplerinde kargılığı bulunan borç
lar ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bö
lüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
lerden ödenir. 

1928 - 1950 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi-
no göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçesinde bulunan borçlar, 1952 
yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 ve 
4 ncü kısım bölümleriyle yatırım bölümleri ar
tıklarından eski yıllar borçları bölümüne Mali
ye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden öde
nir. . 

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

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1952 tari-
hindo yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
ve İçişleri B. V. 

Millî Savunma Bakanı 
/ / . Köy men 

Dışişleri Bakanı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 
, vo Dışişleri B. V. 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. NasuMoğlu 
t çişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. vo Ticaret Bakanı 

G. ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
S.Kurtbek 

Maliye Bakanı 
vo Ekonomi ve Tica
ret Bakam Vekili 

H. PolatJcan 
Bayındırlık Bakam 

K. Zeytinoğlu 
Sa. ve So. Y. Bakam 
Dr. E. II. Üstündağ 

• Tarım Bakanı 
N. ÖJvmen • 

Çalışma Bakam ve 
Güm. ve T. B. V. 

N. Özsan 
işletmeler Bakanı 

Hakkı Gedik 

B. K. 
paralan ile ikramiyeleri Devlet Havayolları 
Genel Müdürlüğü Bütçesinden ödenir. 

MADDE 7. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstünde çıkan ve 1951 yılı Bütçesinin 
ait olduğu tertiplerinde karşılığı bulunan borç
lar ilgili oldukları bölümlerinden bu bölüme 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden 
•ödenir. 

1936 - 1950 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçesinde bulunan borçlar, 1952 
yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden 3 ve 
4 ncü kısım bölümleriyle yatırım bölümleri 
artıklarından eski yıllar borçları bölümüne Ma
liye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden 
ödenir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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A/l - CETVELİ 

1951 1952 yıh için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

İkinci hısım - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 

11 Merkez memurları aylığı 
12 .tiler memurları aylığı 
21 Merkez memurları açık aylığı 
22 îller memurları açık aylığı 

Ücretler 
11 Merkez memurları ücreti 
0 îller memurları ücreti 

21 Merkez hizmetlileri ücreti 
22 tiler hizmetlileri ücreti 

Yabancı uzman ve hizmetliler 
le bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 157 500 162 000 162 000 

I I - Başka kaklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı ' • ' • ' , . 10 000 7 500 7 500 

12 tiler memurları çocuk zammı 3 400 3 400 3 400 
21 Merkez memurları doğum yar

dımı ' I 000 ' 600 600 
22 îller memurları doğum yardı

mı ' 400 400 400 
31 Merkez memurları ölüm yar

dımı 1 500 1 500 1 500 
32 îller memurları. ölüm yardımı 500 500 500 
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2 579 099 
1 

2 615 700 

177 000 
44 100 

• 1 

1 

221 102 
• 

36 600 
0 

2 579 099 
1 

2 615 700 



31 

B. M. ödeneğm çeşidi 

40 Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

500 

17 300 

1952 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

250 

14 150 

ı için 
Komisyoncu 
kabul edilen 

Lira 

250 

14 150 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 

209 5434 s,ayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 % 5 ve % 25 giriş -kesenek]e-

1 500 

214 

221 

Bölüm toplamı 296 372 

3424 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince uçak kazasında 
ölenlerin ailelerine verilecek 
tazminatlar 20 000 
Emekli, dul ve yetim aylıkları 3 000 

1 500 

296 372 

20 000 
2 750 

1 500 

210 
211 

12 
13 
14 
15 

10 

20 

riyle artış farkı 
% 1 ek ödenek 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

Temsil ödeneği 
Personele verilecek munzam 
ücretlerle tazminat ve ikrami 
yeler 
5213 .sayılı Kanun gereğince 
ödenecek uçuş parası; tazmi
nat ve başka giderler 
Bütçe Kanununun 5 nci mad
desi gereğince verilecek ikra
miyeler 

166 822 
26 881 
25 000 
7 174 
7 827 

233 704 

1 800 

L . < . i '• ' ' 

256 372 

40 000 

156 024 
28 368 
20 000 
7 864 
9 000 

221 256 

1 800 

256 372 

40 000 

156 024 
28 368 
20 000 

7 864 
9 000 

221 256 

1 800 

256 372 

40 000 

296 372 

20 000 
2 750 

İkinci kısım toplamı 3 419 276 3 556 630 3 556 630 
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B. 

301 

302 

303 
304 

305 

M. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

11 

12 
21 
22 

11 
12 

Ödeneğin çeşidi 

Üçüncü İmim - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro gider
leri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma * 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 
İller posta ve telgraf ücretleri 
Merkez telefon giderleri 
îller telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira bedeli 
Merkez 
îller 

Bölüm toplamı 

(S. Sayısı 

1951 
Yılı 
ödeneği 
Lira 

4 000 

10 000 
15 000 
10 000 
10 000 

49 000 

2 000 

60 000 
10 000 
27 000 
13 000 

112 000 

19 000 

5 000 
1 000 

20 000 
55 000 

81 000 
• 

21 000 
25 000 

46 000 

: 58) 

1952 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

4 000 
\ 920 
l 3 280 

10 000 
1 000 
1 000 

20 200 

2 000 
<j 155 250 
l 4 750 

10 000 
55 000 
19 400 

246 400 

19 000 

5 000 
1 000 

15 000 
•50.000 

71 000 

11 000 
35 000 

46 000 

t için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

4 000 
920 

3 280 
10 000 
1000 
1 000 

20 200 

2 000 
155 250 

'4 750 
10 000 
55 000 
19 400 

246 400 

19 000 

5 000 
1 000 

15 000 
50 000 

71 000 

11 000 
35 000 

46 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

306 Giyecekler 
307 Yolluklar 

10 Sürekli görev yolluğu 
20 Geçici görev yolluğu 

0 Müfettişler yolluğu 
40 Yabancı memleketler yolluğu 
50 Yabancı uzman ve hizmetliler

le bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve başka giderleri 

Bölüm toplamı 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri kar
şılığı 

11 Merkez 
12 îller 

Bölüm toplamı 

309 Taşıt giderleri * 
Merkez yer taşıtları, elektrojen 
grupları, buharlı kazanlar ve 
diğer tesislerin işletme gider
leri 
Merkez yer taşıtları, elektro
jen gurupları buharlı kazan
lar ve diğer tesislerin onarma 
giderleri . 
t i ler yer ve deniz taşıtları elek
trojen gurupları, buharlı ka
zanlar ve diğer tesislerin işlet
me giderleri 
î l ler yer ve deniz taşıtları elek
trojen gurupları buharlı ka
zanlar ve' diğer tesislerin onar
ma giderleri 
Hava taşıtları işletme giderleri 
Hava taşıtları onarma gider
leri 

130 000 115 000 115 000 

21 

22 

31 

32 

41 
42 

20 000 
30 000 

1 
10 000 

10 000 
25 000 

0 
15 000 

10 000 
25 000 

0 
15 000 

20 000 

80 001 

4 000 
2 000 

6 000 

97 500 

50 000 

.210 000 

50 000 
2 677 000 

500 000 

30 000 

80 000 

2-000 
2 000 

4 000 

2 000 

1 000 

270 000 

30 000 

80 000 

2 000 
2 000 

4 000 

2 000 

1 000 

270 000 

85-000 85'000 
2 868 989 2 868 989 

500 000 500 000 
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ödeneğin çeşidi 

Çeşitli işletme giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü hısım - Daire 
kısmetleri 

Temsil giderleri 
Geri verilecek paralar ve bilet 
satış komisyonları 
Artırma, eksiltme ve ihale ko
misyonlarına iştirak edecek 
üyelerin huzur ücretleri 
Sıhhî gereçler 
Taşıma giderleri 
Vergi ve resimler 
Faiz, acyo ve para taşıma gi
derleri 
Mahkeme giderleri 
Yayın giderleri 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit yayın ve pro
paganda giderleri 

« 
Bölüm toplamı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

183 000 

3 767 500 

4 290 501 

5 000 
• 

70 000 

500 
25 000 
17 000 
15 000 

10 000 
7 000 

10 000 

35 000 

45 000 

1952 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

. 183 000 

3 909 989 

4 511 589 

5 000 

70 000 

500 
20 000 
10 000 
15 000 

10 000 
7 000 

6 500 

35 000 

41 500 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

183 000 

3 909 989 

4 511 589 

5 000 

70 000 

500 
20 000 
10 000 
15 000 

10 000 
7 000 

6 500 

35 000 

41 500 

Staj için yabancı memleketlere 
gönderilecek uçak personel ve 
teknisiyenlerin yolluklariyle ~»fjü 

başka her çeşit giderleri 
Sigorta bedeli 
Havacılık kongre ve konferans
larına iştirak edeceklerin yol
luk ve giderleri 

35 000 
1 

10 000 

25 000 
0 

5 000 

25 000 
0 

5 000 
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Ödeneğin çeşidi 

Pasif korunma giderleri 

Dördüncü kısmı toplamı 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1947 - 1950 yılları borçları 
1936 - 1946 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

2 000 

241 501 

80 000 

130 817 
1 

130 818 

210 818 

1952 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

6 000 

215 000 

60 000 

4 999 
1 

5 000 

65 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

6 000 

215 000 

60 000 

4 999 
1 

5 000 

65 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısmı toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

3 419 276 
4 290 501 

241 501 
210 818 

8 162 098 

3 556 630 
4 511 589 

215 000 
65 000 

8 348 219 

3 556 630 
4 511 589 

215 000 
m ooo 

8 348 219 

A/2 CETVELİ 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Meydanlar, istasyon binaları, 
hangarlar, atelyeler onarımı 
Meydan binalan onarımı 173 000 

( S. Sayısı : 58 ) 
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M. ödeneğin çeşidi 

20 Pist onarımı 

Bölüm toplamı 

Makina araç ve gereçler ona
rımı 

I I - Satınalma, yapma, tesis 
ve sermaye tahsisleri 

Meydanlar için satmahnacak 
makina, araç ve yedek parçalar 

10 Makina, araç, yedek parçalar 
satınalma giderleri 

20 Elektrojen gurupları ve yedek 
parçaları satınalma giderleri 

Bölüm toplamı 

Yeniden alınacak taşıtlar.ve 
telsiz cihazları 

10 Hava taşıtları, telsiz cihazları 
ve yedek parça satınalma gi
derleri 

20 Yer ve deniz taşıtları, telsiz ci
hazları ve yedek parça satınal
ma giderleri 

30 Amerikan - ingiliz kredileriy
le satmalınan malzeme bedeİi-
nin taksitleri olup hâzineye 
ödenecek paralar 

40 Motor revizyon atelyesi için 
satmalınacak gereçler 

Bölüm toplamı 

Döner sermaye 

Yatırımlar toplamı 

> 1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
öden,eği istenen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

822 493' 600 000 600 000 

995 493 773 000 773 000 

50 000 10 000 10 000 

50 000 50 000 50 000 

100 000 100 000 100 000 

150 000 150 000 150 000 

400 000 400 000 400 000 

650 000 650 000 650 000 

652 507 371 035 37.1 035 

400 000 400 000 400 000 

2 102 507 1 821 035 1 821 035 

100 000 0 0 

3 398 000 2 754 035 2 754 035 
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B - CETVELİ 

B. M. Gelirin çeşidi 

İşletme geliri 
1 Meydanlar bilet geliri 
2 Meydanlar bagaj geliri 

1951 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

4 170 000 
150 000 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

talimin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

4 670 -000 
200 000 

4 670 000 
200 000 

Bölüm toplamı 4 320 000 4 870 000 4 870 000 

2' Çeşitli gelir 
1 Konma, konaklama geliri 
2 Posta, nakliye geliri 
3 Hususi uçak kira geliri 
4 Gazete nakliye geliri 
o Seyahatten vazgeçen yoleular-
. dan alman % 20 ve % 30 taz

minat geliri 
6 İdareye ait binaların kira ge

liri 
7 Düşünühuiyen gelirler 

230 000 

Bölüm toplamı 230 000 

160 000 
130 000 
215 000 
150 000 

160 000 
130 000 
215. 000 
150 000 

32. 400 

30 600 
12 000 

730 000 

32 400 

30 600 
12 000 

730 000 

Hazineden yardım 
1 Yatırımlar dışında kalan gi

derler için 
2 Yatırımlar için 

Geçen yıldan devrolunan nakit 
mevcudu 

2 928 431 
3 400 000 

Bölüm toplamı 6 328 431 

681 665 

GENEL TOPLAM 11 560 096 

632 139 
2 754 035 

432 139 
2 754 035 

3 386 174 

2 116 080 

11 102 254 

3 186 174 

2 316 080 

11 102 254 

C - CETVELİ 
Vergilerin, resimlerin ve bagka gelirlerin 

dayanakları 
Çegidi Tarihî Numarası Ö Z E T 

Kanun 3 . VI . 1938 3424 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü Teşkilât Ka
nunu. 
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D CETVELÎ 

Sayı Ücret 

Uçucular 
3!"-' " 

Birinci sınıf kaptan pilot. 
İkinci sınıf kaptan pilot 
Birinci sınıf pilot 

. İkinci sınıf pilot 
Uçucu telsizci 

» başmakinist 
» » yardımcısı 
» sınıf 1 makinist 

Merkez Atelyesi 

Uçak kontrol teknisiyeni 
Motor teknisyeni 
Fennî malzeme teknisiyeni 
Telsiz teknisiyeni. . 
Motor ve gövde bakım teknisyeni 
Motor ve gövde bakım başmakinisti 

» bakım postabaşısı 
» » sınıf 1 makinisti 
» » » 2 » 
» » » 3 » 
» » makinist yamağı 

Gövde bakım postabaşısı 
ı» » sınıf 1 makinisti 
» » » 2 makinist 
» » » 3 » 
» .» makinist yamağı 

Uçak bordo aletleri bakım sınıf 1 
makinisti 
Uçak bordo aletleri bakım sınıf 2 
makinisti 
Motor tamir ustabaşısı 
Motor tamir sınıf 1. ustası 

» » » 2. » 
» » > 3. » 
» »• Ustası yamağı 

Mağnofilüks kontrolörü 
Kumlayıcı ustası 
Bremzeci sınıf .1 . ustası 

» » '2. » 
Karbratör ustabaşısı 

» Sınıf 1. ustası 
» Ustası yamağı 

Manyato ve buji ustabaşısı 

10 
10 
20 
10 
22 
1 
1 
14 

1 
1 
5 
12 
5 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

650 
600 
550 
475 
300 
625 
475 
300 

625 
625 
625 
625 
625 
550 
475 
300 
250 
225 
150 
475 
300 
250 
225 
150 

1 300 

250 
475 
300 
250 
225 
150 
300 
250 
300 
250 
350 
300 
150 
350 

Görevin çeşidi« Sayı Ücret 

Manyato ve buji Sınıf 2. ustası 
Uçak donatımı tamir ustabaşısı 

» » * » Sınıf 1. ustası 
» » » » 2. » 
» » » Ustası yamağı 

Pervane tamir ustabaşısı 
» » Sınıf *1. ustası 
» » Ustası yamağı 

Gövde tamir ustabaşısı 
» » Perçincisi V 
>'. » Kaportacısı 
» Dural kaynakçısı 
> Tamircisi yamağı 

Müteferrik işler ve nakil vasıta
ları ustabaşısı 
Müteferrik işler ferezecisi 

» » Tornacısı 
» » Tesviyecisi 
» » Kaynakçı ustası 
» > » Yamağı 
•» » Takım ustası 
» » t » » Yamağı 

Yer nakil vasıtaları tamir sınıf 
1. ustası 
Yer nakil vasıtaları tamir sınıf 
2. ustası -
Yer nakil vasıtaları tamirci yamağı 
Bezleme,. emait-ve boya ustabaşısı 
Emaitçi 
Boyacı 
Terzi 
Marangoz ustabaşısı 
S. 1. Marangoz 
S. 2. Marangoz 
Marangoz yamağı 
Saraç, döşemeci 
Saraç 
Saraç döşemeci yamağı 
Teknik malzeme kontrolörü 
Uçak malzeme depo memuru 

» » » kâtibi 
Müteferrik malzeme depo memuru . 

» » » .kâtibi 
Sürekli işçi 
Telsiz başmakinisti 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

2 

2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
6 
1 

250 
475 
300 
250 
150 
350 
250 
150 
475 
300 
300 
300 
150 

475 
300 
300 
300 
300 
150 
300 
150 

300 

250 
150 
350 
225 
225 
225 
350 
250 
225 
150 
300 
250 
150 
475 
300. 
175 
300 
175 
100 
475 
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Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Elektrik başmakinisti 
S. 1. Telsiz makinisti 
S. 2. » » 
S . 3 . •» » • 

S. 1. Elektrik makinisti 
S. 2. » » 
S. 3. » » 
S. 1. Teletayp* » • 
S. 1. Akümülâtör makinisti 
S. 2. ' . . » ' » ' • . 
S. 1. Dizel jeneratör makinisti 
S. 2. » • » » 

Çeşitli memur vo hizmetliler 

Meydan başmüdürü 
sınıf meydan müdürü 

» » [1] 
» memuru [1] 
» > 

Birinci 
İkinci 
Üçüncü 
Birinci 
tkinci 
Meydan kâtibi 
Satmalına memuru 
Depo memuru 
Mutemet 
Memur adayı 
Daktilo 

İstihbarat memuru 

Telefon santral memuru 
Uçak sicil memuru 
Deniz motor kaptanı 
Deniz motor çımacısı 
Deniz motor makinisti 
İstatistik memuru 
Kule memuru 
Yer motorlu vasıtaları garaj âmiri 
Otobüs şoförü 

*» » 
» » 

2 
5 
5 
15 
8 
5 
32 
1 
6 
2 
7 
4 
4 
4 
İ 

" 2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
2 
6 
10 
21 

475 
300 
250 
225 
300 
250 
225 
400 
300 
250 
350 
250 

475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
300 
250 
250 
125 
200 
175 
150 
30G 
250 
200 
350 
350 
200 
300 
250 
200 
300 
250 
225 
200 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

[1] Genel Müdürlük bunlardan dördünü 
memleketimizle yabancı memleketler arasındaki 
hava seferleri anlaşmasiyle o memleketlerde ça
lıştırıldığı takdirde ücretlerini üç misline kadar 
artırmaya yetkilidir. 

İtfaiye şoförü 
Sağlık oto. şoförü 
Meydan vasıtaları şoförü 
Baş itfaiyeci 
İtfaiyeci 
İtfaiye amelesi 
Meydan tamir ustabaşısı 
Meydan tamir ustası 
Meydan tamircisi 
Bilet satış kontrolörü 

» » bürosu şefi 
» » » memuru 
» » » » 
» » » kâtibi 
» » >> bagaj memuru 

Daire âmiri 
Motorlu takip memuru 
Kâğıt dağıtıcısı 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 
Kamarot (Hostes) 
Yer bakımcısı (Hostes) 
Odacıbaşı 
Odacı 
Renç bekçisi 
Bekçi • 
Sürekli işçi 
Çamaşırcı 

Çeşitli sanatkârlar 

Uçak teknisiyeni 
Meydan onarım teknisiyeni 
Radyo ve elektrik teknisiyeni 
Elektrik başmakinisti 
Kuvvet santral'S. 1. makinisti 

» » S. 2. » 
Terminal elektrik S. 1.. ». 

» S. 2. elektrik » 
Pist ışıklandırma S. 1. » 

» » S. 2. » 
Kalorifer S. 2. » 
Telsiz başmakinisti 

» alıcı S. 1. makinisti 
Telsiz alıcı-sınıf 2. makinisti 

» verici S. 1. » 
» > S. 2, > 

9 
2 
3 
2 

12 
8 
4 
8 

.24 

i 
4 
7 

10 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 

40 
9 

40. 
37 
2 

1 
1 
1 
7 
8 

, 5 
2 
2 
1 
2 
3 

11 
6 
2 
6 
6 

200 
200 
200 
250 
150 
125 
300 
fcoo 
150 
475 
475 
300 
250 
200 
200 
275 
275 
175 
200 
150 
250 
250 
125 
100 
150 
125 
100 
125 

625 
625 
625 
400 
250 
225 
300 
250 
275 
250 
250 
400 
300 
250 
300 
250 

( S. Sayısı: 58 ) 



4D 
Görevin çeşidi Sayı Ücret 

300 •Reiıç sınıf 1. makinist 
» » 2 . » İ2 250 

Kontrol İnılesi trafik operatörü 15 300 
Beynelmilel telefon sınıf 2. makinisti 2 
beynelmilel teletayp sınıf 2. makinisti 5 
Dahilî telefon sınıf-1. makinisti 2 
Dahilî teletayp sınıf 2. makinisti 2 
Telsiz memuru 35 250 
Kadyo teletayp operatörü sınıf 1. 5 300 

250 
250 
250 
250 

Görevin çegidi Sayı Ücret 

Hava trafik kontrol memuru sınıf 1. 
» » » » S. 2. 

Meydan başmakinisti 
» Sınıf 1. makinisti 
» . . » 2 . » 
» » 3 . » 

Uçak silicisi 
Makinist yamağı 
Silindir sınıf 1. makinisti 

'4 
4 
3 
13 
10 
3 
6 
6 
2 

350 
300 
350 
300 
250 
225 
125 
150 
300 

850 

E - CETVELİ 

Bölüm Madde 

204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücreti. 

E - CETVELİ 

Bölüm 204 — Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 
Yabancı uzmanların sözleşmeleri gereğince ödenecek olan aylık ücretleri, mukavelesi gereğinca 

vdrilecek paralar bu bölümden ödenir. " 

Bölüm 221 — Personele verilecek munzam ücretlerle tazminat ve ikramiyeler 
5213 sayılı Kanun gereğince ödenecek uçuş parası, tazminat ve başka giderler ile 

onarımı yapılan uçağın tecrübesi esnasında tamirle ilgili işleri kontrol etmek üzere uçakta bulundu
rulacakların unvanları ne olursa olsun kanunda yazılı kontrolör vasfına haiz olacaklarından tecrü
besi yapılacak uçakta bulunacakların vazifeleri tâyin edilmek şartiylc bunlara da beher kilometre 
için 1,25 kuruş verilir. - , 

Bölüm 301 ve 302 — Merkez ve iller büro giderleri 
Madde 20 - 30 — Döşeme, demirbaş 

Umumi gider formülünde yazılı döşeme ve demirbaş ile bunlar için yaptırılacak dekorasyona ait 
proje, pilân karşılığı verilecek mükâfat bu tertipten ödenir. 

Madde 40 — Öteberi giderleri 
Bahçe için lüzumlu tohum, ağaç, gübre ve bahçenin tanziminde çalıştırılacak amele ile depolar

daki eşyaların tanziminde çalıştırılacak amele yevmiyeleri ve umumi gider formülünde yazılı bilû
mum giderler ve bütçede tertibi bulunmıyan başkabütün giderler bu tertipten ödenir. 

(S. Sayısı: 58) 
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Bölüm 303 — Basılı kâğıt ve defterler 
Bastırılacak kâğıt ve defterlere ait gereçlerin satmalma karşılığı ile bunların bastırma, kaplan

dırma ve mevcut defter ve kitapların kaplama vo onarma giderleri, kaplı olarak alınacak matbu def
terler bedeli bu tertipten ödenir. 

Bölüm 304 —- Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Madde 21-22 — Merkez ve iller telefon giderleri 

Merkez ve illere ait telefon muhabere ücreti ile yemden yapılacak telefon tesis ve onarma gider
leri, balam ücreti telefon muhaberesiyle ilgili başka bütün giderler bu tertipten ödenir. 

Bölüm 305 — Kira bedeli 
Madde 11-12 — Merkez ve iller 

Merkez ve illerde kira ile tutulan binaların kira bedelleri ile bu hususta akdedilen sözleşme
lerin hususi şartlarında yazılı noter masrafı bu tertipten ve su, elektrik gibi giderler ilgili tertip
lerinden ödenir. 

Bölüm 306 — Giyecekler 
Tcknisiyen, teknik malzeme kontrolörü, bilet satış kontrolörü, memur adayı, ve daktilolar ha

riç olmak üzere (D) cetveline dâhil bilûmum hizmetlilerle meydanlarda çalışan sıhhat memur
larına ve bu bölümdeki ödeneğin müsaadesi ve idarece tâyin edilecek esaslar dâhilinde kadın 
hademe ve doktor gömlekleri, işçilere iş tulumları ile birer takım elbise, palto, ayakkabı, uçucu 
personele iki yılda bir defa yazlık elbise ve umumî formülde yazılı giyecekler ile İş Kanunu 
gereğince meydanlarda çalıştırılacak işçilere verilecek tulum, elbise ve çizme, muşamba bedelle
ri bu tertipten ödenir. 

Bölüm 307 — Yolluklar 
Madde 50 — Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka giderleri 

Yabancı uzmanların sözleşmeleri gereğince ödenecek yolluklariyle sigorta aidatı ve sair mas
rafları bu tertipten ödenir. 

Bölüm 308 — 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yolluklar 
Ücretli memurlarla hizmetlilerin, tedavi, yol giderleriyle cenaze giderleri de bu tertipten . 

Ödenir. 

Bölüm 309 — Taşıt giderleri 
Madde 21-31 — Merkez ve iller yer ve deniz taşıtları, elektrojen grupları ve buharlı kazanlar, diğer 

tesislerin işletme giderleri 
Yer ve deniz taşıtları, yangın söndürme, sağlık arabaları, renç, beykin ve elektrojen grupları, bu

harlı kazanların işletmesine ait benzin, yağ, motorin, mazot gibi akar yakıt satmalma.bedelleri ile bu 
işlerle ilgili başka bütün giderler bu tertipten ödenir. 

Madde 22-32 — Merkez ve iller yer ve deniz taşıtları, elektrojen grupları ve buharlı kazanlar ve 
diğer tesislerin onarma giderleri 

Yer ve deniz taşıtları, yangın söndürme, sağlık arabaları, renç beykin ve elektrojen grupları 
ve buharlı kazanların onarması ve bu onarma işleri için satınalmacâk malzeme ve kaynak işlerinde 
kullanılacak oksijen tüplerinin doldurma bedeli ve onarma işlerinde çalıştırılacak uzman amele yev
miyeleri ile bu işlerle ilişikli başka bütün giderler bu tertipten.ödenir. 

( S. Sayısı: 58 ) 
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Madde 41 — Hava taşıtları işletme giderleri 
Uçaklara lüzumlu benzin, yağ, alkol gibi akar yakıt maddelerinin satınalma bedelleriyle nakli

ye, gümrük, ardiye, sigorta giderleri ve işletmeyi icabettiren bu gibi giderler bu tertipten ödenir. 

Madde 42 — Hava taşıtları onarma giderleri 
Uşakların motor revizyonları, Telsiz cihazları, gövde ve yolcu koltukları ve kılıflarının onarımı 

gibi işlerin yaptırılması ve onarma işlerinde kullanılmak üzere alınacak onarma malzemesi,ve bun
ların gümrük, ardiye, sigorta ve nakliye ücretleri, motor revizyon işlerinde çalıştırılacak uzman 
amele yevmiyeleri, îş Kanunu hükümlerine tevfikan ödenecek paralar ve işlerle ilişkin başka bü
tün giderler bu tertipten ödenir. . 

Madde 50 — Çeşitli işletme giderleri 
(1) Hava seyrüseferleri için lüzumlu olan uçuş hava ve yer telsizleri diyagramları ile uçuş 

seyrüsefer haritaları motor, tayyare, telsiz kodları ve frekans kabloları ve teknik tesisatın bakım ve 
idamelerine ait tablolar, (2) Şikago Anlaşmasına göre uçak ve uçucu personelde bulunması gereken bel
geler, (3) Yabancı uçaklarda staj yapan uçak personelinin pasaport masrafı, (4) Memleket iç ve dış se
ferlerine ait uçak manifesto tab 'iyesi ve manifestoya yapıştırılacak pul bedelleri ile Gümrük Kanunu 
gereğince yabancı memleketlerden gelecek bagaj, manifesto, pul giderleri, (5) Bu işletme ile ilgili ba
sılı kâğıt ve defterler ile yolculara mahsus bilet, bagaj, etiketi, yolcu tarifesi, biletlerin yevmiye 
kayıt defterleri, yolcu kayıt bagaj kayıt ve bilet satış defterleri tab'iyelcriyle bunlara lüzumlu kâ
ğıt bedelleri, (6) Dış seferlerde yolculara ve uçak personeline seyahat esnasında verilecek yiyecek," 
içecek bedelleri, (7) Yolcu memur ve müstahdemlerin meydan şehirarası< gidiş gelişlerine ait taşıt gi
derleri, (8) Teknik veya idari sebeplerle vâki idari sebeplerle vâki olacak sekreter veya mecburi 
inişlerde yolcu ve personelin bagaj, gazete ve sairenin bilet tarifesinin 17 nci maddesinde yazılı 
masrafların yapılması, (9) Kaza neticesinde ölenlerin teçhiz, tekfini ve tahnit giderleri ile ailele
rinin bulunduğu mahalle kadar nakilleri ve bunlardan tedavilerine lüzum görülenlerin tedavi üc
ret ve giderleri, (10) Yabancı memleketlerde yapılacak seferler için işletmenin temini maksadiyle 
(IATA) Enternasyonal Assaciation şirketine ödenecek paralar, (11) Uçakların işletme işi ile ilgili 
dış aksamın temizlik işlerinde çalıştırılan amele yevmiyeleri, (12) Uçak. koltuk kılıflarının yaptı
rılması ve bunların yıkatma ücreti, (13) Telsiz muhaberatının temini için vâki olan cere
yan bedeli ile akülerin şarj ve gece iniş mahalleriyle apronların tenvirine ait elektrik cereyan be
delleri, (14) Uçaklarda hava tutmasına karşı yolculara verilen kusmuk kâğıdı, motor tazyiki için 
kulağa konulan pamuk mubayaası ve pamuk muhafaza kâğıdı yaptırılması, (15) Yabancı memleket
lere sefer yapan uçakların konma, konaklama masraf lariyle bunlardan doğan sair giderler ve işletme 
ile ilişikli başka her çeşit giderler bu tertipten ödenil. 

• 
Bölüm 403 — Temsil giderleri 

. Merkezde ve illerde yerli ve yabancı kişiler için yapılacak her çeşit ziyafet ve ağırlama giderleri, 
hayır cemiyetlerinden satınalınacak bilet, yaptırılacak çelenk ve uçak arızasında ölen uçucu perso
nel için yaptırılacak mezar giderleri ve benzeri karşılıkları bu tertipten ödenir. 

Bölüm 412 — Ecza ve sıhhi gereçler 
Satınalınacak ecza ve sıhhi gereçlerle bunların muhafazasına mahsus camlı izole dolaplar satın

alma bedeli, tıbbî âlet ve edevat ve lâboratuvar malzemesi satmalmması ve asit işleriyle çalışan akümü-
lâtörcü yamağı ile boyacıya safi olarak verilecek süt bedeli de bu tertipten ödenir. 

(S. Sayısı: 58) 
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Bölüm 414 — Taşıma giderleri 
Bir meydandan diğer bir meydana gönderilecek eşyalar, Genel Müdürlük bürolarının taşıma üc

retleri, ambalaj ve bu işlerle ilgili başka bütün giderler bu tertipten ödenir. 
} . ' • - . 

Bölüm 417 — Vergi ve resimler 
5237 sayılı belediye gelirleri kanunu gereğince ödenecek vergilerle meydan ve idare binalarına 

ait bina, tenvirat, tanzifat vergileri ve diğer vergi ve resimler bu tertipten ödenir. 

Bölüm 418 — Faiz, a&yo ve para taşıma giderleri 
Banka ve postalarla yapılan para nakil masrafları ve pul bedelleri ile bu işlerle ilgili başka bütün 

giderler bu tertipten ödenir. 

Bölüm 419 — Mahkeme giderleri 
Mahkeme harçları, baro kayıt üöreti, icra masrafları, avukatlık ücreti ve bu husustaki giderler 

bu tertipten ödenir. 

Bölüm 451 — Yayın giderleri 
Madde 10 — Satınalma ve abone 

Teknik ve idareyi alâkadar eden kitap, mecmua ve saire satmalmması, gazete abone bedelleri bu 
tertipten ödenir. 

Madde 20 — Başka her çeşit yayın ve propaganda giderleri 
Halkın tayyare yolculuğuna istekle karşılıyabilmesi için iç ve dış memleketlerde gazete, mecmua 

afiş suretiyle yapılacak propaganda, reklâm, sergi, yaptırılması afişler için sahiplerine verilecek para 
mükâfatı,, ecnebi şirketlerce propaganda maksadiyle yolcular için yapılan çeşitli masraflara mümasil 
giderler ve propagandayı ilgilendiren başka bütün giderler ve tecrübe giderleri bu tertipten ödenir. 

Bölüm 452 — Staj için yabancı memleketlere gönderilecek uçak personeli ve teknisiyenlerin yolluk-
lariyle başka her çeşit giderleri 

Staj için yabancı memleketlere gönderilecek uçak personeliyle teknisyenlerin meslekî bilgilerini 
artırmak maksadiyle vâki olacak seyahat için tahakkuk edecek yolluk ve başka giderleri bu tertipten 
ödenir. 

Bölüm 458 — Havacılık kongre ve konferanslarına iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri 
Kongre ve konferanslara gidecek memurların yollukları ve bunlar tarafından konferansın devam 

ettiği müddetçe yapılacak telefon ve temsili giderler ile bu tertiple ilgili başka bütün giderler bu bö
lümden ödenir. 

Bölüm 701 — Meydanlar, istasyon binaları, hangarlar ve atölyeler onarımı 
Madde 10 — Meydan binaları onarımı 

Binaların, portatif evlerin, atelye ve hangarlarla telsiz, radyo, elektrik ve su işleri gibi sabit te
sislerin onarılması ye civarlarının tanzimi, bunlar için yapılacak ilâve inşaat ile (20 000) yirmi 
bin liraya kadar sabit tesislerin onarılması ve civarlarının tanzimi, bunlar için yapılacak ilâve 
inşaat ile (20 000) liraya kadar küçük yapıların yaptırılması ve mevcut meydanların emniyeti 
için istimlâk edilecek arazi bedeli ile tapu harçları ve hariçte yaptırılacak plân ve keşifler için 
ödenecek keşif ücreti ile nezaret edecek fen adamlarına ödenecek paralar ve bu binaların onarılma
sında kullanılmak üzere satınalmacak onarma malzeme bedeli ile bu hususta çalıştırılacak ame
le yevmiyeleri ve bu işlerle ilişkin başka bütün giderler bu tertipten ödenir. 
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Madde 20 — Pist onarımı 

Mevcut. meydan pistleriyle meydana ait sabit tesislerin onarılması ve bunların onarılması için 
satın alınacak malzeme bedeli ile bu hususta çalıştırılacak amele yevmiyeleri ve pist onarımı ile iliş
kin başka bütün giderler bu tertipten ödenir. 

I 

1 ". -"'"'• '*"'. Bölüm 711 — Makine ve araçlar onarımı 
Meydan ve pistlerde kullanılan makine ve âletlerle araçların onarılması ve bunların onarılma

sı için alınacak onarma malzemesi ve bu onarmaile ilişkin başka bütün giderler bu tertipten öde
nir. 

Bölüm 751 — Meydanlar için satmalı nacak makine, araç ve yedek parçalar 
,r""""" Madde 10-20-

Meydanların pist tamiratında kullanılmak üzere satınalmacak mazot makinesi, traktör, silindir 
ve asfalt yapmaya mahsus tava, kazan, kazma, kürek, küskü gibi alet ve edevat ile maydan tamira
tında kullanılacak çalı süpürgesi ve inşaat malzemesi nakline mahsus araç ve elektrojen grupları 
ile yedek parça satmalma bedelleri ve bunların tesis masrafları, nakliye, gümrük, ardiye, sigor
ta ve ambalaj giderleri ve bu işlerle ilişikli başka bütün giderler bu tertipten ödenir. 

Bölüm 752 — Yeniden alınacak taşıtlar ve telsiz cihazları,ve yedek parça giderleri 
Madde 10-20 

Hava, deniz ve yer taşıtlariyle telsiz cihazları ve yedek parçaları, lüzumlu lâstik, cam gibi 
bunlarda kullanılacak malzemenin satmalma bedelleri, nakliye ardiye, gümrük, sigorta giderleri 
vo yabancı memleketlerden satınalmacak malzemelere ait posta, telgraf, telefon giderleri vejm sa-
tınalmalarla ilişkin başka bütün giderler bu tertipten ödenir. 

Madde 40 
Motor revizyon atelyesi için satınalmacak makine alet ve edevat ile atelyeye lüzumlu yedek 

parça satmalma bedeli, nakliye, sigorta, gümrük, ardiye ve ambalaj giderleri ile bu satınalmalarla 
ilişkin başka bütün giderler bu tertipten ödenir. !•..&{'"*? a r ' i " r''? ~* \ ,. , 
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İ9Hİ yılı Gider Bütçesinin 204 ncü yabancı uzmanlar ve tercümanlar tertibine ait kadro cetvelidir 

Bölüm ödeneğin çeşidi 

204 Yabancı uzmanlar ve hizmetliler, Tercü
manlar ücreti 

Görevin çeşidi 

Motor revizyon uzmanı 

Radyo ve renç tamir ve ayar 
uzmanı 

Uzman pilot 

Telsiz uzmanı 

Tercüman 
' o 

Aded Lira Ay 

1 3 710 12 

Tutarı Hangi aydan muteber olacağı 

3 710 12 

3 710 10 

365 12 

625 10 

44 520 Mart 1950 başından Şubat 1952 
sonuna kadar 

44 520 Mart 1951 başından Şubat 1952 
sonuna kadar 

37 100 Mayıs 1951 başından Şubat 1951 
sonuna kadar 

4 380 Mart 1951 başından" Şubat 1952 
sonuna kadar 

6 250 Mayıs 1951 başından Şubat 1952 
sonuna kadar 

12 120 136 770 Toplam 

Bakanlar Kurulunun 11 . IV . 1951 tarih ve 3/12840 sayılı karariyle istihdam edilmektedir. 
Yapılan sözleşmeye göre uzmanların her birine ayda (600) Amerikan dolarından başka ayrıca 
Türkiye'de bulundukları müddetçe her ay iaşe ve ibate karşılığı olarak (350) dolar mukabili 
Türk lirası ödenecektir. 
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Orman Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 

T. C. 
Başbakanlık 30 . XI. 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 2176/6.3860 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Orman Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçesi hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 29 . 
X I . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişik-
leriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

1952 yılı Bütçe giderlerinin bölüm ve madde itibariyle izahı aşağıda arzedilmiştir. 

B. M. 

201 11 Merkez memurları aylığı 
12 İller memurları aylığı 
21 Merkez memurları açık aylığı 
22 iller memurları açılc aylığı 

1952 yılı Bütçe teklifinin merkez ve iller memurları aylığı maddelerinde 1951 yılma 
nazaran ceman 234 235 lira noksanlık vardır. 
1951 yılı Bütçesine bağlı (L) cetvelinden 60 lira aylıklı bir aded sınıf 1 başmü
hendis yardımcısı, yine 60 lira aylıklı bir aded sınıf 2 kıdemli orman mühendis yar
dımcısı, 50 lira aylıklı iki ,aded başmühendis yardımcısı ve 20 lira aylıklı 8 aded sınıf 
2 orman başkâtibi kadrosu çıkarılarak 1952 yılı fiilî kodrosuna ithal edilmiş buna 
mukabil halen münhal bulunan 20 aded 15 lira aylıklı sınıf 2 orman kâtibi kadro-
siyle 20 aded 15 lira aylıklı sınıf 2 orman mesaha memuru kadrosu (L) cetve
line alınmıştır. Fiilî kadroya alman memurların aylıklarının senelik tutarı ceman 
34 800 lira, (L) cetveline alman münhal kadroların senelik tutarı ise 72 000 liradır. 
Kadrosuz terfi etmiş bulunan merkez memurlarından bâzıları kadroya alınmış ol
duklarından terfi farkından 8 800 lira noksanlık mevcuttur. 
İller memurları kadrolarından (L) cetvelinden çıkarılanların tutarı (L) cetveline 
alınanların tutarından 37 200 lira noksandır. Diğer taraftan kadro bulunmaması 
yüzünden halen 2919 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince stajyer olarak 
istihdam edilmekte olan 14 orman mühendisinin bir aylık ücret tutarı olan 37 800 
lira ile 312 orman mühendis yardımcısından 162 adedinin ücretlerinin senelik tuta
rı olan 336 600 lira ki, ceman iller memurları aylığı maddesine 374 400 lira eklen-
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miş ve bakiyeye 150 stajyer mühendis muavininin ücretlerinin senelik tutarı olan 
315 000 liranın kadro tasarruf atından karşılanabileceği hesaplanarak bu miktar 
noksan teklif edilmiştir. 

11 Merkez Memurları ücreti 
12 İller memurları ücdeti 
21 Merkez hizmetlileri ücreti 
22 İller hizmetlileri ücreti (Saymanlıklar, sınırlama komisyonları, Amenajman grupları, 

hizmetlileri) 
Bu bölümün 11 nci merkez memurları ücreti maddesine fazla olarak konulan 1 500 lira 
daire doktoru ile ayniyat muhasibinin terfi farklarından, 21 nci merkez hizmetlileri üc
reti maddesindeki 9 900 liralık fazlalık senelerden beri terfi ettirilmemiş olan bir takip
çinin ücretininnn 150 liradan 175 J İraya çıkarılmış olmasından ve propaganda hizme
tinde kullanılmak üzere satmalmacak 2 jeep için herbiri 200 lira ücretli iki şoför 
kadrosiyle 400 lira ücretli bir sinema teknisiyeni kadrosunun ilâvesinden mütevellittir. 
22 nci iller hizmetlileri ücreti maddesinde ise 1951 yılı teklifine nazaran 29 790 lira 
bir fazlalık var, bu fazlalık orman ndanlıklarmda kullanılan motorlu nakil vasıtaları 
ile 1952 yılında satmalmacak motorlu taşıtlarda çalıştırılmak üzere 4 şoför kadrosunun, 
yeniden açılacak Orman Muhafaza Memurları Okulu için (D) cetveline konulan 25 hiz
metlinin kadroları karşılığında ve yine kurulmakta olan araştırma istasyonları için 
(D) cetveline konulan 6 hizmetlinin kadroları karşılığından mütevellittir. Orta Orman 
okulunun kapanmasına karar verilmiş olduğundan okulun 1951 yılı hizmetliler kadro
sundan 10 adedi çıkarılmış ve geriye kalan 11 kadro da 5 ve 6 aylık olarak teklif edil
miş ve bu suretle 14 130 lira tasarruf edilmiştir. 

12 iller geçici hizmetliler ücreti : 
13 Yangın bekçi ve koruyucularının ücreti : 

Bu bölümün 12 nci maddesinde geçen yıla nazaran fazla teklif olunan 23 700 lira orman 
tahdit aylığı, 475 lira ücretle çalıştırılacak 6 hukukçu üyenin aylık farkından mütevel
littir. 3116 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre bu hukukçu üyelere ayda ancak 200 
lira ücret verilmek mümkün iken 5653 sayılı Kanunla bu miktar 475 liraya çıkarılmış 
olduğundan 1952 yılı Bütçesine 23 7f.<0 lira fazla teklif edilmiştir. Bundan evvelki yıllar 
da yangın mevsiminde 5 ay müddetlo istihdam edilen yangın bekçilerine ayda 75 lira, 
yangın koruyucularına ise ayda 90 lira ücret verilmekte idi. Bunların gördükleri hiz
metin mahiyet itibariyle aynı olması ve yangın gözetleme kule ve kulübelerinde telefon 
başında bekliyen bu müstahdemlerin nöbetle vazife yapmaları zarureti karşısında bun
ların vazife ve ücretlerinin tevhidi suretiyle aynı miktar ödenekle daha fazla 
şahıs istihdamı derpiş edilerek 1951 yılında istihdam olunan 700 bekçi ve 1000 aded ko
ruyucu yerine 75 lira ücretli 1900 aded bekçi çalıştırılması uygun görülmektedir. 

11 Merkez memurları çocuk zammı : 
Halen merkezde çocuk zammı alan çocuk adedi 224 tür. 1952 yılında vâki olacak do
ğumlar da göz önünde tutularak 30 000 liralık ödeneğin ihtiyacı karşılıyacağı anlaşıl
dığından bu maddeden 5 000 lira d d ilmesi mümkün olmuştur. 

12 İller memurları çocuk zammı : 
1950 yılı kesin hesap neticesine göre iller memurları çocuk zammı için 399 300 lira 
sarfedilmiştir. 1951 ve 1952 yıllarındaki doğumlar da nazara alınarak geçen yıla na
zaran 5 000 lira fazla teklif edilmiştir.. 
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40 Yakacak zammı : 
1950 yılı kesin hesabına göre bu bölümden 9 420 lira harcanmıştır. Bilâhara Gümüş
hane vilâyetinin de yakacak zammı verilen yerler, arasına alınmış olması dolayısiyle 
bu vilâyet dahilindeki orman memurlarının yakacak zammı da ilâve edilince bu ihtiya
cın 11 000 lira ile karşılanabileceği anlaşıldığından bu maddeden 4 000 liranın tasar
rufu mümkün olmuştur. 

11 % 5 Emekli keseneği, % 25 giriş kesenekleri ve artış farkları karşılığı : 
12 % 1 ek karşılıklar 

Bu bölümün 11 nci maddesinde geçen yıla nazaran 2122 lira artış, 12 nci maddesinde 
ise 8 lira eksilme görülmektedir. Aylık ve ücret bölümlerindeki ödeneğe göre hesap
lanmış olmakla beraber 2919 sayılı Kanun gereğince istihdam edilmekte olan stajyer
lerin ücret tutarı bu hesaba dâhil edilmemiştir. 

. Askerlik ders öğretmenleri ücreti : 
Orta Orman Okulunun kapatılması düşünülmüş ve bu itibarla sınıfları azalmış oldu
ğundan Askerlik ders öğretmen ücreti de geçen yıla nazaran 144 lira azalmıştır. 

Emekli, dul, ve yetim aylık ve ödenekleri : 
Halen Orman Genel Müdürlüğünden emekli, dul ve yetim aylığı alanların sayısı 557 
den ibarettir. Tahsis vaziyetine göre bunların aylıkları 395 444 lira ile karşılanacağı 
anlaşıldığından bu bölümden 10 556 liranın tasarrufu mümkün olmuştur. 
îller büro giderleri : (Bölüm toplamı) 
Bu bölümün 12, 16, 32, 36, 42, 46, 52, 56, 62 ve 66 nci maddelerinde geçen yıla naza
ran ceman 43 347 lira artış ve 13, 43, 54, 64 ve 65 nci maddelerinde de ceman 5 000 li
ralık eksilme vardır. Artış sebepleri yeniden teşkil edilip Nisan 1951 den itibaren 
faaliyete geçmiş bulunan Orman başmüdürlüklerinin kırtasiye, demirbaş, öteberi, ay
dınlatma ve ısıtma giderleri karşılıkları ile faaliyete geçirilmesine karar verilen teknik 
araştırma istasyonları ibtiyaçlarının,btı işin icabettirdiği vasıta ve malzemenin temini 
suretiyle karşılanabilmesi imkânının sağlanmasından ibarettir. 
Eksilme sebebi ise, bu bölümde derpiş olunan bâzı hizmetlerin geqcn yıla nazaran 
daha az ödenekle karşılanabileceğinin anlaşılmış olmasından ibarettir. 

11 Merkez ve iller basılı kâğıt ve defterleri : . 
16 Teknik araştırma istasyonları basılı kâğıt ve defterleri : 

Basılı kâğıt ve defterler bölümünün 11 ve 16 nci maddelerindeki ceman 10 900 lira-
fazlalık da yine orman başmüdürlüklerinin ve teknik araştırma istasyonlarının ihti
yaçlarının karşılanması gayesiyle konulmuştur. 

11 Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
Orman başmüdürlüklerinin teşekkülünden sonra, genel müdürlüğün Devlet Orman İş
letmeleri ve diğer teşkilât ile olan muhaberesinin önemli bir kısmı başmüdürlüklere 
intikal etmiş bulunduğundan bu bölümün İ l nci maddesinden 20 000 liranın tasar
rufu mümkün olmuştur. 

22 îller telefon giderleri : ' 
Başmüdürlüklerin teşekkülünden önce taşra teşkilâtının genel müdürlükle müstacel 
muhaberatı işletme müdürlüklerince yapılmakta ve masrafları da döner sermayeden 
ödenmekte idi. Bugün bu nevi telefon muhaberatı başmüdürlükler tarafından yapıl
makta ve bilhassa yangın mevsimlerinde buna zaruret duyulmakta olduğundan iller 
•telefon giderleri ödeneği geçen yıla nazaran 4 000 lira fazla tçl#f edilmiştir, 
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25 Ağaçlandırma ve fidanlıklar telefonları kurma ve konuşma giderleri : 
: 1951 yılma nazaran bu maddede fazla görülen 33 750 lira şehir ve kasabalardan 8, 12, 

18 kilometre uzakta tesis edilmiş bulunan Manisa, Kayseri, Hatay ve Konya Ereğlisi 
fidanlıklarının civarında kuruldukları şehir ve kasabalarla irtibatlarını sağlamak zaru-

. reti hâsıl olması dolayısiyle kurulacak telefonların masraflarını karşılamak üzere ko
nulmuştur. \ ' 

26 Teknik araştırma istasyonları telefon kurma ve konuşma giderleri : 
Bu maddede fazla teklif olunan 2 999 lira da faaliyete geçirilmeleri zaruri görülen 
araştırma istasyonlarının telefon muhabere ihtiyaçlarını karşılamak üzere konulmuş
tur. , 

Kira bedeli : • ' 
Merkezden katma bütçe teşkilâtının kira ile işgal edilen binası yoktur. Başmüdürlük
lerin teşkili dolayısiyle geçen yıl bütçesine konulan 14 000 lira kâfi gelmediğinden bu 
maddeye 116 liranın, ağaçlandırma vo 'fidanlıklar ihtiyacı için konulan ödeneğe de 
760 liranın eklenmesi icabetmis, buna mukamil, amenajman heyetleri için teklif olunan 
ödenekten 1 400 liranın tasarrufu mümkün görülerek bölüm yekûnu geçen yıla naza
ran 524 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

10 Sürekli görev yolluğu : 
1950 yılı Kesinhesabına göre bu maddeden yapılan harcama 34 418 liradan ibarettir. 
1952 yılında bu hizmetin 35 000 lira ile görülebileceki anlaşıldığından 5 000 lira nok
saniyle teklif edilmiştir. ~ • ' 

21 Geçici görev yolluğu : l 

Bu tertipte geçen yıla nazaran 60 090 lira fazlalık mevcuttur. Teşkil olunan başmü
dürlük ile yardımcılarının ve kısım şeflerinin birer büro memuru olarak dairelerde 
oturup kalmamaları ve ormancının esas vasfını teşkil eden ormanda iş ve vazife pren
sibine sadık kalarak teşkilâtın en aşajı kademelerine kadar her vazife sahibi orman
cıyı bir ormanda ve iş başında kontrol ederek gerekli direktifleri yerinde vermelerini 
ve bilhassa' geçimini ormandan temin eden köylünün ihtiyaçların! yerinde ve zama
nında sağlamayı ve korumayı ve yetiştirme işleriyle meşgul vazifelileri her zaman iş 
başında takip etmelerini sağlamak maksadiyle asgari ihtiyacın karşılığı olarak bu mad
deye 60 000 lira eklenmesine lüzum hâsıl olmuştur. Esasen bu maddeye konulan 40 000 
lira ihtiyacı karşılıyamamış ve az rananda bitmiş okluğundan Temmuz ayında aktarma 
suretiyle 18 500 lira eklenmiş ise de bu da kâfi gelmemiştir. Bu itibarla geçici görev 
yolluğu ödeneğinin artırılmasında zaruret-mevcuttur. 

23 Sınırlama geçici görev yolluğu : 
1951 yılı bütçesine konulan ödenek ihtiyaca kâfi gelmediğinden halen faaliyette bulu
nan 6 komisyonun üyeleri ile kâtiplerinin yollukları karşılığı olmak üzere geçen yıla 
nazaran 2 570 lira fazlasiyle 3 500 lira teklif edilmiştir. 

24 Amenajman geçici görev yolluğu • 
Amenajman heyetlerinin mmtaka tnerkezleri vilâyetlere tevzi edilmiş olduğundan bu 
tertipten geçen yıla nazaran 1 750 !İranın tasarrufu mümkün 'görülmüştür. 

26 Teknik araştırma istasyonları geçici görev yolluğu : 
• Faaliyete geçirilmesine karar verilmiş bulunan teknik araştırma istasyonlarının faaliyet

lerini tanzim, sevk ve idare etmek üzere 15 orman mühendisi tavzif edilmiş bulun
maktadır. Bunların faaliyetleri daha çok tecrübe ormanı olarak seçecekleri ormanlarda 
rasat, deneme vo tetkik ile geçeceğin don kanuni yolluklarını karşılamak üzere geçen yıla. 

• -nazaran G 500 lira fazla, teklif edilmiştir. 
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21 Merkez taşıtları işletme giderleri : 
22 Merkez taşıtları onarma giderleri : , 

1950 yılı kesinhesap neticelerine göre 21 nci maddeden 2 580, 22 nci maddeden ise 
1 5t12 lira sarfedildiği göz önünde tutularak ihtiyacın daha az ödenekle karşılanabileceği 
anlaşılmış ve 3 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

51 Ağaçlandırma ve fidanlıklar taşıtları işletme giderleri : 
52 Ağaçlandırma ve fidanlıklar taşıtları onarma giderleri : 
54 Propaganda için alınacak jeeplerin; işletme giderleri : 

Halen fidanlıklarımızda motorlu vasıta olarak 8 kamyon, 8 kamyonet, 3 jeep, bir traktör, 
bir ekskavatör vardır. 1952 yılında daha dört kamyon ve 2 kamyonet satmalınacakfa.r. 
1952 yılından itibaren köy ağaçlandırmaları tamamen fidanlıklarca yapılacağından bu 
fidanların dikim yerlerine nakli için kullanılacak vasıtaların işletme giderleri ve yeni
den satmalmacak vasıtaların "işletme giderleri karşılığı olmak üzere 51 nci maddeye 
10 000 ve yine aynı sebeplerle 52 nci maddeye de 2 000 lira fazla ödenek konulmuştur. 
Yurdumuz ormanlarının durumu, bakımı, korunması, ormanların memlekete temin ettiği 
faydalar ve başka memleketlerde bu yönlerden ormanın durumunun halkımıza anlatılıp 
gösterilmesinde buna dair eserler, broşürler, afişler, pullar bastırılıp dağıtılmasında ve 
en modern propaganda vasıtası olan sinema fil imi eriyle bu işin görülmesindeki fayda 
aşikârdır. Bu itibarla şimdilik iki takım sinema makinesi ile bunları taşıyacak iki aded 
jeepin alınması lüzumlu görüldüğünden 1952 yılı bütçesine gerekli ödenek konulması ica-
betmiş ve alınacak jceplerin işletme giderleriyle bunların üzerine sinema makinelerini 
muhafaza edecek şekilde yaptırılacak karoserilerin imal masraflarını karşılamak üzere 
taşıt giderleri bölümüne bir madde ilâvesi suretiyle 8 000 liralık ödenek teklif edimiştir. 

10 Hastalıklarla ve böceklerle savaş için lüzumlu ilâçlar karşılığı 
20 Taşıt giderleri 
40 Başka giderler 

Çeşitli böcek ve hastalıkların tahribatına mâruz kalmış bulunan ormanlık sahalardaki 
hastalıklar ve böceklerle mücadelede kullanılacak ilâçlar 1951 yılı içinde mütehassıs 
mühendisler vasıtasiyle mahallinde teesübe edilerek neticeleri tesbit edilmiş olduğun
dan memlekete her yıl milyonlarca zarar veren bu âfetlerle savaşı sağlamak üzere mez
kûr ilâçlardan satmalmmak üzere geçen yıla nazaran 9 000 lira fazla teklif edilmiştir. 
Diğer taraftan bu hastalık mmtakalarma gönderilecek mühendislerle diğer teknik şa
hısların ve eşyalariyle mücadele vasıtalarının nakli işinde kullanılmak üzere kiralana
cak hayvanların kira bedellerini karşılamak üzere bu bölüme 20 nci madde ve yine bu 
elemanların çadır, portatif karyola, hurç gibi kamp levazımatı ve mutfak edevatı ve 
mücadele tecrübelerinde kullanılacak malzeme bedellerini karşılamak üzere de 40. ncı 
madde ilâve edilerek bunlara ceman 7 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

11 Orta Orman okulları 
Halen yalnız 3 ncü sınıfında tedrisata devam olunan Bolu Orta Orman Okulunda 12 
yatılı ve 10 paralı öğrenci mevcuttur. Okulda daimî vazifeli 3 öğretmenle birlikte 
ceman 25 kişinin 300 günlük yiyecek bedeli olarak 14 200 lira, elbise, ayakkabı, kasket 
ve çamaşır masrafı olarak 2 802 lira ve okulun ısıtma, aydınlatma, sigorta, ilâç, öğrenci 
tedavisi, temizlik, tatbikat masrafları, kitaplık, dâboratuvar ve diğer müteferrik gider
leri için ceman 14 468 lira hesabiyle ve geçen , yıla nazaran 28 480 lira noksaniyle 
31 520 lira teklif edilmiştir. 

12 > Orman Muhafaza Memurları Okulu 
Ormanlarımızın korunma, bakım ve yetiştirilmesi işlerinde Orman Mühendisinin tek-
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nik yardımcısı vazifesini görmek üzere vazifelendirilecek (Orman Muhafaza Memur
ları) na teknik bilgi vermek üzere Bolu'da açılacak (Orman Muhafaza Memurları 
Okulu) na 100 öğrenci alınacaktır. Bunların yiyecekleri için 45 000, elbise, kasket, 
çizme ve çamaşrıları için 16 700 ve yakacak, aydnılatma, temizlik, ilâç, öğrenci teda
visi, tatbikat masrafları, kitaplık, lâboratuvar ve diğer müteferrik ihtiyaçları için de 
13 300 lira ki ceman 75 000 lira teklif edilmiştir. 

418 Para taşıma giderleri 
Mevcut sarfiyat göz önüne alınarak bu bölüme geçen yıla nazaran 1 198 lira fazla tek
lif edilmiştir. 

420 20 Teknik Araştırma istasyonları taşıt giderleri 
30 Teknik Araştırma istasyonları işçi gündelikleri 
40 Teknik Araştırma istasyonları başka giderleri 

Faaliyete geçirilmelerine karar verilen teknik araştırma ve denemeler istasyonlarında 
vazife alan mühendislerle diğer teknik memurların hayvan kiraları ile bu işlerde çalış
tırılacak işçilerin gündeliklerine ve yine mühendis ve teknik elemanların kamp ve mut
fak levazımatının ve diğer teçhizat ve malzemenin satınalma bedellerinin karşılığı 
olarak bu bölüme geçen yıla nazaran ceman 7 500 lira fazla ödenek konulmuştur. 

421 Harita ve kadastro işleri giderleri 
Amenajman ve sınırlama şubelerinin ihtiyaçları için Harita Genel Müdürlüğünden sa
tın alınmakta olan haritaların karşılığı olmak üzere konulan bu meblâğdan ihtiyaca 
göre 2 000 liranın tasarrufu mümkün görülmüştür. 

423 Yangınlarla savaşa ait 3116 sayılı Kanunun 90-, 91 ve 92 nci maddeleri gereğince yapı
lacak ödemeler 
Yangın vukuunda işçinin nakli için tutulacak vasıta bedellerine, işçinin ekmek para
sına, yangın söndürme sırasında kazaya uğrıyacak eşya bedeline ve sakatlananlara taz
minat olarak verilecek mebaliğin karşılığı olarak konulan bu ödenekten sarfiyata 
nazaran 10 000 liranın tasarrufu mümkün görülmüşütür. 

425 40 Sınırlama başka giderleri 
Mevcut komisyinlar ihtiyacının 2 500 lira ile giderileceği anlaşıldığından bu mad
deden 1951 yılma nazaran 2 500 liranın tasarrufu mümkün görülmüşütür. 

426 Amenajman 
10 1508 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat 

Amenajman heyetlerinde çalışan bir mühendisin ortalama tazminat yevmiyesi 6 li
radır. 55 mühendisin 1 günlük yevmiyesi 330 lira ve 150 iş günü için 49 500 liradır. 
Harita ekiplerinde çalışan 40 mühendisin tazminat yevmiyeleri de ortalama 6 lira tut
maktadır. 40 mühesdisin bir günlüğü 240 ve 165 iş günü için yevmiyeleri tutarı ise 
48 000 lira eder ki, ceman 97 500 lira hesaplanarak konulmuştur. Geçen yıla naza
ran 2 100 lira fazladır. 

20 Taşıt Giderleri T 
Taşıt giderlerine gelince; Amenajman heyetlerinde ve harita ekiplerinde çalışan mü
hendisler kendileri binmek ve eşyalarını naklettirmek için kiraladıkları atlarla gün
de (6) lira kira vermekteler. Bir ayda 25 gün çalıştığına göre bir mühendis ayda 
150 lira at kirası vermektedir. 55 mühendisin beş buçuk ayda at kirası 45 375 lira 
eder, 5 mühendis bir heyet halinde çalıştığına göre her heyet için bir atlı postaya 
ihtiyaç vardır. Bir atlı posta ancak günde 7 lira mukabilinde çalıştığına nazaran 
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bir ay 30 gün henabiyle beş buçuk ayda 1 155 lira ve 11 heyet için ceman 12 705 li
ra ödenek lâzımgelir ki, Amenajman heyetlerinin at kirası ceman 58 080 lira tutmak
tadır. Harita ekiplerinde ise; 40 orman mühendisi ile 5 subayın 6 liradan günde 270 
lira at kirası vardır. 160 iş günü için 43 400 lira tutar. Ayrıca her mühendis için 
eşya ve malzeme nakli için iki mekâreye ihtiyaç vardır. Bunların da günlük kira
sı 6 lira olduğundan bir .ekip için 12 lira, 45 kişi için ise 540 lira ve 150 iş günü için 
81 850 lira sarfı icabeder ki, ceman 125 250 Amenajman at kirasiyle birlikte 183 330 
lira eder. Geçen yıla nazaran 3 330 lira fazladır. 
îşçi gündelikleri ,, 
Başka giderler 
Her Amenajman hayetinde 16 işçi ve iki kamp bekçisi olmak üzere 18 işçi çalıştı
rılmaktadır. Bir işçinin gündeliği 4 liradır. Bir heyetin günlük işçi ücreti 72 lira ve 
11 heyetin bir günlük işçi ücreti 792 lira ve bir ayda 25 gün hesabiyle beş buçuk ayda 
108 900 lira eder harita ekiplerinde ise bir mühendis 3 işçi kullanmaktadır. 1 işçi
nin gündeliği 4 lira olduğuna göre her mühendis günde 12 lira işçi ücreti vermekte
dir. 40 mühendis günde 480 lira ve 160 iş gününde 76 800 lira işçi gündeliği ödemek 
icabeder ki, ceman 185 700 lira eder, 1 800 lira noksaniyle 183 900 lira teklif edil
miştir. 40 ncı başka giderler maddesine konulan 92 330 liranın 7 500 lirası kamp ve 
mutbak levazımatmm onarma gide deri için 82 000 lirası harita ekiplerinin sinyal inşaatı 
için, 3 000 lirası filim mubayaası karşılığı ve 500 lirası da ilâç ve tıbbi malzeme gider
leri için konulmuştur. Geçen yıla nazaran 62 070 lira noksan teklif edilmiştir. 

Ağaçlandırma ve fidanlıklar teknik elemanlarına 1508 sayılı Kanun gereğince verilecek 
tazminat : " 
1952 yılından itibaren köy ve belediye ağaçlandırmaları fidanlıkların teknik elemanları 
vasıtasiyle yapılacağından bunların tazminat yevmiyeleri karşılığı olarak 1951 yılma 
nazaran 5 000 lira fazla teklif edil .niştir. 
Başka giderler : 
Başka giderler maddesinde geçen yıla nazaran, fazla görülen 52 500 liradan 5 000 lirası 
Erzurum ve Konya - Ereğlisi fidanlıklarında yapılacak elektrik tesisatı karşılığı, 45 000 
lirası Ankara, Kayseri ve Manisa fidanlıkları su tesisatının ikmali ve su ihtiyacının 
giderilmesi için birer motorlu tulumba alınması karşılığı, 2 500 lira da yeni alınacak 
motorlu tulumbaların işletme ve onarma karşılığıdır. Geriye kalan 20 000 lira ise bütün 
fidanlıkların bu tertipten temin ede sekleri yıllık normal ihtiyaçları için konulmuştur. 

Orman Fakültesinde okutulacak öğrencilere verilecek burslar ve diğer giderler ile tatbi
kat yollukları : 
1951 - 195,2 ders yılında Orman Fakültesinde' Orman Genel Müdürlüğü hesabına burslu 
olarak okutturulacak talebenin sayısı 130 dur. Millî Eğitim Bakanlığınca her talebeye 
ayda 100 lira burs verilmesi kararlaştırıldığından bir talebeye senede 1 200 lira hesa
biyle 130 talebeye yılda 156 000 lira burs ve beher talebeye senede 180 lira çeşitli üni
versite harcı ile tatbikat yolluğu kabul edildiğinden 130 talebenin bu nevi masrafları 
için de 23 400 lira ki cem'an 179 490 lira hesaplanarak konulmuştur. 

Başka her çeşit yayın ve propaganda giderelri : 
1951 yılma nazaran 9 000 lira fazlasiyle teklif edilen bu ödeneğin 6 130 lirası ile 4 aded 
meslekî kitabın telif hakkının satmalmabileceği, S 140 lirası ile 5 aded meslekî kitabın 
bastırılabileeeği, 7 760 lirasiyle yazı, afiş, kart ve pul bastırma suretiyle propaganda 
işlerinin yürütülebileceği, 6 970 lirasiyle de sinema filmi alınması, çekilen fjlimleriıı 
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banyo ettirilmesi, tab'ı ve seslendirilmesi ve sair giderlerînin karşılığı sağlanabileceği 
talimin edilmiştir. 

4489 sayılı Kanun gereğince staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yollukları 
ve başka her çeşit giderleri : 
Bu bölüme konulan ödenek şu ihtiyaçların karşılığıdır : 
A) Halen Amerika'da tahsilde bulunan bir orman mühendisinin dönüş yolluğu 2 Q00 
lira; 
B) Bir mühendisin dönüş tarihine kadar aylık farkı 400 lira; 
C) Masrafları Marşal Teknik Yardım Fonundan verilmek üzere 1951 yılı sonunda 
Amerika'ya gönderilecek ve 1952 yılı sonuna kadar orada kalacak olan 7 orman 
mühendisinin dönüş yolluğu olarak 15 750 lira ve 1952 yılında Amerika'ya gönderile
cek 10 orman mühendisinin gidiş yolluğu karşılığı olarak 22 500 lira; 
Ç) Birleşmiş Milletler İktisadi İş Brliği Teşkilâtı hesabına bursiyer olarak Birleşik 
Amerika, İtalya, Fransa ve Avusturya'ya gönderilecek olan 5 orman mühendisinin 
yalnız gidiş yollukları için 5 000 lira; 
D) Avusturya'ya gönderilen bir mühendisin aylık farkı ile tatbikat ve gezi masraf
ları 1 180 lira; 
E) Fransa'ya gönderilecek iki mühendisin gidiş yolluğu 1 200, maaş farkı 2 400 ve 
gezi masrafı 2 000 lira ki, ceman 5 600 lira, 
F) İtalya'ya gönderilecek iki mühendisin gidiş yolluğu 1 000, maaş farkları 3 600 ve 
gezi masrafları 2 400 lira ki, ceman 7 000 lira, 
G) İsviçre'ye gönderilecek bir mühendisin gidiş yolluğu 8 800, maaş farkı 1 920 v<> 
gezi masrafı 1 250 lira ki, ceman 3 970 lira, 
Geçen yıla nazaran 3 400 lira fazla t'efldif edilmiştir. 

Geçen yıl borçları : 
Evvelki senelerin kesin hesap neticelerine göre her sene bu tertipten tahakkuk eden 
borç miktarı bütçeye konulan ödeneği aşmakta ve ilgili bölümlerden aktarma yapılması 
imkânı da zorlaşmakta olduğundan 5 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

10 1947 - 1950 yılları borçları : 
20 1938 - 1946 yılları borçlan : 

Geçen yılların sarfiyatına nazaran bu bölümden 5 000 lira tasarruf edilebileceği tahmin 
olunmuştur. 

Hazineye verilecek para : 
1951 yılı Bütçesinin (B) cetvelinin 7 nci Devlet Orman İşletmeleri 1950 yılı muham
men kârı olarak tahmin olunan 2 696 270 lira, 1950 bilançosu zararla kapanmış oldu
ğundan tahsili mümkün olamamıştır. Diğer taraftan Eylül 1951 gayesine kadar yapılan 
gelir tahsilatı 7 703 141 liradan ibaret bulunduğundan bununla da ancak tahsilatın 
ihtiyaçlarının karşılanmasına çalışılmış olmakla Hazineye tediyatta bulunulmamış ve 
1952 yılında da ödeme imkânı görülememiş olduğundan bu bölüme ödenek konulma
mıştır. 

Yapı onarımı : 
Mevcut binaların küçük onarma işleri karşılığı olarak ve ihtiyaca göre 1 750 lira fazla» 
siyle konulmuştur. 
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Makina, alet ve gereçler onarımı : 
Amenajman teknik giderleri : 
1951 yılında bu aletlerin mühim bir kısmı tamir ettirildiğinden geriye kalanların 1 ÖOO 
lira ile tamir ettirilebileceği düşünülerek 1 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

3116 ve 4785 sayılı kânunlar gereğince yapılmış ve yapılacak kamulaştırmalar : 
4785 sayılı Kanunla kamulaştırılan hususi ormanların, kanuni taksitleri karşılığı ola
rak teklif edilmiştir. Halen muameleleri bitirilerek taksite bağlanmış olaa 
(351) ormanın senelik taksitleri tutarı 267 872 liradır. Dâva safhasında (48) orman, 
idari tetkik safhasında ise (258) orman mevcuttur. Bunlardan 1952 yılında muameleleri 
bitirilerek taksite bağlanması ihtimali olanların taksit karşılıkları olarak da 224 357 lira 
tahinin edilmiştir. Bâzı hususi ormanların sahiplerine iadesi de muhtemel bulunduğun
dan geçen yıla nazaran 99 771 lira noksaniyle bu ihtiyacın karşılanabilmesi tahmin 
edilmiştir. 
Fidanlık arazisi ve ağaçlandırma sahaları satmalına ve kamulaştırma giderleri : 
1952 yılında Gazianteb İli dâhilinde (Dülükbaba) mevkiinde yapılacak ağaçlama için 
kamulâştirılaeak arazi bedeline verilmek üzere konulmuştur. 

Yapı işleri 
1951 yılma nazaran 85 000 lira fazlasiyle teklif olunan bu ödeneğin 45 000 lirası 
ile yeni açılmiş olan Konya - Ereğli'si Orman fidanlığına iki ikametgâh bir idare 
binası, 45 000 lirası ile de tâyin olunarak münasip bir mmtakada teknik araştırma 
istasyonu için bir istasyon binası yaptırılacaktır. 

Satmahnacak makine alet ve gereçleri 
Hastalıklar ve böceklerle mücadele alet ve gereçleri 
Ormanları tahrip etmekte olan hastalık ve böceklerle savaş işinde kullanılacak 
ilâçları püskürtmek üzere satmahnacak alet, ve cirazlarm bedeli olarak teklif edil
miştir. Geçen yıla nazaran 6 400 lira fazladır. 
Amenajman teknik alet ve gereçleri 
Harita Genel Müdürlüğü ile işbirliği halinde alınmakta olan haritaların kıymet
lendirilmesi için (Harita kıymetlendirme) aletinin satma]ınması zarureti vardır. 
1951 yılında bunlardan, bir adedinin satınalmması için mütaahhidi ile mukavele 
aktedilmiş ise ele bir aded aletle ihtiyaç karşılanamadığından 1952 yılında da bir 
aded alınmak üzere her türlü masraflariyle birlikte Ankara'da teslim bedeli olmak 
üzere 135 000 lira konulmuştur. 
Ağaçlandırma v<- .fidaiıbjJarın motorlu ve motorsuz her nevi teknik alet ve gereçleri 
1952 yılında Eskişehir Orman Fidanlığına bir aded motürlü el frezesi ve iki aded 
merdane satıhâlinacaktır. Bu aletlerin bedeli olarak teklif edilmiştir. 
Teknik araştırma motorlu ve motorsuz lâboratuvar malzemesi 
1951 yilınâ1 nazaran 4 750 lira fazlasiyle teklif olunan bu ödenekle araştırma istas
yonlarında kullanılmak üzere iki takım rasat alet ve malzemesi, bir aded termostat, 
bir aded elektrik fırını, bir aded optik tersimatlı tecessüni ölçme ve 
hesap aleti, bir aded mikrofon bir elektirik soğutma cihazı,.t iki aded fo
toğraf makinesi renkli camları, pozometresi, fener ve mikrofoto tertibatı, mo
torlu testere, tecessüm burgusu, kronometre, verniyeli kumpas, hedeflişikâfeli pus
la ve sair malzeme satmalmacaktır. 
Propaganda hizmetinde kullanılmak üzere satmahnacak sinema makinesi ve gereçleri 
Orman varlıklarımızın halkımıza tanıttırılması, ormanların memlekete temin et-
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tiği faydaları, ormanların bakımı ve korunması hususları hakkında yurttaşlara-bilgi 
verilmesi mevzuunda diğer memleketlerde olduğu gibi bizde, de teknik, vasıtalardan 
faydalanılması yerinde olacağı düşünülmüş ve bu bakımdan jeepler üzerine monte 
edilmiş bir halde kullanılmak üzere iki aded sinema makinesi ve iki adecl jeneratör 
alınması ve monte edilmesi için bu bölüme bir madde açılmak suretiyle 12 000 liralık 
ödenek teklif edilmiştir. 

Fidanlıklarda yapılacak her nevi su tesisleri ve onarımı 
1952 yılında Manisa ve Erzurum fidanlıklarında yeniden yaptırılacak su tesisatı kar
şılığı olarak konulmuştur. 

Bütçe gelirinin tahminine gelince 

1952 yılı 
Gelirin çeşidi Tahmini 

Devlet Orman İşletmelerinden alınacak tarife bedeli • 
Ormanlarımızdan elde edilecek muhtelif emvalin 1952 yılındaki 
7 500 000 liralık tarife bedeli elde edileceği tahmin edilmiştir. 
Bu tahminin dayandığı"satış tahminleri ve bunlarda elde edilecek 
şunlardır : • • • • ! • • 
A) Piyasaya satılan tomruk (resmî daireler ve artırmalı satışlar) 
B) Maden direği satışından 
C) Tel direği satışından 
Ç) 1/10 tarifeli köylü zatî ihtiyacından 
D) Piyasa odun satışından 
E) Köylü pazar odunu satışından 
F) 1/10 köylü zatî odun satışından 

Toplam 8 501 414 
Piyasa tomruklarından tahminen 70 000 metre küb ve çam köknardan 30 000 met
re küb miktarının bedelsiz olarak köy, köprü, cami, okul, göçmen ve felâketzedelere 
verileceği hesaplanarak tarife bedeli tenzil edilmiştir- 1 001 414 

satışlarından 

tarife bedeli 

7 500 000 

5 448 068 
2S6 254 
162 131 
173 370 
'714 164 

1 232 157 
485 270 

Bakiye 7 500 000 

Geçen senelerden bakiye tarife bedeli 2 346 796 
Devlet Orman işletmelerince tahsil edilmiş olup Genel Müdürlüğe ödenmesi ge
reken muhtelif gelirler 744 146 
Bu meblâğdan 183 886 lirasının 1951 yılından devrinin muhtemel olduğu ve 
560 260 lirasının da 1952 yılında tahakkuk etmesi muhtemel bulunduğu tahmin 
edilmiştir. 
Devlet Orman İşletmelerinin geçen yıllar kârları 
Devlet Orman İşletmelerinin geçen yıllar kârları sermayeye kalbedilmiş olduğun
dan bu bölümden gelir tahmini edilmemiştir. > 
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1952 yılı 

B. Gelirin çeşidi tahmini 

5 Devlet Orman İşletmeleri 1949 yılı kârı 
1951 yılı Bütçesinin gelir muhammenatı arasında yer alan mebaliğ tamamen mez
kûr sene zarfında masraf karşılığı olarak ödenmesi ieabettiğinden 1952 yılında 
bu bölüme konacak gelir tahmini görülmemiştir. 

6 Çeşitli gelirler 58 300 
Ağustos 1951 ayı gayesine kadar bu bölümden yapılan tahsilata göre 1952 yılın
da 3 300 lira fazla ıgelir tahmin edilmiştir. , 

7 Devlet orman işletmeleri 1950 yılı muhammen kârı 
3950 yılı bilançosu zararla kapanmış olduğundan bu bölüme geîkr tahmini müm
kün olamamıştır. 

8 Orta orman okulu 1 150 
Orta orman okulunda para ile okuyan öğrencilerden bir sene içîn 345 lira alın
maktadır. Halen Bolu Orta Orman Okulunda 10 paralı talebe olduğundan 
1951 - 1952 ders yılının son taksit vâdesi olan Mart 1952 de 1 150 lira tahsil 
edilecektir. 

9 Müsadereli mallar satışı • 1.409 442 
Bu meblâğdan 759 442 lirasının 1951 yılından devri ve 650 000 lirasının da 
1952 yılında tahakkuk etmesi muhtemel bulunmaktadır. 

10 Devlet Orman işletmeleri 1951 yılı kârı 4 000 000 

Genel toplam 16 059 834 
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I P . I . 1952 

Bütçe Komisyonu Ba§kanhğına 

; ""•" : ' • " " . , ' : : , ı 

Orman idaresinin mali bünyesi, bir hususiyet arzqtmektedir. Bu Hususiyet. İdarenin çift bütçe 
ile idare edilmesinden ileri gelmektedir. Orman İdaresi tarafından yapılan hizmetlerden bir kısmı 
mülhak bütçede ve bir kısmı da mütedavil sermaye bütçesinde gösterilmektedir. 

Mülhak bütçe, Umumi Muhasebe Kanunu hükümlerine göre hazırlanmakta, Bakanlar Kurulun
dan ve Meclisten geçirilmekte ve malî kontrola tâbi tutulmaktadır. Mütedavil sermaye bütçesi ise, 
§ekil itibariyle, bir iş programı mahiyetini taşımaktadır. Mütedavil sermaye ile görülecek işlerin 
programı, mülhak bütçeden ayrı olarak hazırlanmaktadır. Mütedavil sermayenin işletme mevzula-
rına sureti tahsisi, teşri uzvunun «apriori» kontrol ve murakabesine tâbi değildir. Umumi muha
sebe, artırma, eksiltme ve ihale kanunlariyle vaz'edilmiş muamelâta mütaallik hükümler, 8. Hazi
ran 1946 tarihli ve 4914 sayılı Kanun mucibince, mütedavil sermaye ile yapılan hizmetlere teşmil 
edilmemektedir. Ancak işletme yılı tamamlandıktan sonra, 7 ay zarfında bilanço ve katî hesaplar 
Sayıştaya gönderilmektedir. 

Maliye tekniği bakımından, çift bütçe sisteminin hedef tuttuğu maksat sarihtir. Orman işlerin
den bir kısmı âmme hizmeti ve bir kısmı da ticaret faaliyeti mahiyetini haizdir. Kanun vâzıı or
manların muhafazası, bakılması ve imarı ile alâkalı idari muamelelerin ve yatırımların âmme hiz
meti olarak mülhak bütçe çerçevesi içinde ifasını terviç etmiştir. Tamamen ticari bir bünye arzet-
nıcsi lâzım gelen işletme faaliyetini yürütmek üzere de, İdare emrine ayrıca bir döner sermaye veril
miştir. 

Hukuk ve mevzuat bakımından da, mülhak bütçeli iktisadi müesseselerin bir de mütedavil serma
ye hesabına sahip bulunmaları tabiidir. 26 Mayıs 1927 tarih ve 1050 sayılı Umumi Muhasebe 
Kanununun 49 ncu maddesi, Devlet bütçesine dâhil devaire bağlı sınai ve ticari müesseselerin dahi 
mütedavil sermaye ile çalışabileceklerini tavzih etmiştir. Orman İdaresinin bünyesinde ilci ayrı 
bütço vo hesaba rastlanması, mevzuata ve teamüle aykırı bir vaziyet arzetmemektedir. Ancak tatbi
katta, bünyenin bu hususiyeti, hatalı bir idari tefsire tâbi tutulmuş ve teşriî murakabenin fiilî te
sir ve kıymetini zayıflatacak bir sistem meydana gelmişti*. 

Mütedavil sermaye hakkında, kanun vâzıı tarafından yapılan umumi tarif şöyledir : «sınai ve 
ticari müessese ve idarelerin mevaddı iptidaiye ve malzeme mubayaa bedelleriyle mütehassıs ve 
amele ücretleri, mütedavil sermaye namiyle bütçelere konulan tahsisat ile tedvir ve tesviye olunur.?/ 
Umumi Muhasebe Kanununun 118 nci maddesi, mülhak bütçeli idarelere ait hesabat ve muamelâtın, 
hususi kanunlarda muharrer kuyut mahfuz kalmak şartiyle, umumi ahkâma tâbi bulunacağını söy
lediğinden, 49 ncu maddedeki mütedavil sermaye tarifinin Orman Umum Müdürlüğünü, de şümulü 
içine alması gerekir. Orman İdaresinin mütedavil sermaye ile çalışmasına müsaade eden 3444 
ve 4914 sayılı kanunlarda, yukarda zikredilen tarifi değiştiren veya nakzeden her hangi bir hüküm 
bulunmadığından, mütedavil sermayenin fonksiyonu, ticari işletme fonunun yapacağı hizmetlere 
münhasır kalmak icabederdi. 

Halbuki Orman İdaresinin İşletme Talimatnamesi hazırlanırken, icra uzvu, tanzim salâhiyetini 
kanun hükmünü tâdil etmek üzere kullanmıştır. Sermayenin sureti istimali hakkında Talimatname
ye konulan hüküm, kanunda tasrih edilen hususi ıra katiyen uymamaktadır. 3444 ve 4914 sayılı ka
nunlar, mütedavil sermaye tesisine mezuniyet vermişken, İşletme Talimatnamesi bu tahdidi kay din 
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şümulü 'dışına çıkmakta ve mütedavii sermaye tâbirinin sınırlarını aşmaktadır. Fiiliyatta, sabit ser-
mayo masraflarından, idare hizmetlerinden ve mülhak bütçede gösterilmiyen masraflardan bir kısmı, 
«mütedavii sermaye» hesaplarına intikal ettirilmektedir. 

Kanunda mevcut bir tarif Talimatname ile değiştirilcmiyeeeğinden, kanunla verilen bir mezuni
yet Talimatname ile genişletilemiyeceğinden ve «mütedavii sermaye» ile «sabit sermaye» arasında
ki bünye ve mahiyet farkı aşikâr bulunduğundan, icra uzvunun tanzim salâhiyetini tecavüz etmesin
den mütevellit ve «hukukun suiistimali» olarak tavsif edilmesi mümkün bir vaziyet belirmiştir. 
Mülhak bütçe ile mütedavii sermaye hesabı arasındaki tedahül, gayrikabili içtinap bir hal almıştır. 
Aynı mahiyeti hak masraflara hem mülhak .bütçede •ve.hem.de mütedavii sermaye bütçesinde 
rastlanmıştır. -

Teşriî murakabenin fiilî tesir ve kıymetini kaybetmesi, aynı mahiyeti haiz masrafların, biri Mec
listen Umumi Muhasebe Kanunu mucibince -geçen, ve diğeri ise tatbikattan önce Meclise arzedilmi-
yen iki ayrı bütçede gösterilmesinden ileri gelmiştir. Geçen seneki Bütçe raporunda, bu noktayı 
tebarüz ettiren misaller mevcuttur. Kadrolara, idare masraflarına, daire hizmetlerine mütaallik 
olarak mülhak bütçeye verilen tahsisatı kâfi bulmadığı takdirde, idare, Tarım Bakanlığı tarafından 
tasdik edilerek meriyete konulan mütedavii sermaye bütçesinde teşriî Meclis tarafından yapılan tah
ditleri aşmak imkânına maliktir. Nitekim tatbikatta da, idarenin böyle bir temayülden masun kalma
dığı görülmektedir. Mülhak bütçede mütevazi rakamlarla ifade edilen maddelerden bâzıları, 
mütedavii sermaye bütçesine âdeta projeksiyonla aksettirilmektedir. 

Mülhak, bütçenin 16 milyon ve mütedavii sermaye bütçesinin 50 ilâ 67 •.milyon,lira tutması, 
50 ilâ 67 milyon liralık büyük kısmın Parlâmentodan geçmemesi ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi tarafından tahdit edilen bir tahsisatın Talimatnamedeki müsait hükümlerden ve boşluk
lardan faydalanılarak mütedavii sermaye bütçesine intikal ettirilebilmesi, Orman İdaresi Bütçe
sinin teşriî merci tarafından tetkik ve tasdikini fiilen bir formaliteden ibaret kılmaktadır. Bu 
vaziyetin -tashihi-ve her iki bütçe arasındaki fonksiyon farkının mevzuat hükümleriyle sarih. 
bir şekilde belirtilmesi, temenniye şayan görülmüştür. Cari sistemin devammca, tetkik ve mura
kabenin semeresiz kalacağını ve vaziyeti aydınlatmaya hizmet edemiyeceğini de bu mütalâaya 

. ilâve etmek yerinde olur. Aynı • .noktalara Sayıştay tarafından da temas edilmiş, fakat "kesin 
hesabı tetkik eden komisyon Sayıştayın ikazına muttali olduğunu kaydederek, mesele üzerinde 

•-.durmamıştır. ı < , . . . . . 

a) Orman İdaresi Bütçesinin (A/ l ) cetveli 35 milyon lir,a ve (A/2) cetveli 958 bin liradır. 
Geçen yıla nispetle (A/ l ) cetvelindeki fazlalık 465 bin lira ve eksiklik (7 932 590) liradır. Tah
sisat fazlası bilhassa üöretlere, çocuk zamlarına, emekli keseneklerine, İdare masraflarına ve daire 
hizmetlerine serpiştirilen cüzi zamlar ile orta orman okulu için bu yıl,'ayrılan 75 bin lira tah
sisattan mütevellittir. Bunlardan başka iller kırtasiyesine 18 bin, demirbaşına 25 bin, muhabe
ratına 40 bin, yolluklarına 70. bin ve taşıtlara 40 bin lira zam yapılmış olması dikkati çeken 
noktalardır. Bu zamlardan bir kısmı, Nisan. 1951 den itibaren kurularak faaliyete geçen .orman 
başmüdürlüklerinin tahsisatıdır. Orman işletme adedinin 113 ten 85 e indirilmesine mukabil. 15 
başmüdürlük ihdası, bu suretle 1952 Bütçesinde bir akis yaratmıştır. Diğer zamlar, kısmen ağaç-

. landırma faaliyetinin ve hastalık ve böceklerle mücadelenin hissettirdiği zaruretler mahsulüdür. 

(A/ l ) cetvelindeki 8 mityon liraya yakın eksiliş ise, bilhassa maaşlardan, amenajman hiz
metleri nakil masraflarından ve geçen sene Hazineye karşı taahhüt edilen 7,5 milyon liranın bütçe
den kaldırılmasındandır. .Geçen. seneki bütçe tetkiklerinde, Orman İdaresinin elindeki .nakit 
disponibüitesinden ...Hazineye 7,5 milyon lira verilebileceği tesbit edilmiştir. .Orman. İda
resinin. elinde20 milyon liradan fazla nakit bulunduğundan, bu paranın defaten verilmesi de 
kabildi, Fakat tediyat geciktirilmiştir. Bu yıl bütçesi hazırlanırken ise, aynı yardımın devamını temin 
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olunmamış, bilâkis yol inşa etmek üzere Hazineden 4 milyon lira istenmiştir. Neticede ne Hazine or
mandan ve ne de orman Hazineden bir§ey alamamışlardır. 

Masraf bütçesinin 201 nci bölümünde, komisyonun dikkatine arzedilecek bir nokta vardır. Or
man mekteplerinden mezun bulunan, mecburi hizmetlilerin tâyinine kadrolar kâfi gelmemektedir, 
2919 sayılı Kanun mucibince, idare bu vaziyetteki kimselerin,- kadrolar açılmcrya kadar ücretli olarak 
kullanmak mecburiyetindedir. Ücretli olarak çalıştırılan mecburi hizmetli mühendis ve mühendis mu
avinlerinin sayısı 326 dır. 326 kişilik kadrosuz memurun ücreti, 201 nci bölümdeki maaş tahsisatın
dan yapılan tasarruflarla temin olunmaktadır. 2919 sayılı Kanun, muvakkat bir zaman için ücretle 
tâyin yapılmasını derpiş ettiği halde, orman idaresinde kadro tasarruflarının bu vşekilde istimali 
müzmin ve bünyevi bir mesele haline gelmiştir. Yeni teşkilât kanunu ise, aynı halin gelecek yıl
larda da tekerrürünü önliyebilecek vasıfta değildir. Bu itibarla, idarenin mecburi hizmetli sayısını 
kadrolara göro ayarlaması şayanı tavsiyedir. 

207 nci bölümde, yabanca dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi mucibince ödenecek 
para mükâfatı için tahsisat konmamıştır. Umum Müdürlüğün ifadesine nazaran., imtihan, verdiği 
halde iki seneden beri ikramiyesini alamamış bir memur mevcuttur. Encümen bu vaziyette olan 
memurlar hakkında bir karar ittihaz ettiğinden, 1 500 liralık bir tahsisat ilâvesi raportör tarafın
dan teklif edildiği takdirde, Umum Müdürlükçe muhalefet gösterilmiyeeeği bildirilmiştir. Bu tah
sisatın karşılığı, varidat bütçesine yapılacak bir ilâve ile temin edilebilecektir. Orman İdaresinin 
varidatı, kesilen ve satılan ağaç miktarına bağlı bulunduğundan, (;B) cetvelindeki yekûnu tashih 
hususunda her hangi bir müşkül bahis mevzuu olamayacağı idare tarafından verilen izahat sırasında 
belirtilmiştir. 

(R) cetvelinde de tadiline lüzum görülen, diğer bir nokta mevcuttur. 427 nci bölümün 40 nci 
maddesini teşkil eden 72 bin lira tahsisat ile, fidanlıkların mütenevvi ihtiyaçları karşılanmaktadır. 
Elektrik tesislerinden tebligat ücretine, arazi sürme masrafından ilâç parasına kadar her türlü ih
tiyaca karşılık tutulan bu tahsisat ile aynı zamanda mühendislere lâstik çizme verilmektedir. îdare, 
aynı tahsisat ile şoförlere verilen lâstik çizme ve meşin için de (R) cetveline kayıt konmasını talep 
ettiğinden, keyfiyet encümenin dikkatine arzolunur.. 

b) (A/2) cetvelindeki miktar, yekûn itibariylo geçen seneden takriben 32 bin lira eksiktir. Ek
silen bölümler, bilhassa kamulaştırma masraflarına amenajman teknik aletlerine ve fidanlıklarda 
yapılacak su tesislerine ait kısımlardadır. Buna mukabil sinema makinesi, hastalık ve böceklerle 
mücadele vasıtaları, yapı işleri ve motorlu nakil vasıtaları mubayaasına takriben 125 bin lira faz
la tahsisat konulmuştur. 

Diğer bütçelerde (A/2) cetvelinde yer alan masraflardan bir kısmı, Orman Bütçesinin (A/l) 
cetvelinde gösterilmektedir. Bundan maada, mütedavil sermaye bütçesinde milyonluk bir - sabit tesis -
masrafı mevcuttur. Bütçenin tertibi tamamiyle vuzuhtan mahrum bulunduğundan, aynı madde içinde 
yer alan tahsisatın yekdiğeriyle mahiyet itibariyle alâkası olmıyan maksatlara harcanması önlene
mediğinden, mütedavil sermaye bütçesinde de mülhak bütçeye mütenazır masraf bölümlerine rast
landığından ve mütedavil sermaye ile yapılan masraflar teşriî murakabeye tâbi tutulmadığından; 
orman faaliyetini bir bütün olarak mütalâaya ve masraflarla ihtiyaçlar arasındaki muvazene ve 
alâkanın tesbitine imkân yoktur. Ancak müşahedelerden, tetkiklerden ve idarece verilen malû
mattan edinilen intiba, 1952 Bütçesinde bir tasarruf yapılamadığı merkezindedir. 

c) B cetveli, 1952 senesine ait varidatın 16 milyon lira olduğunu gösteriyor. Bu miktar, ge
çen seneden 7,5 milyon lira noksandır. Noksanlık, geçen senelere ait bakayanın daha düşük bir ye
kûn tutmasmdandır. İdarenin 1951 yılma ait kârı, 1949 ve 1950 senelerinden fazla olup, dört mil
yon liraya erişmektedir. Menkul sermayenin 1951 kârı, 1952 mülhak bütçesine gelir kaydedilmiştir. 

(B) cetvelinde, bütçe prensiplerine uymıyan ve tashihi gereken bir nokta mevcuttur. Gelir 
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bütçesinin ilk bölümünde, Devlet Orman işletmelerinden alınacak tarife bedeli 7,5 milyon lira gös
terilmiştir. Hakikatta ise, bu miktar 8 501 414 liradır. Fakat bölümün ilk maddesi olan, piyasa
ya satılan tomrukların bedeli, 5 448 068 lira iken, bunlardan bir kısmının bedelsiz olarak köprü, 
cami veya okul yapmak üzere muhacirlere ve felâketzedelere ve köylülere verilmesi düşünülerek 
yekûndan bir milyon lira düşülmüştür. Bütçe tekniği bakımından, gelir cetvelinden böyle bir ten
zil yapılması, umumiyet prensibine aykırıdır. Köylülerin, muhacirlerin ve felâketzedelerin menfaa
tine yapılacak sarfiyat, bütçeye aksettirilmeksizin varidata mahsup edilemez. Devlet malları büt-
çesiz harcanamıyacağma göre, bahsi geçen yardımın (Â/l) cetvelinde gösterilmesi ve (B) cetveli
nin hakiki rakama iblâğı zaruridir. 

Keyfiyet Yüksek Komisyona arzolunur. 

Urfa Milletvekili 
Doç. Dr, Feridun Ergin 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T.B.M;M. . . . . . ' . • 
Butço Kçmisyoııu 28 .1 . 1952 

E$%$ j^p. 1/279 
KararNo. 81 

Yüksek Başkanlığa 

Orman Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçesi 
hakkında hazırlanan VÖ Bakanla* Kurulunca 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp*Başbakanlığın, 
30 . X I . 1951 tarihli ve 6/3860 sayılı tezkere
siyle sunulan kanun tasarısı komisyonumuza ha
vale edilmiş olmakla Tarım Bakanı, Maliye Ba
kanlığı temsilcisi ve Orman Genel Müdür Mua
vini hazır c'duldan halde incelenip görüşüldü: 

Orman • Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçesi
ni komisyon adına inceliyen raportörün raporun
da yazılı hususat üzerinde yapılan görüşmeler
den ve Hükümetten gerekli izahat alındıktan 
sonra bölümlerin tetkikına geçilmiştir. 

Genel Müdürlüğün 1952 yılı (A/ l ) işaretli 
gider bütçesi geçen yıla nazaran (7 467 358) 
lira noksan ile (15 101 498) lira ve yatırımı teş
kil eden (A/2) işaretli kısmı ise (32 642) lira 
noksan ile (958 336) lira olarak Hükümetçe tek
lif ve, tesbit edilmiştir. (A/ l ) işaretli cetvelde 
görülen noksanlığın Genel Müdürlük tarafından 
Hazineye yardım olmak üzere 1951 yılı bütçe
sine mevzu (7 500 000) liranın 1952 Bütçesinde 
yer almamış olmasından ve (A/2) işaretli cet
veldeki noksanlığın ise bilhassa kamulaştırma 
masraflarına, amenajman teknik aletlerine ve 
fidanlıklarda yapılacak su tesislerine ait madde
lerdeki ödenek indirilmesinden ileri geldiği an
laşılmıştır. 

Tetkik olunan 207 nci bölümde, yabancı dil 
bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince verilecek para mükâfatı için kâfi tahsi
sat mevcut olmadığı ve Genel Müdürlükte bu 
mükâfata hak ikitsap etmiş bir memurun bu- -
lunduğu anlaşıldığı cihetle bu bölüme 1 498 lira
nın ilâvesi uygun görülmüş ve bu suretle ödenek 
miktarı 1500 liraya iblâğ olunmuştur. 

Tarım Bakanlığı 1952 yılı (A/ l ) işaretli gi
der bütçesinin 419 ncu bölümünün 40 nci «Orta 
Annadolu'da iki yüz elli köyde yapılancak köy 
ağaçlandırılması genel giderleri» maddesine mev

zu. (700 000) lira ödenek Genel Müdürlüğün ilgili 
bölümlerine, bu hizmetin ifası için, serpiştirilmiş 
ve. karşılığının da Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankasındaki % 95 1er hesabından karşılanması 
da takarrür ettirilmiş olduğundan bunu temi-
nen tasarıya bir madde eklenmiş ve bu suretle 
gider bütçesi komisyonumuzca (16 761 332) lira 
olarak tanzim ve tesbit edilmiştir. 

Genel Müdürlüğün 1952 yılı gelir bütçesi ge
çen yıla nazaran . (7 500 000) lira noksaniyle 
(16 059 834) lira olarak Hükümetçe tesbit ve 
teklif edilmiş olup noksanlığın geçen senelere ait 
bakayanın daha düşük bir yekûn tutmasından 
ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Gider bütçesinin 207 nci bölümüne ilâve edil
miş bulunan 1498 lira gelir bütçesinin birinnci 
bölümüne aksettirilmek ve Tarım Bakanlığı Büt
çesinden nakledilen (700 000) liranın da Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankasındaki .% 95 1er he
sabından temin edilmek suretiyle gelir bütçesi de 
komisyonumuzca (16 059 834) lira olarak tanzim 
ve kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci ve ikinci maddeleri yukarda 
tesbit olunan rakamlara göre değiştirilmek sure
tiyle ve gider bölümlerine serpiştirilmiş olup Ta
rım Bütçesinden • naklunan (700 000) liranın 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasındaki °/o 95 
ler hesabından takarrür ettirildiği veçhile ser
best bırakılacak Türk liralariyle karşılanabilme-
sini temin eden hükmün tasarıya 3 ncü madde 
olarak ilâvesi ve diğer maddeler, numaraları de
ğiştirilmek suretiyle Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan Orman Genel 
Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
ekleri bulunan cetveller, Kamutayın onayına 
arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
İstanbul Burdur - , Çanakkale 

E. AdaJcan F. Çelikbaş E. Kalafat 
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Kâtip 
Sivas 

77. tmre 
Aydın 

E. Menderes 
Bolu 

/. Oülez 
Erzincan 

•N. Pekcan 
İzmir , * 

T. Gürerk 

Konya 
M. Â. Ülgen 

Sinob 
Muhalifim 

S. Somuncuoğht 

Afyon K. 
A .Veziroğlu 

Bilecik 
X Üresin 

Bursa 
K\ Yılmaz 

Giresun * 
M. Şener 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Mardin 
Muhalifim -
R. Erten 
Trabzon 

8. F. Kalaycıoğlu 

Antalya 
A, Sarıoğliı 

Bolu 
M. GüçbilmeB 

Çanakkale 
K. Akmanlar 

İstanbul ; 
8. Oran 
Kırşehir 

Muhalifim 
0. Bölükbaşı 

Ordu 
R. Ahsoy 

. Urfa 
F. Ergin 

Van 
Muhalifim . . . . 
F. Melen 

Geçen seneki bütçe raporumda da tafsi-
lâtiyle arzettiğim veçhile döner sermaye he
sabından yapılan sarfiyatın bütçe dışı bulun
ması ve teşriî murakabeye tâbi tutulmaması 
sebebiyle Meclisten geçen bütçe ile hiçbir şe
kilde bütçe ve Meclis murakabesinin temin 
edilemiyee'eği ve masraf hissesi şeklinde alı
nan resmin bir kanuna istinat etmemiş olma
sı ve tarife bedellerinin işletmelerden tahsili
nin de kanuna aykırı bulunması ve geçen se
nek! raporumda zikredilmiş diğer sebepler 
yüzünden Orman Genel Müdürlüğü Bütçesi
nin reddi lâzımgeleceği m'ütalâasındayım. 

İstanbul Milletvekili 
Ahmet Ilamdi Başar 
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Orman Genel Müdürlüğü 19 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1952 
Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri 

' için, bağli (A/l).işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (15 101 498) lira ve yatırım giderleri 
için de, bağlı (A/ 2) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (958' 338) lira ödenek verilmiştir. 

° MADDE 2. -Orman C4enel Mülürlüğü 1952 
Bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelirler, bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(16 059 834) lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 
1952 Bütçe yılı içinde elde edilecek gelir çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağ
lı (C) işaretli, cetvelde gösterilmiştir. Bu cet
velde yazılı gelirlerin tarh . ve tahsiline, 1952 
Bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4: — Orman Genel Müdürlüğünün 
30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlileri, bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 3656 sayılı Ka
nunun 9 ncu maddesi gereğince geçici ma
hiyetteki hizmetler için Bakanlar Kurulu ka-
rariyle* kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, 
ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

MADDE 5. — Orman Genel Müdürlüğü Ku
ruluşu hakkındaki 4 . V I . 1937 tarihli ve 3204 
sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde ya
zılı. kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1952 Bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — 8. I I . 1937 tarihli ve 3116 ve 
9 . Vlf '. 1945 tarihli ve 4785 sayılı Orman ka-

yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞIŞTÎKÎŞÎ 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1952 
Bütçe .yılı yatırımlar dışında kalan giderleri 
için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (15 627 996) lira ve yatırım giderleri için 
de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (1 133 336) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1952 
Bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelirler, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(16 061 332) lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Orman Genel Müdürlüğü 1952 
yılı giderlerinin gelirleriyle, karşılanamıyan 
(700 000) liralık kısmı Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankasındaki % 95 1er hesabından ser
best bırakılacak. Türk liralariyle karşılanır. 

MADDE 4. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
niyle kabtıl edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı: 59) 
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nunlarmm kamulaştırmaya ilişkin hükümlerini ye
rine getirmek ve Devlet Orman işletmelerinin kuru

luş ve işletilmesi için 1952 Bütçe yılı içinde 
kapatılmak' üzere (1 000 ÖOÖ) liraya kadar a-
vans almaya ve ertesi yıl bütçesine konacak ö-
deneklerle kapatılmak şârtiylc en çok 5 yıl sü
reli (2 000 000) liraya kadar istikraz bağıtla
rı yapmaca ve bankalarda hesaplar açtırmaya 
Tarım Bakanı yetkilidir. 

MADDE 7. -— Orman Genel Müdürlüğü or
taokulu öğrencilerinden alınacak ücretler, bağ
lı (M) işaretli - cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. ' — Geceli yıl borçlan bölümün
deki ödenek üstünde, çıkan ve 1951 yılı Büt
çesinin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan 

_ borçlar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden 
bu bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödeneklerden ödenir. 

193? - 1950 bütçe yıllarına ait olup da Mulia-
sebei 'Umûmiye Kanununun 93 ncü maddecine' 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1952 yılı 
Bütçesinin ilgili hizmet tertipler veya 3 - 6 
nci kısım bölümleriyle yatırım bölümleri artık
larından eski. yıllar borçları bölümlerine Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

MADDE 9. — 2 . V I . 1929 tarihli ve 1508 sa
yılı 'Kanun gereğince, amenajman ve ağaçlandır
ma işlerinde çalışacaklara verilecek gündelik 
tazminat baş mühendisler için (540), baş mühen
dis yardımcıları için (450), mühendisler için 
(350) ve mühendis yardımcıları için (250) ku
ruştur. 5653. sayılı Kanunun 12 nci maddesine 
göre sınırlama komisyonlarında çalıştırılacak tek
nik memurlara da aynı nispetlere göre tazminat 
yevmiyesi verilir, 

MADDE 10. — 8 . I I . 1937 tarihli ve 3116 sa-
, yılı Orman Kanununun belirttiği hüküm ve şart

lar gereğince ormanların sınırlama işine 1952 
Bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 11. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin .formül, bağlı (R) işaret
li cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 12. — Bü kantin 1 Mart İ952 tari
hinde yürürlüğe girer. 

B. K. 

MADDE 8. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. c 

MADDE 9. — Hükümetin 8 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. -— Hükümetin 9 hcu maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

^İAI)ÖB İ l . — - Hükümetin 10 ncü ühadd^si 
ayniyle kabul edilmiştir. 

•MADDE 12. — Hükümetin 1İ fici maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE' 13. — Üükümetih 12 nci ihaMesi 
ayniyle kabul edilmiştir, • -

(S. B a ^ i ; 5 9 ) 
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MADDE 13. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı ve 
İçişleri B. V. 

I 

Millî Savunma Bakanı 
/ / . Köymsn 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakam 
T etleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 

G. ve Tekel Bakanı 

ulaştırma Bakanı 
• S.Kurtbeh 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

ve Dışişleri B. V. 
8. Ağaoğlu 

Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakanı 

Maliye Bakanı ve Eko
nomi ve ticaret Baka

nı Vekili 
i / . Polaikan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. II. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. Ökmen 

Çalışma Bakanı .ve Güm. 
ve T. B. V. 

'N. Özsan • 
İşletmeler Bakanı 

Hakkı Gedik 

B. K. 

MADDE 14. — Hükümetin 13 ncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. , 

( S . Sayısı: 50) 
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B. 

201 

202 

• 

203 

208 

M. 

• 11 
12 
21 
22 

11 
12 
21 
2'2 

12 
13 

11 

12 
21 

22 

31 

A/l - CETVELİ 

e ödeneğin çeşidi 

İkinci kısım' - Personel 
. • • * . giderleri 

I -: Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Merkez memurları aylığı 
îller memurları aylığı 
Merkez memurları açık aylığı 
îller memurları açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Merkez memurları ücreti 
îller memurları ücreti 
Merkez hizmetlileri ücreti 
îller hizmetlileri ücreti 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 
îller geçici hizmetliler ücreti 
Yangın bekçi ve koruyuculan 
ücreti 

Bölüm toplamı 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
îller memurları çocuk zammı 

, Merkez memurları doğum yar 
dimi 
îller memurları doğum yardı
mı 
Merkez .memurları ölüm yardı
mı 

(S. Sayısı 

1951 
Y ı l ı • 
ödeneği 
Lira 

"'"."" 
693 900 

7 163 825 
1 

15 000 

7 872 726 

5 700 
154 320 
62 280 

1 507 380 

1 729 680 

, 15 780 

712 500 

728 280 

35 000 
410 000 

" 
•5 000 

50 000 

5 000 
: 59) 

,1952 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

685 100 
6 938 390 

1 
. 1 5 000 

7 638 491 

, 
7 200 

151 620 
72 180 

1 537 170 

1768 170 

39 480 

7121 500 

751 980 

30 000 
415 000 

5 000 

50 000 

/ 5 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 
\ 

685 100 
6 938 390 
" . . ı 15 000 

7,638 491 

7 200 
151 620 
72 180 

1 537 170 

1 768 170 

39 480 

712 500 

751 980 

: 

30 000 
415 000 

5 000 

50 000 

5 000 
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M. ödeneğin çeşidi 

1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 
Lira." Lira Lira 

32 
40 

* 

11 

12 
13 
14 
15 

İller memurları ölüm yardımı 
Yakacak zammı 

y 
Bölüm toplamı 

Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
% 5 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları karşı
lığı 
% 1 ek karşılıkları 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

Temsil ödeneği 
Askerlik dersi öğretmenlerinin 
ücreti 
Emekli, dul, yetim aylık ve 
ödenekleri 

İkinci kısım toplamı 

20 000 
15 000 

540 000 

2 

494 652 
90 178 
70 000 
21 327 

250 000 

926 157 

2 100 

450 

406 000 

12 205 395 

20 000 
11 000 

536 000 

2 

496 774 
90 173 
70 000 
21 327 

250 000 

928 274 

2 100 

306 

395 444 

12 020 767 

20 000 
11 000 

536 000 

1 500 

496 7^4 
90 173 
70 000 
21 327 

250 000 
• v 

928 274 

2 100 

306 

395 444 

12 022 265 

10 
20. 
30 
40 

Üçüncü lasını - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri s 
Kırtasiye 
Döşeme demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 

(S. Sayısı: 59) 

• ' • 

10 000 
10 000 
7 500 
2 000 

10 000 
10 000 
7 500 
2 000 ' 

- ^ 

f 

10 000 
10 000 
7 500 
2 000 
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302 

M. 

50 

12 
13 
14 
15 

16 

22 
23 
24 
25 

26 

32 
33 
34 
35 

36 

42 
43 
44 
45 

46 

52 
53 
54 

55 

56 

62 
63 

Ödeneğin çeşidi 

Isıtma 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 
İller kırtasiyesi 
Sınırlama kırtasiyesi 
Amenajman kırtasiyesi 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
kırtasiyesi 
Teknik araştırma istasyonları 
kırtasiyesi 
İller döşeme giderleri 
Sınırlama döşeme giderleri 
Amenajman döşeme giderleri 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
döşeme giderleri 
'Teknik araştırma istasyonları 
döşemei giderleri 
İller demirbaş giderleri 
Sınırlama demirbaş giderleri 
Amenajman demirbaş giderleri 
Ağaçlandırma demirbaş gider- Ş L 
leri 
Teknik araştirma istasyonları 
demirbaş giderleri 
İller Öteberi giderleri 
Sınırlama öteberi giderleri 
Amenajman öteberi giderleri 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
öteberi giderleri 
Teknik .araştırma istasyonları 
öteberi giderleri 
İller aydınlatma giderleri 
Sınırlama aydınlatma giderleri 
Amenajman aydınlatma gider
leri 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
aydınlatma giderleri 
Teknik araştırma istasyonları 
aydınlatma giderleri 
İller ısıtma giderleri 
Sınırlama ısıtma giderleri 

(S. Sayısı. 

1951 
. Y ı l ı 
ödeneği 
Lira .-" 

6 5Q0 

36 000 

.. 4 000 
3 000 
7 000 

2 000 

1.00 
4 000 
1500 

10 000 

7 000 

.. •" . ı 
0 
0 

_ _ _ _ _ 0 

0 

•0 
3 000 

. 3 000 
2 000 

2 000 

100 
2 500 
1500 

4 000 

4 000 

1-
5 900 
1:500 

J59) 

1952 yi 
Hükümetçe 

istenen 
JM& 

' 6. 500 

36 000 

22 500 
2 500 
7 000 

2 000 

500 
1000 

250' 
1 000 

2 000 

500 
9 000 
1 250 
9 000 

• ' ' 

.5 000 

• 9 500 
6 000 
2 000 
2 000 

2 000 

300 
4 000 
1 500 

ı 3 000 

ff 4 000 

5Q0 
9,000 
1 500 

lı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

k i ra ';. 

6 500 

36 000 

a 

22 500 
2 500 
7 000 

,. 2 000 

500 
1 000 

250 
1 000 

2 000 

500 
9 000 

• 1 250 
9 000 

5 000 

9 500 
6 000 
2 000 
2 • Öpp 

2 000 

300 
4 000 
1500 

3 000 

4 000 

500 
; 9 000 

1 500 
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-
ödeneğin çeşidi 

Amenajman ısıtma giderleri 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
ısıtma giderleri 
Teknik araştırma istasyonları 
ısıtma giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Merkez ve iller basılı kâğıt ve 
defterleri 
Amenajman basılı kâğıt ve 
defterleri 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
basılı kâğıt ve defterleri 
Teknik araştırma istasyonları 
basılı kâğıt ve defterleri . 

Bölüm toplamı 

Posta, telgraf ve telef on ücret 
ve giderleri 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 
îller posta ve telgraf ücretleri 
Merkez telefon giderleri 
îller telefon giderleri 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
telefonları kurma ve konuşma 
giderleri 
Teknik araştırma istasyonları 
telefon kurma ve konuşma gi
derleri 

Bölüm toplamı 

Kira bedeli 
Merkez 
îller 
Sınırlama 
Amena jman 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

( S;. Sayısı. 

1951 
Yıl! 
ödeneği 
Lira 

5 000 

6 000 

1 

79 103 

20 000 

5 000 

1 500 

100 

26 600 

° 

70 000 
50 000 
10 000 
5 000 

5 "000 

1 

140 001 

1 
14 000 
2-000-

. 2 400 
1920 

: 59) 

1952 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

3 500 

5 000 

150 

117 450 

30 000 

5 000 

1 500 

1 000 

37 500 

50 000 
50 000 
10 000 
9 000 

38 750 

3 000 

160 750 

1 
14 116 
2 000 
1 000 
2 680 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

. Lira 

3 500 

5 000 

150 

117 450 

30 000 

5 000 

1 500 

1 000 

37 500 

50 000 
50 000 
10 000 
9 000 

38 750 

3 000 

160 750 

1 
14 116 
2 000 
1 000 
2 680 
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1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe , Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

16 

306 
307 

10 
21 
23 
24 

25 

26 

30 
40 
50 

60 

308 

11 
12 

Teknik araştırma istasyonları 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Sınırlama geçici görev yolluğu 
Amenajman geçici görev yol
luğu 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
geçici görev yolluğu 
Teknik araştırma istasyonları 
geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve giderleri 
Hastalıklarla ve böceklerle sa
vaş geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı •. 

4598 sayılı Kanun gereğince 
Ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Merkez 
İller 

Bölüm toplamı 

1 

20 322 

6 000 

40 000 
40 000 

930 

16 000 

8 000 

1 000 
120 000 

1 

1 

0 

225 932 

5 000 
12 000 

17 000 

1 

19 798 

6 000 

35 000 
100 000 

• 3 500 

14 250 

8 000 

7 500 
120 000 

1 

1 

10 000 

298 252 

5 000 
12 000 

17 000 

1 

19 798 

6 000 

35 000 
100 000 

3 500 

14 250 

8 000 

7 500 
120 000 

1 

1 
m 

10 000 

298 252 

5 000 
12 000 

17 000 

309 Taşıt giderleri 
21 Merkez taşıtları işletme gi

derleri 5 000 3 000 "3 000 
22 Merkez taşıtları onarma gider

leri 2 000 1 000 46 000 
51 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

taşıtları işletme giderleri 30 000 40 000 50 625 
52 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

taşıtları onarma giderleri 8 000 10 000 10 000 
(S . Sayısı: 59) 



— 27 — 

M. 

53 

54 

30 
40 

Ödeneğin çeşidi 

Fidanlıklar motorsuz taşıt gi
derleri 
Propaganda için alınacak jeep-
lerin işletme giderleri . 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren giderler 
Geri verilecek paralar 
Mahkeme harçları 

Bölüm toplamı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

22 000 

0 

67 000 

617 958 

50 000 
50 000 

100 000 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

22 000 

8 000 

84 000 

776 750 

50 000 
50 000 

100000 

22 000 

8 000 

139 625 

832 375 

50 000 
50 000 

100 000 

Hastalıkla savaş giderleri 
10 Hastalıklarla ve böceklerle sa

vaş için lüzumlu ilâçlar karşı-

20 
30 
40 

11 
12 

lığı 
Taşıt giderleri 
îşçi gündelikleri 
Başka giderler 

Bölüm toplamı 

Orta Orman Okulu ve Orman 
Muhafaza Memurları Okulu 
giderleri 
Orta orman okulları giderleri 
Orman Muhafaza Memurları 
Okulu giderleri 

1 000 
0 -

85 000 
0 

86 000 

60 000 

0 

10 000 
5 000 

85 000 
2 000. 

102 000 

31 520 

75 000 

10 000 
5 000 

85 000 
2 000 

102 000 

31 520 

75 000 

Bölüm toplamı 60 000 106 520 106 520 

Para taşıma giderleri 13 402 14600 14 600 
(S. Sayısı: 59) 
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M. 

20 
30 
40 

1. 

Ödeneğin çeşidi 

Teknik araştırma istasyonları 
ve denemeler giderleri 
Taşıt giderleri 
işçi gündelikleri 
Başka giderler 

Bölüm toplamı 

1951 
Yıh 
ödeneği 

.Lira 

500 
1000 
1 000 

2 500 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

. < , - . • • • : ' 

1 000 1 000 
5 000 5 000 
4 000 4 000 

10 000 10 000 

Harita ve kadastro işleri gider- '. "' : ? 'v 

leri 17 000 15 000 15 000 
Yangınlarla savaşa ait 3116 sa
yılı Kanunun 90, 91 ve.92.ncr 
maddeleri gereğince yapılacak 
ödemeler 60 000 50 000 50 000 

10 

20 
30 
40 

10 

20 
30 
40 

10 

20 
30 
40 

Sınırlama 
3116 ve 5653 sayılı kanunun 12 
nci maddesi gereğince yapıla
cak ödemeler 
Taşıt giderleri 
îşçi gündelikleri 
Başka giderler 

Bölüm toplamı 

Amenajman 
1508 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tazminat 
Taşıt giderleri 
îşçi gündelikleri 
Başka giderler 

Bölüm toplamı 

Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
1508 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tazminat 
Taşrfc giderleri 
îşçi. gündelikleri 
Başka giderler 

Bölüm toplamı 

( S.:Sayısı-: 

45 000 
45 000 
50 000 
5 000 

145 Ö00 

95 400 
180 000 
188 900 
154 400 

618 700 

20 000 
1 

730 000 
20 000 

770 001 

:--59') 

45 000 
45 000 
50 000 
2 500 

m öoo 

97 500 
183 330 
183 900 
92 330 

557 060 

25 000 
1 

730 000 
72 500 

827 501 

45 000 
45 000 
50 000 
2 500 

142 500 

/ 

97 500 
183 330 
183 9(r0 
92 330 

557 060 

35 000 
1 

849 125 
412 750 

1 296 876 

-

http://ve.92.ncr
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ! 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

450 Orman Fakültesinde okutulan 
öğrencilere verilecek burslar 
ve diğer giderler ile tatbikat 
yollukları 185 900 179 400 179 400 

451 Yayın giderleri 
10 Satmalına ve abone 10 000 10 000 10 000 
20 Başka her çeşit yayın ve pro

paganda giderleri 20 000 29 000 29 000 
Bölüm toplamı 30000 39 000 39 000 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yollukları ile 
başka her çeşit giderleri 60 000 63400 63 400 

453 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin' yolluk ve gi
derleri 

476 Kurs giderleri 
10 000 
2 000 

10 000 
2 000 

10 000 
2 000 

Dördüncü kısım toplamı 2 160 503 2 218 981 2 688 356 

501 
502 

10 
20 

•Beşinci h,sım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 
1947 - 1950 yılları borçları 
1937 - 1946 » » 

Bölüm toplamı 

15 000 

15 000 
5 000 

20 000 

20 000 

12 000 
3 000 

15 000 

20 000 

12 000 
3 000 

15 000 

505 Hükme bağlı borçlar 50 000 50 000 50000 

Beşinci kısım toplamı 85 000 85 000 85 000 

0 S.-Sayısı:. 590 
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ödeneğin çeşidi 

1951 
Yılı 
öden,eğj 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Altıncı hısım - Yardımlar 

Hazineye verilecek para 7 500 000 O 0 

Altıncı kısım toplamı 7 500 000 0 0 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı , 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısmı toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

12 205 395 
•617 958 

2 160 503 
85 000 

7 500 000 

22 568 856 

12 020 767 
776 750 

2 218 981 
85 000 

:/. o;' 
15 101 498 

12 022 265 
832 375 

2 688 356 
85 000 

0 

15 627 996 

Â/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı 23 250 25 000 25 000 
Makina alet ve gereçler onarı
mı 
Hastalıklarla ve böceklerle mü
cadele alet ve gereçleri 
Yangın söndürme alet ve ge
reçleri 
Sınırlama teknik aletleri 
Amenajman teknik aletleri 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
motorlu ve motorsuz her nevi 
teknik alet ve gereçleri 

t S. Sayısı 

1 000 

1 
1 000 
2 000 

1 000 
59) 

1 000 . 

ı-i 

1 000 
1 000 

1 000 

1 000 

1 
1 000 

. 1 000 

1 000 
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M.. Ödeneğin çeşidi 

34 Teknik araştırma motorlu ve 
motorsuz lâboratuvar malze
mesi 0 250 250 

Bölüm toplamı 5 001 4 251 4 251 

I I - Satınalma, yapı tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Kamulaştırma 
10 3116 ve 4785 sayılı kanunlar 

gereğince yapılmış ve yapıla
cak kamulaştırma giderleri 592 000 492 229 492 229 

20 Fidanlık arazisi ve ağaçlandır
ma sahaları satınalma ve ka
mulaştırma giderleri 1 50 000 50.000 

30 Bina yapımı için satınalmacak 
veya kamulaştırılacak arazi 
bedelleri 1 1 l 

Bölüm toplamı 

Yapı işleri 
Satınalmacak makina, âlet ve 
gereçleri 

10 Hastalıklar ve böceklerle müV 
cadele alet ve gereçleri 

20 Yangın söndürme alet ve gereç
leri 

31 Sınırlama teknik alet ve gereç
leri 

32 Amenajman teknik alet ve ge
reçleri * 

33 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
motorlu ve motorsuz her nevi 
teknik alet ve gereçleri 

34 Teknik araştırma motorlu ve^ 
motorsuz lâboratuvar malze
mesi 

35 Propaganda işleri için satın
almacak sinema makinası ve 
gereçleri 

Bölüm toplamı 219 102 181 752 181 752 
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1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

592 002 542 230 542 230 

5 000 90 000 215 000 

3 600 

1 
1 

200 000 

10 000 

135 

1 
1 

000 

10 000 

1 
1 

135 000 

5 500 10 000 10 000 

10 000 14 750 . 14 750 

12 000 12 000 
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Ödeneğin çeşidi 

Satmahnacak taşıtlar 
Motorlu taşıtlar satmalmâ gi-. 
derleri 
Motorsuz taşıtlar satmalmâ gi
derleri 

Bölüm toplamı 

3116 sayılı Kanunun 98 nci 
maddesi gereğince satmahna
cak silâh ve gereçler 
Amenajman guruplarında ve 
harita ekiplerinde çalışacak 
mühendis ve mühendis yardım
cılarına verilecek tabanca ve 
gereçleri 
Fidanlıklarda kullanılacak av 
tüfekleri ve gereçleri 
Bakım memurları silâh ve ge
reçleri 

1951 
Y ı l ı 
ödeneni ,| 
Lira| ' 

60 000 

1000 

61000 

: 1 

621 

. 0 

1952 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

' 84 000 

500 

84 500 

• - • 

' 

1 

600 

1 

lı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

. Lira 

; 

84 000 

500 

84 500 

1 

600 

1 

Bölüm toplamı 

Fidanlıklarda yapılacak her 
nevi su tesisleri ve onarımı 
Devlet Orman işletmeleri dö
ner sermayesi 

Yatırımlar toplamı 

622 

85 000 

1 

990 978 

602 

30 000 

1 

958-336 i 

602 

80 000 

1 

1 133 336 

(S/:Sayısı;;MS) 
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B - CETVELİ 

B. M. Gelirin çeşidi 

1 Devlet Orman işletmelerinden 
alınacak tarife, bedeli 

2 Geçen senelerden bakiye tarife 
bedeli 

3 Devlet Orman işletmelerince 

1951 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

7 043 000 

3 851 863 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

7 500 000 

2 346 796 

7'501 498 

2 346 796 

tahsil edilmiş olup Genel Mü
dürlüğe ödenmesi gereken 

4 

5 

6 
7 

8 
9 

10 

muhtelif gelirler 
Devlet Orman işletmeleri ge
çen yıllar kârları 
Devlet Orman işletmesi 1949 
yilı kârı 
Çeşitli gelirler 
Devlet Orman işletmeleri 1950 
yılı muhammen kârı 
Orta Orman Okulu 
Müsadereli mallar satışı 
Devlet Orman işletmeleri 1951 
yılı kân 

GENEL TOPLAM 

1 723 795 

2 500 000 

3 976 211 
55 000 

2 696 270 
3 000 

1 710 695 

0 

23 559 834 

744 146 

0 

0 
58 300 

0 
1 150 

1 409 442 

4 000 000 

16 059 834 

744 116 

0 
V 

0 
58 300 

0 
1 150 

1 409 442 

4.000 000 

16 061 332 

O - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları ' ı •• 

Çegidi Tarihi Numarası Ö Z E T 

Kannn 3 . H . 1937 3116 Orman Kanunu 
» 13 . V I . 1938 3444 Orman Kanununa ek Kanun 
> 24 . IH . 1950 5653 Orman Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril

mesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair Kanun 
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Görevin çeşidi 

MERKEZ 

Daktilo 
» 

. . > 
» 
.» 

Şoför 
Motosikletçi 
Takipçi 
Kaloriferci 
Başodacı 
Odacı 

• » • 

% 9 

4r 

Gece bekçisi 
Sinema teknisiyeni 

İ £ L # # 

Daktilo 
Odacı 

• - * ' • ' - , » 

Bakım memuru 
» » 

.4ro? fcma istasyonu 

Fidancı 
Odacı (3 tecrübe ormanları için) 
Yangın bekçisi 

D 

Sayı 

2 
2 
5 

. 2 
1 

' 4 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
7 

14 
2 
1 

3 
27 
21 

350 
330 

1 
4 
1 

- 3 4 -
- CETVELİ 

Ücret 

V 

175 
150 
135 
130 
115 
200 
135 
175 
125 
115 
110 
100 
90 
75 
70 

100 
400 

125 
70 
60* 

175 
130 

150 
60' 
75 

Görevin çegidi Sayı 

Fidanlıklar : 

Başmakinist 2 
S. 2. .••; ,». 5 
S. 1. Başfidancı 5 
Bagfidancı 6 
S. İ. Fidancı . 2 5 
S. 2. »' • . ; 5 
Şoför 20 
Arabacı S. 1 6 

» S, 2 20 
Bekçıbaşı 3 
Bekçi 11 
Odacı 14 

Orta Orman Okulu 

, Askerlik ders öğretmeni (10 aylık) 1 
Ahçı (5 aylık) 1 
Bahcivan (5 aylık) 1 
Gece bekçisi (5 aylık) 2 
Odacı (6 aylık) . 2 

» (6 aylık) 5 

Muhafaza Memurları Okulu 

Doktor ' • . . ' . • 1 
Gece bekçisi " 3 
Çamaşırcı 4 
Sağlık memuru 1 
Ahçı 1 
Ahçı yamağı 3 
Elektrik ustası 1 
Fidancı 2 
Şoför 1 
Odacı 8 
Orman Okulu yatılı öğrencileri . 21 
Orman Mıllıafaza Memurları Olculu 100 

Ücret 

300 
200 
200 
175 
150 
130 
175 
130 
115 
115 
90 
90 

36 
150 
90 
75 
75 
70 

100 
75 
60 

150 
150 
90 

150 
150 
175 
70 
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B. M. 

203 12 
13 

E - CETVELİ 

ödeneğin çeşidi 

İller geçici hizmetliler ücreti 
Yangın bekçi ve koruyucularının üc
reti 

L - CETVELİ 

D; Görovin çeşidi Sayı Aylık 

MERKEZ 

9 Şube müdür muavini 

llLEIl 

6 S. 1. Kıdemli Or. Müh. yar, 
7 Orman baş. mühendisi 
8 öğretmen 

10 S, 2. Orman mühendisi 
12 öğretmen yardımcısı 
13 Orman kondöktoru 
13 S. 1. Or. mesaha memuru 
14 S. 2. Orman kâtibi 
14 S. 3. Orman mesaha Me. 

Ücretliler: 

7 Orman komiseri 
7 » Fen memuru 
7 Fidanlık müdürü 
8 öğretmen 
9 Sorumlu sayman 

10 40 

. 1 
2 
1 

15 
1 

34 
2 

70 
480 

70 
60 
50 
35 
25 
20 
20 
15 
15 

1 170 
1 170 
1 170 
2 140 
3 120 

D. Görevin çeşidi 

9 Orman fen memuru 
9 Avukat 

10 Orman fen memuru 
10 Sorumlu sayman 
10 Avukat 
10 Muhasip veya mutemet 
10 Okul müdürü ' 
10 öğretmen 
11 Orman mühendisi 
11 Avukat 
12 Or. Müh. yardımcısı 
12 Or. Fen memuru 
12 Avukat 
12 Muhasip veya mutemet 
12 Kâtip 
12 öğretmen 
13 Muhasip veya mutemet 
13 Or. sayman kâtibi 
13 Okul müdür yar. 
14 Orman kâtibi 
14 Or. Mesaha memuru 
14 Öğretmen 
14 Şef lâboratuvar 

M - CETVELİ 

Okulun adı 

Bolu Orta Orman Okulu 

Yıllığı 

'345 

(S . Sayısı: 59) 
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R CETVELİ 

Bölüm 301 — Merkez daireleri büro giderleri 
Madde 30 •— öteberi giderleri 

3167 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi gereğince Merkez Av Komisyonunun ilân giderleri de bil 
maddeden ödenir. 

Bölüm 302 — iller büro giderleri 
Madde 13 — Sınırlama kırtasiyesi 

Sınırlama işlerinde kullanılacak her nevi kâğıt, boya ve sair malzeme bedelleri bu maddeden 
ödenin. 

Madde 25, 35 — Ağaçlandırma ve fidanlıklar döşeme ve demirbaşları 
Kürek, kazma, tırpan, her nevi makaslar ve bu hizmetle ilgili diğer demirbaş bedelleri ve bun-

larııiTonârmâ ğideHeTîlİe^Irar&idmrTeTÜiv: " " ;'--•-

•. Madde 26, 36 — Teknik araştırma istasyonları döşeme ve demirbaş karşılığı 
Teknik araştırma ve tohum kontrol istasyonlarının yazı masası, sandalye, evrak dolabı etajer, 

yazı takımı, yazı makinesi, hesap makinesi, tersimat masası ve tersimat malzemesi, pergel takımı, 
tersimat masa lâmbası, soba ve teferruatı, yangın söndürme cihazı ve levazımatı, kazma, kürek, balta, 
testere, tahra, keser, çekiç ve saire ile budama, ekim ve kdikim âletleri, eğe,, kanca, zincir, girif, 
elektrik feneri, lüks ve gaz lâmbası ve benzerleri giderleri bu maddeden ödenir. 

Bölüm 306 — Giyecekler 
Merkezdeki hizmetlilerin elbise, ayakkabı, paltoları ve memurların iş gömlekleri ve şoförlerin 

meşin ceket ve çizme ihtiyaçları bu bölümden ödenil. 

Bölüm 307 — Yolluklar 
Madde 21 — Geçici görev yolluğu 

Genel Müdürlükçe taşrada yaptırılan• .inşaatı kontrol etmek üzere gönderilecek mühendis ve 
sürveyyanların geçici görev yollukları da buradan verilr. 

' ' ' . • , • ' - , . ' • ' . ' • ' ' . ' . . ' < 

Madde 23 — Sınırlama geçici görev yolluğu ' * ;;•-.* 
Komisyon başkan ve üyelerinin kampa ilk çıkış ve dönüşlerindeki zaruri giderleri ile merkeze 

avdetleri halinde yolluk ve zaruri giderleri ve kornişon mutemetlerinin mutemetlik görevleri do-
layısiyle ihtiyar edecekleri masraflar bu maddeden ödenir. 

Madde 24 — Amenajman geçici görev yolluğu 
Amenajman iğlerinde yardımcı olarak çalıştırılacak haritacıların yollukları da bu maddeden 

verilir. ' 

Bölüm 309 •— Taşıt giderleri 
Madde 54 — Propaganda için alınacak jeeplerin işletme giderleri 

Jeeplerin her nevi yağ, benzin, lâstik ve sair .malzemesiyle .bu jeepler ' üzerine sinema maki
nelerini muhafaza edecek şekilde yaptırılacak karoseri masrafları bu.maddeden ödenir. 

Bölüm 407 — Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren giderler 
Madde 40 — Mahkeme harçları 

Mahkemeler ve' icra dar elerin e -ödenecek harç, resim, yergi, her türlü giderler, hakem ve ilân 
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ücretleri, açılan dâvaların kovuşturülmasmın gerektirdiği her türlü giderler ile üzerine soinuy 
lanan dâvalarda ilâm ve diğer tarafa ödemek ödevi yüklenen mahkeme giderleri. 

Bölüm 412 — Hastalıkla ,savaş giderleri 
Madde 20 — Taşıt giderleri 

Hastalıklarla mücadele işlerinde çalışacak f&khik memurların eşyalarının nakil kamp değiştirme 
ve kampa gidiş ve dönüşlerinde hayvan kiraları bu maddeden ödenir. 

Madde 40 — Ba§ka giderler 
Çadır, portatif karyola, portatif sandalya, hurç gibi kamp levazımatı, mutfak edevatı, müca

dele tecrübelerinde kullanılacak her nevi malzeme bedelleri buradan ödenir. 

Bölüm 416 - 11, 12 — Orta Orman Okulu ve Orman Musafaza memurları Okulu giderleri 
İaşe ve ibate masrafları, okullar ve müştemilâtının idare giderleri, okul kitap ve risaleleri, asa

rı müfide satmalmması ve bunların levazım ve masrafı, tab'iye ve teclidiyesi, telif ve tercüme üc
retleri veya hakkı telif mubayaası tatbikat genel masrafları 500 liraya kadar alât ve edevat leva
zımı fenniye ve kimyeviye alelûmum eczayı tıbbiye, kütüphane, idman ve müze lâboratuvarları 
için levazım ve ders levazımı mubayaası ve bilcümle yedek parçaları ve alelûmum masarifi nak
liye, bendiye, ambalaj ve sair aletin tamir masrafları okullara tahsis edilecek vesaiti nakliyenin 
tamir ve işletme ve idare gibi masarifi ve her türlü tecrübeler masrafı, doktor ve dişçi vizi
te ücretleri ve her türlü tedavi giderleri öğrencilerin iç çamaşırları, melbusat şap» 
ka ve ayakkabı giderleri, yoksul talebeye muavenet, hamam ve traş giderleri, öğret
men ve öğrencilerin memleket dâhilinde müştereken yapacakları ilmî ve fennî tatbikat ve seya
hatleri masrafları tasfiyesi icabeden her türlü kira, resim ve vergiler ve her nevi sigorta bedelleri 
ve masrafları, okullar ve müştemilâtının tamirlerinde çalıştırılacak amele., ve ustaların yevmiyeleri 
ve her tamirde kullanılması zaruri malzeme ve gereçlerinin mubayaası ve bunlarla ilgili plân, mü
hendis ve keşif ücreti ve mükâfat tevzii merasimi masrafları, imtihanlarda davet edilecek mümey
yizlerin, müfettişlerin memur ve muallimlerin yemek masrafları, posta ve telgraf masrafları, telefon 
kurma ve görüşme giderleri ve okul hizmetlerine ait gazete ilânları, yakacak, ışık, su, kırtasiye, 
demirbaş ve müteferrika giderleri ve bununla ilgili masrafları, kamu masrafları, tohum istihsal, intaç, 
tecrübe alât ve malzemesi, dikme, budama aletleriyle, kazma, kürek, bel gibi malzeme bedelleri bu 
maddeden ödenir. 

Bölüm 420 — Teknik araştırma istasyonları ve denemeler giderleri 
Madde 40 — Başka giderler 

Kesme, taşıma, temizleme, toplama giderleri, doktor, veteriner, taşıt ve vizite ücretleri, ilâç be
delleri, teknik araştırma istasyonlarının kuruluş vo teşkilâtına ait proje giderleri, çadır, portatif 
karyola, portatif masa ve sandalye, hurç, harta çantası, arka çantası gibi kamp levazımatı, mut
fak edevatı, yağlı boya ve fırçası, sicim, urgan, çivi fotoğraf filmi ve benzerleri giderleri vergi, 
resim, pul, harç mukavele ve noter masrafları buradan ödenir. 

...-•.• Bölüm 421 -— Harita ve kadastro işleri giderleri 
Satmalmacak hartaların bedelleriyle sınırlama ve amenajman hartaları için ihtiyar olunacak 

diğer giderler bu bölümden ödenir. 

Bölüm 425 — Sınırlama 
Madde 20 — Taşıt giderleri 

Tahdit komisyonları başkan, üye ve kâtipleriyle bilirkişilerin kamp değiştirmede hayvan kirala-
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ri ve komisyon başkan ve üyeleriyle kâtiplerinin eşyalarının kamp mahalline ve merkeze nakli 
ücretiyle bunların kampa gidiş ve dönüş hayvan kiraları bu maddeden verilir* 

Madde 40 — Başka giderler 
Çadır, portatif karyola, portatif sandalye, hurç gibi kamp levazımatı ve mutfak edevatı sa

tmalına ve onarma bedelleri bu maddeden ödenir, •» i 
' . . . . . . * 

Bölüm 426 — Amenajman 
Madde 10 — 1508ı sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat 

Amenajman işlerinde yardımcı olarak çalıştırılacak hartacılarm tazminat yevmiyeleri de bu 
maddeden verilir. 

I' '""•'."''"""";'.":••:- rr\""""•"'"'"•, Madde 20 — Taşıt giderleri **': • 
Ameı ia jmân mühendis ve mühendis yardımcılar ının- hayvan k i ra la r ı ve kamp değiş t i rme gi

derleri bu maddeden verilir.. .*. 

Madde 40 — Başka giderler 
Çadır, portatif karyola* portatif sandalye, hurç gibi kamp levazımatı mutfak edevatı ile bo

ya, hartaların havadan alınması için filim satmalma ve onarma bedelleriyle nirengi kuleleri ve 
sinyaller yapım ve kireçleme giderleri ve buna müteferri her nevi malzeme bedelleriyle ilâç, 
vo tıbbi malzeme bedelleri bu maddeden ödenir. 

Bölüm 427 — Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
Madde 40—Başka giderler 

Fidanlık kurma, sürme ve fidanlık arazisi hazırlanma giderleriyle elektrik tesis ve kullanma 
motorlu tulumbaları satmalma bedelleriyle işletme giderleri, sulama işlerinde nezaret edecek 
mühendislerin lâstik çizme bedelleriyle şoförlerin lâstik çizme ve meşin ceket bedelleri, sulama 
işinde çalışacak-fidancılarm tulum bedelleri ve benzeri giderler ile 3653 sayılı Kanunun 81 nci 
maddesi gereğince köy ve belediyelere ambalajlı olarak verilecek fidanların ambalaj ve nakil giderleri, 
ilâç parası, doktor ve veteriner vizite ücretleri, kazaya uğrıyan işçilerin tedavi giderleri, vergi, resim, 
pul, harç ve her nevi tekâlif ile tebligat ücretleri bu maddeden ödenir. 

Bölüm 451 — Yayın giderleri 
Madde 10 — Satmalma ve abone 

Madde 20 — Başka her çeşit yayın ve propaganda giderleri 
İktisadi ve meslekî mecmualar ve kitap, gazete, harta satmalma telif, ve tercüme ücretleri, ba

sın ve yayın yenileme karşılığı giderleri, haber alma ve propaganda giderleriyle filim satmalma 
giderleri bu tertipten ödenir. 

Bölüm 452 — 4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketler© gönderileceklerin yollukları 
ile Ibaşka her çeşit giderleri 

Masrafları Marshall Yardım fonundan ve Birleşmiş Milletler İktisadi İş Birliği Teşkilâtı hesa
bından ödenmek üzere staj için gönderileceklerin gidiş ve dönüş yollukları da bu bölümden ödenir. 

Bölüm 502 - Madde 10-20 —- Eski yıllar borçlan 
Teşkilâtı kaldırılmış olan Orman Koruma Genel Komutanlığının eski yıllar borçları da bu bö

lümden verilir. 
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Bölüm 701—Yapı onarımı 

Mevcut binaların küçük onarma giderleri bu bölümden ödenir. ' ^ 

Bölüm 731 - Madde 10-20 — Kamulaştırma 
Özel kanuna göre kamulaştırılması gereken Orman arazisiyle bunların içindeki her çeşit yapı 

ve .tesislerin kamulaştırılması karşılıkları ve bu maksatla yapılacak her çeşit harcamalar bu bölü
mün taallûk ettiği maddelerinden ödenir. 

Bölüm 741 — Yapı işleri 
Arsa ve binaların satmalına, kamulaştırma yapı ve kuruluşu ile mevcutlarının esaslı onarma ve 

büyütülmesi ve yapısı genel giderleri, fidanlık ve ağaçlandırma alanlarında yapılacak her nevi 
iş evleri yangın kule ve kulübelerinin inşaat giderleri, arsa ve binaların tapu harçları ile tapuca 
kütüğe geçirildiği tarihten itibaren tahakkuk etmiş ve edecek vergisi ve yapıya ait proje, 
plân giderleri ile diğer daireler mühendislerine veya serbest mühendislere yaptırılacak plân ve 
proje bedelleri ve bunlar için açılacak yarışma değer ve giderleri bu bölümden verilir. 

Bölüm 751 - Madde 35 — Propaganda işleri için satmalmacak sinema makinesi ve gereçleri 
Propoganda işleri için satmalmacak sinema makinesi, jeneratörü ve buna müteferri alet 

ve malzeme bedelleriyle montaj masrafları bu maddeden ödenir. 

B ö l ü m / • • - . . . • 

752 Satmalmacak taşıtlar 
Madde 10.—Motorlu taşıtlar satmalına giderleri. 
Madde 20. — Motorsuz taşıtlar satmalına giderleri 

I 

1952 yılında satmalmacak motorlu ve motorsuz vasıtalar 
Aded Cinsi Kullanılacağı yer 

10. Motorlu taşıtlar satmalına gi- 4 Kamyon Bölge orman fidanlıklarında 
derleri 2 Kamyonet Bölge orman fidanlıklarında 

2 Jeep Propaganda işlerinde kullanılacak sinema 
makinelerini taşımak üzere 

1 Kamyon Orman muhafaza memurları okulu ihtiyacı 
20. Motorsuz taşıtlar satmalına 1 Hizmet 
giderleri hayvanı Bölge orman fidanlıklarında 

Bölüm 761 — Fidanlıklarda yapılacak her nevi su tesisleri ve onarımı 
Su bentleri inşaatı ve buna müteferri tâli tesislerin yaptırılması, santirifuj ve buna ait alet ve 

malzeme giderleriyle mevcut su tesislerinin onarma giderleri bu bölümden verilir. 
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1951 yılı Bütçesinin (E) 

B. 'M. ödeneğini .çeşidi 

203 12 İller geçici hizmetli
ler 'ücreti 

203 13 Yangın bekçi ve ko
ruyucularının üc
reti 

— 40 — 
cetveline dâhil tertiplerden alman 

-; Görevini çeşidi 

Tahdit komisyonu hukukçu üyesi 

» » » » 

Yangın koruyucusu 
Yangm gözetleme bekçisi 

kadroları gösteren cetvel 

Ücreti Hizmet Süresi 
Sayı Lira Ay Tutarı 

1 475 12 5 700 
. 1 ,225 12 2 700 

4 225 ' 8 ' - . , 7 200 

'6 * 15 CJOO 
1 000 90 5 450 000 

700 75 5 . 262 500 

1 70G 728 100 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/274) 

v. c. 
Başbakanlık '• \ 30 . XI . 1951 

Muamelât Genel Müdürlülü 
Tetkik Müdürlülü 

Sayı: 71-2177, 6/3853 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçesi hakkında hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunca 29 . XI . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı
nın gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1952 yılı Bütçe gerekçesi 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1952 yılı Katma Bütüesinin gider ve geliri, ilişik 
Bütçe Kanunu taslağı ve eklerinde de müşahede buyurulaeağı üzere 3 465 989 liradan ibarettir. 

Giderlerle gelirler birbirine denktir. Gider ve gelir bütçelerinden her biri üzerinde aşağıda ay
rı ayrı durulmuştur. 

A : 1) Gider Bütçesi : 

İkinci kısım : ' 

B. M. 

201 11-13 On birinci maddede merkez memurları aylıkları 323 400 lira ile 13 ncü maddede iş
letmeler ve merkez atelyesi memurları aylıkları 941 700 lira, 5433 sayılı Kanuna bağlı 
bir ve iki sayılı cetveller tutarından, Bütçe Kanunu taslağının 5 nci maddesi gereğin
ce (L) cetveline alman kadroların tutarı hariç tutularak konulmuştur. • 

21-23 21 nci maddede merkez memurları açık aylığı 2 000 lira ile 23 ncü maddede işletme
ler ve merkez atelyesi memurları açık aylığı 3 000 lira ödenek bütçe yılı içinde açığa 
çıkarılacak memurlar henüz belli ölamıyacağmdan takribi konulmuştur. 

202 21-23 21 nci maddede Merkez Hizmetlileri ücreti 103 680 lira ile 23 ncü maddede işletmeler 
ve merkez atelyesi hizmetlileri ücreti 300 900 lira ödenek, Bütçe Kanunu taslağının 
4 ncü maddesinde sözü edilen (D) cetvelindeki hizmetliler kadrolarının tutarıdır. 

203 11-13 11 nci maddede merkez geçici hizmetlileri ücreti olan 41 100 lira ödenek, Bütçe Ka
nunu taslağının 4 ncü maddesinde yetki istenen geçici hizmetlilere ait olup tasfiye 
işlerinde, 13 ncü maddedeki 13 500 liralık ödenekte kurs öğretmenlerine ait olup bu 
işlerde çalıştırılacaklardır. 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne eski idarelerden birçok eski hesaplar 
devretmiş ve bunlar da 1951 yılı içerisinde ikmal edilememiş olduğundan merkezde 
ve işletmelerde eski yıllardan kalmış bu gibi işlemleri inceleyip sonuçlandırmak üze
re geçici olarak bu tasfiye ekiplerinin çalıştırılması zaruri ve faydalı görülmektedir. 

11-33 11 nci maddede merkez memurları çocuk zammı 11 000 lira, 13 ncü maddede işlet
meler ve merkez atelyesi memurları (çocuk zammı 28 000 lira, 21 nci maddede mer
kez memurları doğum yardımı 2 000, 23 ncü maddede işletmeler ve merkez atelyesi 
memurları doğum yardımı 4 000 lira, 31 nci maddede merkez memurları ölüm yar
dımı 3 000, 33 ncü maddede işletmeler ve merkez atelyesi memurları* ölüm yardımı 
6 000 lira önceden hesaplanması mümkün olamadığından takribi olarak konulmuştur. 
40 nci maddede yakacak zammı 750 lira ödenek Muş İlinde kurulmuş olan Devlet 
Çiftliğinde görevlendirilen memurlarla İ952 yılı içinde yüksek rakımlı bölgelerde ça
lıştırılan memurlar için konulmuştur. ' • " ' • • ' . ' 

11 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödeme karşılığı % 5 
emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları 91 832 lira ödenek 201 nci bölümün 
11 ve 13 ncü ve 202 nci bölümün 11 ve 23 ncü maddelerinde yer alan memur ve 
hizmetliler aylık ve ücretleri tutarının % 5,5 olarak hesaplanmıştır. 

12 * Emekli Sandığına yapılacak % 1 ek karşılığı 16 697 lira 201 nci blümün 11 ve 13 ncü 
ve 202 nci blümün 21 ve 23 ncü maddelerinde yer alan memur ve hizmetliler aylık ve 
ücret tutarının % 1 i olarak hesap edilmiştir. 

13 Bu maddeye konulan 16 500 lira ödenek emekliye ayrılacaklar için takribi olarak ko
nulmuştur. 

14-15 14 ncü maddede sandık yönetim giderleri için emekli keseneğinin 0,0504 nispetinde 
4629 lira konmuştur. 15 nci diğer ödemeler maddesine 1 000 lira konulması ilerde vukuu 
melhuz giderler içindir. 

Temsil ödeneği: 2 100 lira, aylık 175 lira üzerinden hesaplanmıştır. 

5433 sayılı Kanunun 27 nci.maddesi gereğince veznedar ve yardımcılarına verilecek 
kasa tazminatı 10 000 lira bu ödenek veznedar aylıklarının bir yıllığının % 25 ilâ 
% 15 i arasında vasati alarak hesaplanmıştır. 
Üçüncü kısım : 

10-60 Merkez giderleri : 10 ncu maddede kırtasiye 4 000 lira, 20 nci maddede döşeme 600 
-lira ve 30 ncu demirbaş 900 lira, 40 nci maddede öteberi giderleri 5 000 lira, 50 nci mad
dede aydınlatma 2 500 lira, 60 nci maddede ısıtma 4 500 lira konulmuştur. Bu ödenek
lerin hesabında 1950 yılındaki bu çe şit masraflar ve bütçe yılı zarfmda yapılması müm
kün tasarruflarla ihtiyaçlar göz önünde tutulmuştur. 

10-60 İşletmeler ve merkez atelyesi büro giderleri : 10 ncu maddede kırtasiye 10 000 lira, 20 
nci maddede döşeme 2 000 lira, 30 ncu maddede demirbaş 4 000 lira, 40 nci maddede 
öteberi giderleri 5 000 lira, 50 nci maddede aydınlatma, 10 000 lira, 60 nci maddede ısıt
ma 25 000 lira ödenek konulmuştur. 
Bu ödeneklerin hesabında geçen yılın bu çeşit «masrafları ve bütçe yılı zarfında yapılma
sı mümkün tasarruflarla ihtiyaçlar göz önünde tutulmuştur. 

Basılı kâğıt ve defterler 15 000 lira bütçe yılı içinde mümkün olan kısıntılar göz önünde 
tutularak hesaplanmıştır. 
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11-23 11 nci maddede merkez posta ve telgraf ücretleri 5 000 lira, 13 nçü maddede işletmeler 
ve merkez atelyesi, posta telgraf ücretleri 4 000 lira, 21 nci maddede merkez daireleri 
telefon, başka haberleşme ücreti 7 000 lira, 23 ncü maddede işletmeler ve merkez atelyesi 
telefon, başka haberleşme ücreti 2 000 lira geçen yılın giderleri göz önünde tutularak 
konulmuştur. 

11-13 Kira bedelleri : 11 nci maddede merkez için 9 750 lira, 13 ncü maddede işletmeler ve 
merkez atelyesi için, 3 500 lira 1950 yılındaki giderler göz önünde tutularak konulmuş
tur. 

Giyecekler : 2 000 lira merkez şoför ve odacı gibi hizmetlilerin elbise ve ayakkabıları 
karşılığıdır.. 

10-20 10 ncu maddede sürekli görev yolluğu 10 000 lira merkez işletmeler için ve 20 m:\ 
maddede geçici görev yolluğu 30 000 lira yine merkez ve işletmeler için g2çen yıl girlor-
leri göz önünde tutularak konulmuştur.. 

30 Müfettişler yolluğu : 15 000 lira teftiş kurulu başkan ve müfettişlerinin 1952 yılı'tef
tiş programına göre hesaplanmıştır. 

40 Yabancı memleketler yolluğu 1 lira, ileride vukuu melhuz giderlere bütçede yer ver
mek maksadiyle konulmuştur. 

11-13 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları: 11 nci maddede 
Merkez 4 000 lira, işletmeler ve merkez atelyesi 8 000 lira kanuna müsteniden memur
ların tedavi ve yol giderleri karşılığı olup takribi olarak hesaplanmıştır. 

21-22 21 nci maddede merkez taşıtları işletme giderleri 5 000 lira 22 nci maddede merkez ta
şıtları onarma giderleri 1 200 lira hizmet taşıtlarına aittir. 
Dördüncü kısım : 

Genel müdürlük teşkilâtını görecek yerli ve yabancılar için sarfedilecek giderlerle buna 
benzer diğer giderler karşılığı olarak 5 000 lira takribi konulmuştur. 

30 Geri verilecek para olarak konulan 250 lira Genel Muhasebe Kanununun 48 nci madde
si ile ilgili bulunan giderlere aittir. 

40 Mahkeme harçları 1 000 lira tahakkuku vukuuna bağlı bulunduğundan takribi olarak 
konulmuştur. 

Mahkeme giderleri 10 000 lira tahakkuku vukuuna bağlı hususattan bulunduğundan 
takribi olarak konulmuştur. 

10 y. Satmalına ve abone için konulan 2 000 lira teşkilât elemanlarına faydalı bilgileri ihtiva 
eden gazete, dergi, kitap alımı ve abone bedelleri karşılığıdır. 

20-30 20 nci maddede 1 000 lira çeşitli giderler ve 30 ncu maddede 4 000 lira çiftçiye yeni 
ziraat usullerini ve çeşitlerini tanıtmak ve 5433 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (F) 

u fıkrası gereğince Genel Müdürlüğün görevleri konusuna giren işlerde öğretici mahiyetta 
yayınlar yapmak içindir. • 

Düşünülmiyen giderler için 5 000 lira ödenek Genel Muhasebe Kanununun 38 ve 
59 ncu maddeleri gereğince kullanılmak üzere bütçenin öteki" bölüm ve maddelerin
de tasavvur edilmiyen hizmetleri karşılıyacaktır. 

Fuar, ve sergilere idarenin iştirakini temin maksadiyle 6 000 lira konulmuştur. 

Pasif korunma karşılığı olarak 5 000 lira konulmuştur. 
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Açılacak kursların her türlü giderlerine karşılık olmak üzere 93 500 lira konulmuş
tur. 
Beşinci Kısım : 

1951 yılında tahakkuk edecek borçları karşılamak üzere 1 500 lira konulmuştur. 

Geçen sene olduğu gibi bu sene de 25 000 liradır. Bu tahsisat Genel Müdürlüğün 
1950 yılı borçları ile mülga idarelerin faaliyetlerinden doğacak ilamlı borçları kar^ 
sılam ak üzere konulmuştur. 
Altıncı Kısım : ' 

Mülga Zirai Kombinalar İdaresi işletmelerinde çalışırken ölen veya sakatlananlara 
. yapılacak yardımlar için- 15 000 lira konulmuştur. . 

Yatırımlar : 

İdare binaları ile memur lojmanlarının tamire muhtaç olanlarının onarma giderleri 
karşılığıdır. 

1952 yılı içinde işletmelerce de yapılması zaruri olan idare binaları ile izmir Fua
rında* yapılacak pavyon ilâvesi karşılığı olarak 90 000 lira konulmuştur. 
1952 yılında işletmelerde yapılması zaruri görülen memur lojmanları kaşılığı olarak 
526 800 lira konulmuştur. 

Dağıtma tesislyeri karşılığı olarak 500 000 lira konulmuştur. 
B) Gelir Bütçesi : 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1952 yılı Gelir Bütçesi maddesiz 3 
bölüme dağılmış 3 465 989 liradan ibarettir. 5433 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi kat
ma bütçe giderlerinin tamamını döner sermayenin yıllık safi gelirinden karşılanma
sına âmirdir. Bu hükme uyularak gider bütçesi genel toplamı olan 3 465 989 lira-

• ııın bir tek bölüm halinde gelir bütçesine konulmasiyle yetinmekte yerinde olmakla 
beraber giderleri katma bütçeden sağlanan memur lojmanlarından elde edilecek ge
lirlerin de katma bütçeye ait olması tabiî görülerek ve bunun için de ayrı bir bölüm 
açılmış ve 3 000 lira gelir tahmin olunmuştur. Ayrıca her müessesede olduğu gibi 
bu idarenin de meselâ akitler ahkâmına riayetsizlik halinde teminatların irat kay
dedilmesi gibi çeşitli geliri de' olabileceği düşünülerek bu adlara bir üçüncü bölüm 
ilâve edilmiş ve bundan da 2 000 lira gelir tahmin olunmuştur. Böylece gider 
bütçesi genel toplamı olan 3 465 989 liradan gelir bütçesine yukarda arzedilen 
iki bölümdeki 5 000 lira çıktıktan sonra kalan ve gelir bütçesinin birinci bölü
müne geçirilen 3 460 989 liranın döner sermayenin 1952 yılı safi gelirinden ayrıla
cak miktarla karşılanacağı tahmin olunmaktadır. 
C) Hulâsa ve netice : 
Devlet. Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Bütçesindeki ödeneklerle kanunun 
kendisine tahmil ettiği vazifeleri ve dolayısiyle memleket zira atinin kalkınmasında 
kendisine düşen hizmetleri yerine getirmeye titizlikle çalışacaktır. 
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Rapor 

17 .1.1952 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1952 malî yılı Bütçesini inceledim. 
Bu genel müdürlük, Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu ile Zirai Kombinalar Dairesini birleş

tirerek yeni bir bünye ve hüviyet kazandıran 7 . VI . 1949 tarihli ve 5433 sayılı Kanunla vücut 
bulmuş ve 1 .III . 1950 tarihinde de çalışmaya başlamış olduğuna gör© ikinci yıl bütçesini tamam
lamış bulunacaktır. 

1. III. 1950 tarihinde çalışmaları sona eren yukarda.'adları yazılı her iki müessesenin devir 
ve kaynaştıkları zamandaki varlıklarını topyekûn olarak gözden geçirecek olursak .: 

Devlet Ziraat İşletmelerinin dokuz çiftlik, fabrika ve müesseseler tutarı olarak 17 780 751 
lira varlık, ve geçen yıllar zararı olarak da 2 418 133 lira devrettiği görülür. 

Bir müddet sonra kabul olunan 5659 sayılı Orman Çiftliği Müdürlüğü Kanuniyle de bu mü
dürlüğün sermayesinin teşekkülü için Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü ödenmiş ser
mayesinden 1 000 000 liranın iadesi mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

Zirai Kombinalar Dairesine Millî Korunma Kanununun 39 ve 42 nci maddelerindeki yetkiye 
dayanarak muhtelif tarihlerde fondan verilen ve yekûnu 9 844 567 lirayı bulan ödenmiş serma
ye mukabili olarak bu dairenin Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne devreylediği kıy
met tutarı 19 442 367 lirası nakit ve 48 917 114 lirası makine, alet, ıtesis ve ambar stokları kar
şılığı olmak üzere 68 359 481 liradır. 

Yurtta çiftliğin verimini artırmak, .çeşitlendirmek ve vasfını yükseltmek amacı ile iyi to
humluk, daımızlık ve fidan ihtiyacım sağlamak, zirai sahada çiftçiye örneklik ve Öğreticilik yap
mak üzere kurulmuş olan Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün bugün 1.7 yerde 
tesisleri ve Ankara'da da bir merkez atelyesi vardır. Kuruluş tarihi olan 1 . I I I . 1950 de devral
dığı arazi varlığı 5.050.021 dekar olup ekilebilen miktar 4.400.915, kültür altına alman mik
tarı ise 1.962.257 dekardır. Birkısrmnı terketmiş olmaları dolayısiyle 28 . XII . 1951 tarihinde 
mevcut kültür arazisi miktarının ise 1.894.555 dekar olduğu anlaşılmaktadır. 167.559 dekar 
da ımerası vardır. 1951 - 1952 ekim plânına göre hububat, bakliyat, pancak, pamuk gibi kış
lık ve yazlıklar dâhil olduğu halde ekime hazırlanan saha miktarı 1.036.733 dekar olup bunun 
kışlık kısmına isabet eden 1.013.973 dekardan 934.000 dekarı bugüne kadar ekilmiş bulunmak
tadır. . ' 

1950 - 1951 yılında kışlık ve yazlık olarak ekilmiş olan miktar ise 956 733 dekar idi. 

Hububat ziraatı, müessesesi istihsalâtınm" hemen % 90 nispetini teşkil etmektedir. . 

• 1950 yılı içinde elde edilen buğday, arpa, yulaf, çavdar ve mısır istihsalâtı yekûnu 95 950 798 
kilo olup 1.951 yılı mahsul yekûnu ise 99 140 000 kilodur. 

1950 yılının maliyeti, bilanço rakamlarına göre bir kilo buğdayda 17.75, arpada 15.96, yulafta 
17.00, çavdarda 24.26, mısırda ise 17.40 kuruştur, 

Dekar verimi ise buğdayda 101,897, arpada 104,699, yulafta 97,478, çavdarda 61,597, mısırda 
200,364 kilodur ki, bu rakamların biraz daha yüksek olmasını gönül arzu ederdi. 

1950 yılında 5254 sayılı Kanun hükmüne göre Ziraat Bankası vasıtasiyle ve borçlandırmak 
suretiyle muhtaç çiftçilere tohumluk olarak dağıtılan miktar 41.041 ton olup peşin para ile veri-
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len miktar ise 11.442 tondan ibarettir. Memleketimizde senede en az 300.000 ton kadar iyi vasıf
ta tohumluk ihtiyacı bulunduğuna göre dağıtılan ve verilen miktar ihtiyacın % 17 sine ancak te
kabül ediyor demektir. 

1951, yılında bu miktar şimdiye kadar selektörden geçirilmiş, ilaçlanmış vo çuvallanmış olmak 
şartiylo 14 665 tonu peşin paralı olmak üzere 41 624 tonu bulmuştur. Bu rakama ilkbahar zira-
ati için yapılacak tevziatı da ilâve edecek olursak 50 000 tona yaklaşacağı ifade olunmaktadır. 

İşletmelerde bahçe kültürü tesisatından olmak, 4170 dekarlık meyva bahçesi, 650 dekarlık bağ, 
1826 dekar ağaç ve sebzelik tesis edilmiş olup 1951 yılmda bunlardan tesbit olunan az bir bedel 
karşılğında 68 500 meyvalı, 149 000 meyvasız fidan ve 45 000 aded de bedelsiz fide tevziatı ya
pılmıştır. ' . • ' - • " • - . -

1952 iş programına göre meyvalı fidan sayısının 100 000, meyvasızlarm 500 000 ve sebze fi
danlarının ise 150 000 adedine iblâğ olunacağı anlaşılmıştır. 

Hayvancılık işi bu müessesede henüz başlangıç halindedir. 1951 de ucuz bir bedel karşılı
ğında satılan koç sayısı 1 000 kadar olup 1952 de bunun biraz daha artırılmasına gayret oluna
cağı beyan edilmiştir. 

1951 yılında satılan 150 erkek veya dişi damızlık sığır sayısının 1952 yılında da aynı miktarı 
muhafaza eyliyeceği öğrenilmiştir. 

Çeşitli ziraat alet ve makinelerinin kullanılma ve onarılmalarını öğretmek için Ziraat Umum 
Müdürlüğü ile çalışma birliği yapılarak gerek Ankara merkez atölyesinde ve ıgerekse muhtelif üret
me çiftliklerinde makinist yetiştirme kursları açılmaktadır ki, 1951 de bu kurslarda yetişen makinist 
sayısı 335 tir, 1952 de bunun 600 adedine çıkarılması için gerekli tedbirlerin alınmakta olduğu be
yan edilmiştir. 

Köylünün göreneğe ve tecrübeye verdiği kıymet ve ehemmiyeti göz önünde tutan Genel Müdürlü
ğün muhtelif işletmelerde tecrübe tarlası kurmuş olduğu, buralarda yerli ve islâh edilmiş çeşitlerin 
verim denemeleri, ekme zamanları, atılan tohum miktarları, gübreli ve gübresiz ziraat şekilleri ay
rı ayrı yerlerde gösterilmek suretiyle bir taraftan bu yöndeki araştırmalara ehemmiyet verildiği 
diğer taraf tan da çiftçilere bunların tarla üzerlerindeki fark ve tesirlerinin gösterilmesine çalışıldığı 
ifade olunmuştur. 

•Muhtelif işletmelerin üretme tarlalarında tatbik edilmek-suretiyle. 1350 ton kimyevî gübre kulla
nılmış ve yekûnu 79 000 dekarı bulan arazi gübre lenmiştir. 

Yeraltı, sularından istifade, etmek üzere geçen yıl.üç yerde artizyen. kuyusu açılmasına başlanmış 
olup bu yıl da bu yoldaki çalışmaların artırılacağı anlaşılmıştır. Lüzumunda ve imkân nispetinde 
çiftçilere alet veya makine vermek suretiyle yardım yapıldığı gibi muhtelif bölgelerde olmak üzere 
68 697 dekarlık çiftçi ekininin muayyen barem üzerinden biçer - döğerle biçildiği, Ankara Merkez 

••• Atölyesinden" kıymeti 51 120 lirayı bulan çeşitli yedek parçalarının müessese fiyatı üzerinden sa
tıldığı. ve 41, i geçen ziraat makinesinin revizyonatâbi tutulduğu, diğer müesseselerde de 283 traktö
rün 215 biçerdöğerin, 349 çeşitli ziraat alet ve makinelerinin onarımı yapıldıği ve 983 aded çeşitli ye
dek .parçalar verildiği .anlaşılmış ve Genel Müdürlüğün görmekte olduğu bu nevi çiftçiye yardim iş 
lermin umumi, masrafın hemen % 18 ne tekabül ettiği öğrenilmiştir. 

Bütçenin gider kısmı : 

1952 yılı katma bütçede teklif olunan gider miktarı 1951 yılînda kabul edilen miktara göre yatı
rım dışında kalanların (A/l) 108 353 lira fazlasiyle 2 "295 989 lira, yatırım giderlerinin (A/2) ise 
785 000 lira fazlasiyle 1 170 000 lira olduğu ve umum fazlalığın da 893 353 lirayı bulduğu görülür. 

_••;.-. Personel giderlerindeki fazlalık, Genel Müdürlüğün geçen yıl İktisadi Devlet Teşkilâtı manzumesi 
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içerisine alınacağından bahsile bir kısım müdür, müşavir veya memur kadrolarının (L) cetveline 
alınmaları • neticesi olarak müşkül bir duruma' düşmüş olan müessesenin bu yıl böyle bir düşüncenin. 
mevzuubahs olmaması dol ayısiyie (L) cetveline evvelce alınmış olanlardan muhtelif derecedeki 46 
memur kadrosunun yeniden serbest bırakılmasını ve 10 memur kadrosunun da cetvele iadesini iste
miş olmasından ileri gelmektedir. Bu yüzden merkez memurları kadrosunda 67 500, İşletmeler kadro
sunda da.60 800 liralık bir artış farkı meydana gelmektedir. 

Henüz kanunu istihsal edilip salâhiyeti alınmadan kadro, unvan ve teşkilâtta değişiklik yapmak 
idarede istikrarı sarsmak ve sarf olunan hizmet ve gayreti tezelzüle uğratmaktan başka bir işe yara-
mıyacağını kaydetmek isterim. 

Tohum tevzi işlerine, bu yıl fazla bir hız verilmesi düşüncesiyle dağıtma, yollama ve fiş memu
ru :gibi. ücretliler kadrosunda artırımlar yapılmış, ve bundan dolayı ücretler tertibinin işletmelere ait 
kısmında 11 700 lira bir fazlalık, merkezdekilere ait kadro da ise 420 lira bir eksiltme yopılmış oldu
ğuna göre bu yılın ücretler tertibine 11 280 lira bir fazlalığın bulunduğu görülür. 

Geçici hizmetlilerden merkeze ait bulunanların karşılığında geçen yıla göre bir fark yoktur. 
Eski idarelere ait hesap işlerinin tasfiyesinde çalıştırılan bu hizmetlilerin tasfiye muamelesinin 1952 
yılında da aynı kesafeti muhafaza etmemesi lâzım geleceğinden geçen yılın kadrosunu taşmaması ica-
beder mütalâasmdayım. 

işletmelere ait olan geçici hizmetliler kadrosundaki 13 500 liralık artış ise kuruluş kanunu gere
ğince açılacak olan kurslarda çalıştırılacak olan öğretmenlerin ücret ve yol masraflarının, karşılığı
dır. 

Başka haklara ait olan 206 ncı bölümün 11 nci maddesindeki 800 lira çocuk zammı artışıile 209 
ncu bölümdeki fazlalıklar kanuni icabatm birer neticesidir. 

Geçen yıl merkez daireleri büro giderlerinde döşeme ve demirbaş tertibi bir madde halinde bu
lunuyordu. Bu yıl ayrı ayrı maddeler halinde yer almış olduklarından geçen "yıl miktarını aynen 
muhafaza etmek üzere döşemeye 600, ve demirbaşa 900 lira bir karşılık konmuştur. 

İşletmeler ve merkez atelyesi büro giderleri kısmına ait döşeme ve demirbaş tertibi de yine ikiye 
ayırtılarak geçen yıl tutarına göre 7 500 lira noksaniyle teklif olunmaktadır. 

Merkez kira bedelleri bölümünde görülen 750 lira fazlalık geçen yıl genel müdürlük dairesinin 
bir aralık Orman Çiftliğine nakledilmiş, bu yıl tekrar Yenişehire ve eski Kombina binasına geti
rilmiş olmasından ileri gelmektedir. 

İşletmelere ait kira bedellerindeki azalış ise bir kısım işletmelerde- bina yaptırılmış ve kiralık bi
naların terkedilmiş olmalarındandır. . . ' 

306 ncı bölümü teşkil eden giyecekler tertibin deki 300 lira fazlalık bir kısım müstahdemine bu 
yıl yapılması gereken palto karşılığıdır. 

Bu yıl temsil giderleri olmak üzere 403 ncü bölüme 5 000 lira bir masraf konmuştur. Mües
seseleri gezmek, görmek için yerli, yabancı birtakım zevatın ziyarette bulunduklarını, Basın 
ve Yayın Umum Müdürlüğü tarafından da teşvik edilerek, gelen bu ziyaretçilerin şimdiye kadar 
türlü muvazaa yoliyle ağırlanmaları çareleri arandığını gören genel müdürlük bu yıl bu gibilere 
sarf olunmak üzere bir, bölüm açılmasını ve karşılık konmasını uygun bulmuştur. 

Kuruluş Kanununun 28 hci maddesi, en çok beş kilometre mesafede işletmedeki memurV hiz
metli ve sürekli işt̂ i çocuklarının okuyabilecekleri bir ilkokul bulunmadığı takdirde idarenin o 
gibi yerlerde Tarım Bakanlığının tasvibiyle ilkokul açar ve başka işletmelerden getirilecek ço
cuklar için de.pansiyon yapabilir diyerek iki hükmü ihtiva etmektedir. _ 

(Ö. SâylSi: 70)^ 
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Bu yıl igletmelere yakın yerlerde ilkokul açılmış olması ve İrirkısım yerlerde de Millî Eğitim 

Bakanlığınca öğretmen temin edilmiş bulunması dolayısiyle bu bölüm karşılığına lüzum kalma
dığından kaldırılması genel müdürlükçe düşünülmüş ise ele mevcut ve yürürlükte olan bir kanu
nun hükmünün ihmal edilmemesi lâzımgeleceğinden karşılığının hiç olmazsa bir lira olarak gös
terilmesi münasip görülmüş ve ondan dolayı da 407 nci bölümün 40 ncı mahkeme harçları mad
desinden bir lira düşülerek ^̂  •• * ' 

417 nci bölüm karşılığının kaldırılması ise işçi hesaplarının döner sermayeye ait bulunması 
sebebiyle muhtelif kanunlarla bunlar için verilmesi lâzımgelen sigorta primi, tazminat veya 
tedavi giderleri gibi masrafların 'da o hesaplarda yer alması icabedeceği düşüncesiyledir. 

Yayın giderlerini ihtiva eden 451 nci bölümün 30 ncu maddesindeki 3 000 lira azalış hakiki 
bir azalış değildir. İndirilen bu rakam üzerine bir misli daha ilâve olunmak suretiyle fuar ve 
sergi 'giderleri ismi altında yeniden açılan 458 nci 'bölüme aktarılmıştır. Fuar ve sergi giderle
ri İzmir Fuarına yapılacak olan yardımdır. 

461 nci pasif koruma giderleri bu idarede kuruluşundan beri ilk defa olarak teklif olunan 
bir tertiptir ki koruma tertibatı bulunmadığından bu yıl tedariki lüzumu duyulmuştur. 

Makineli ziraatin memlekette gittikçe artmakta olması dolayısiyle yukarda da arzolunduğu 
veçhile çeşitli ziraat makinelerinin kullanma ve onarılmalarını öğretmek üzere açılacak olan kurs
larda yetiştirilecek Öğrenci sayısının da artırılması lüzumu hissedilmekte, kurs giderlerinin de 
zaruri, olarak o nispette yükseltilmesi iktiza etmekte olduğundan bu yıl bu tertibe 93 500 lira 
bir ödenek konmuştur. 

Geçen yıl borçları 1499 lira artırılmış, eski yıllar borçları ise aynı olarak ipka olunmuştur. 

• 601 nci bölüme bu yıl 15 000 liralık bir masraf konmuştur İd, bunun da 5433 sayılı Kanunim 
yürürlüğe girmesinden önce Zirai Kombinalar İdaresi işletmelerinde çalışırken ölen veya sakatlanan
lara yapılacak yardımdan ibaret olduğu bölümün ihtiva eylediği metinden anlaşılmaktadır. 

Bu tertibin konmasına âmir olan 5433 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi gözden geçirilecek 
olunursa bu madde hükmünden tazminatın yalnız kaza ve hastalık sebebiyle ölmüş bulunanların 
mirasçılarına verilebileceği tasrih edilmiş olduğuna göre sakatlananlara hiçbir tazminat verilmesi 
ihtimali kalmamakta ve şu halele bölüm meşruhatının da ona göre düzeltilmesi iktiza etmektedir. 

Yatırımlar : 

Bu yıl 17 yerdeki müessese binalarında onarımlar yapılması lüzum ve zarureti duyulmuş olduğun
dan 701 nci tertibe 18 200 lira fazlasiyle 53 200 lira teklif olunmaktadır. 

Yapı işlerinde Alpaslan (Muş) işletmesine aic olup da çıkan arazi ihtilâfı yüzünden 1950 öde
neği ile inşa edilcmiyen binanın bu yıl yapılması îçin 70 000 lira ve İzmir fuarında yeniden yapı
lacak bina için de 20 000.lira ki, toplam olarak 90 000 lira 741 nci bölümün 10 ncu maddesine kon
muş bulunmaktadır. 

20 nci maddedeki 526 800 liralık ödenek ise Alpaslan, Balâ ve Polatlı işletmelerinde yeniden ve 
Maryadaki mevcutlara ilâveten yapılacak olan lojmanlar içindir. 

742 nci bölümdeki dağıtma tesisleri yapımı karşılığı olan ve geçen yıla göre 150 000 lira bir fazla
lık gösteren 500 ÖpO lira ödenek, işletmelerde elde edilen fazla mahsulün bir kısmının açıkta kalarak 
çürümelerini önlemek üzere yaptırılacak olan 20 aded saç hangarın alım, gümrükleme, nakil ve 
inşa masrafları karşılığıdır ki, beherinin âzami 25 000 liraya mal olacağı düşünülmektedir. 

Katma bütçenin gelir kısmı : 

B cetvelini teşkil eden gelir kısmı 3 460 989 lirası geçen yıla göre 1249 853 lira fazlasiyle 
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kuruluş kanununun hükmü mucibince döner sermayenin safi kârından, 3 000 lirası da 2 000 lira 
noksaniyle memur lojmanlarından elde edilen kira bedellerinden ve 2 000 lirası ise 3 000 lira noksa-

* niyle çeşitli gelirlerden olmak üzere 3 465 989 lira olarak tesbit olunmuştur. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün döner sermayesine gelince : 

Bu sermayenin itibari yekûnu ,120 000 000 lira olup bunun 1950 bilanço rakamlarına göre öden
miş kısmı 76 143 731,24 liradır. 

Aynı bilançoya nazaran 1950 yılında katma bütçe hissesi verilmeden safi kârı 5 574 083,86 li
ra olup Genel Müdürlük katma bütçe giderleri olan 2 143 647,14 lira düşüldükte o yılın safi 
kârının 3 430 436,72 lira olarak kaldığı görülür. Aynı yılın kasa ve bankalar mevcudu ise 
16 046 728,87 liradır. 

1951 yılı Bütçe Kanununun 9 ncu maddesi gereğince Hazinenin gelir kısmına Devlet Üretme 
çiftlikleri eski yıllar kârından ödenmesi iktiza eden 15 000 000 liradan bugüne kadar Maliye
ye yatırılan miktar 11 350 000 liradır. İmkân hâsıl oldukça bakiyesinin de ödeneceği ifade o-
lunmuştur. Genel Müdürlüğün yıllık safi kârı ile nakit mevcudu nazarı dikkate alınırsa ve-
levki bir defaya mahsus olsa dahi bu parayı ödemeye mecbur- tutulmakla müesseselerin işlet
me, ve inkişaf bakımından ne derece güçlüklere mâruz kaldığını tahmin etmek güç değildir. 

1952 yılı için tesbit olunan döner sermaye bütçesindeki gelir miktarı * 39 525 413,70 lira o-
lup gider miktarı ise 30 290 616,53 lira olarak tahmin edildiğine göre katma bütçe hissesi na
zarı dikkate alınmadığı takdirde kârın 9 234 796,97 lirayı bulacağı ve 1952 katma bütçe tu
tarı olan 3 465 989 lira indirildiği zaman kârın da o nispette azalartk safi kârın mey
dana çıkacağı tabiîdidir. Bu arzolunan rakamlar zirai şartların normal ve fiyatla-

- nn bugünkü konjonktüre göre hesap edilip elde edilen rakamlardır. Leh veya aleyhte 
vâki olacak tahavvülât tabiatiyle kâr üzerinde o derecede bir değişiklik husule getirecektir. 

Umumiyet itibariyle memurlar kadrolarını gözden geçirdiğimizde zam mevcut olmadığı ve 
yalnız (D) cetvelinde ufak zamlar yapıldığı, diğer idare masraflarında ise hizmeti aksatmıya-
cak şekilde tasarrufa gidildiği görülür. 

Geçen yılda ek ödenek-alınmamış ve fakat bir kısım bölümler arasında yekûnu 16 969 lira
yı bulan aktarmalar yapılmış olduğu gibi yeniden de 42 200 liralık bir aktarma teklifinde bulu
nulmaktadır. 

R formülünde yapılan değişiklikler yeniden ilâve olunan ve kurs giderlerine ait bulunan hü
küm ile bâzı kelime ve cümle tashihlerinden ibarettir. . . - . . • 

Yeni açılacak arazi ödeneği olmak üzere serbest bırakılan karşılık paralardan Devlet Üret
me Çiftlikleri Genel Müdürlüğü emrine. 9 000 000 liranın tahsis edildiği açıklanmıştır. 

İleride iskâna tahsis edilmek üzere Ceylânpmar'da açılması düşünülen arazi miktarı 1000 000 
dekardır. 1951 yılında makine ve sair cihazlarla akar yakıt, personel ve sair masraflar için bu 
paradan 6 329 350 lirasının , sarf olunacağı, 1952 yılı için tesbit olunan miktarın ise Tarım Ba
kanlığı bütçtsinin 772 nci bölümünün 30 ncu maddesinde görüleceği veçhile 500 000 lira bulun
duğu anlaşılır. Geriye kalan 2 170 650 lira 1953 yılı Bütçesinde sarf edilmek üzere ayrılmıştır. 

Bütçe Kanunu tasarısı hükümlerinde ise hiçbir değişildik olmayıp 1951 yılmınkinin aynıdır. 

Mütalaa ve temenniler : 

Memleketimizde küçük çiftçi işletmelerinin çoğunlukta bulunması ve bunlar için bilhassa beygir 
lo çalışmanın hem hal ve hem istikbal bakımından işletmenin bünyesi icâbı olarak daha verimli ve kârlı 
olacağı mülâhazasiyle bu müessesenin yıllık çalışma programlarında hayvancılığa daha fazla ehemmi-
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yet verilmesini ve bilhassa haralarımızla iş birliği yaparak koşum hayvanları damızlığı üretilip çift
çilerimizin ellerine geçmesinin sağlanmasını temenniye şayan görürüm. 

Aynı mülâhazanın askerî bakımdan da bir fayda sağlıyaeağı düşüncesiyle ehemmiyeti büsbütün 
artar. . -. 

2. Bulunduğu müsait şartlar dolayısiyle müessesenin tavukçuluğa da ehemmiyet vermesi ve 
bilhassa ıslah edilmiş yerli cinslerin üretilip damızlık olarak dağıtılmasına vasıta olması müm
kündür. 

3.r Köylüyü topraklandırma veya yeter toprak sahibi kılma dâvası üzerinde durulur, haricî ve
ya dahilî iskân işi bir mesele halinde mevcut bulunurken Devlet üretme çiftlikleri işletme sahaları
nın genişletilmesinden ziyade daha mütekâsif ziraat-usullerine baş vurulmasını ve tohum ıslah 
istasyonlariyle iş birliği yapmasını ve memleketimizde münavebe sisteminin her bölgede yerleş
mesine örnek olacak bir işletme şeklinin tatbik olunmasını zaruri görürüm. 

4.. Kuruluş Kanununun 15 nci maddesi, döner sermayeye ait işletmeler bilanço kâr ve zarar 
hesaplariyle Genel müdürlükçe tanzimi iktiza eden umumi bilanço, kâr ve zarar hesaplarının tak
vim yılı sonundan itibaren üç ay içinde incelenmek üzere Genel Murakabe Kuruluna* tevdi olun
masını ve Murakabe Kurulunun raporu ile bilançonun Genel Müdürlüğün mütaakıp yıl bütçesi 
tasarısına eklenerek Büyük Millet Meclisine sunulmasını âmirdir. . 

İlga edilen idarelerin tasfiye işlerinin uzaması dolayısiyle umumi bilançonun ancak Aralık ayı 
sonlarında tanzim olunduğu ve bundan dolayı dal5 nci madde hükmüne göre Genel Murakabe Ku
rulu raporunun sağlanamadığı öğrenilmiştir, önümüzdeki yıl bütçesinde kanun hükmünün ye
rine getirileceğini hem lüzumlu ve hem faydalı bulmaktayım. • 

5. İdarenin muhtelif şubelerine ait vazifelerde mevcut Kuruluş Kanunu dışında, değiştirme
ler yapılmak ve sonradan tekrar kanun hükümlerine uyulmak gibi müessese bünyesinde istikrarı 
sarsacak verimli çalışmalara engel olacak bir idare sisteminin tekerrür etmemesi temenniye şayan
dır. , • ' 

.6. Kuruluş Kanununun muhtelif maddeleri tüzük veya yönetmelik tanzimini emretmektedir. 
Bunlardan bir kısmı tanzim edilmiş ise de 7 nci maddede yazılı bulunan ve merkez ve işletmeler
deki görevlere ait bulunan tüzük ile 19 ncu maddedeki taksitli satışların şekil ve esaslarını gös
terecek olan yönetmelik henüz tesbit, tasdik edilerek yürürlüğe konmamıştır. Bunların da bir 
an evvel ikmal edilmesi ieabeder. 

7. Geçici hizmetliler arasında daimî mahiyet arzeden kadroların bulunduğu anlaşılmaktadır. 
Bunlardan (D) cetveline girebilecek olanlarına bundan böyle (E) cetvelinde yer verilmemesi uy
gun olur. 

8. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel. Müdürlüğü bir istihsal müessesesidir. Bu meyanda ken
disine verilen âmme hizmetini de görmektedir. îstihsalât, zirai bir mevzu olduğundan çalışmalar 
yaz ve kış, gece ve gündüz devam etmekle beraber, tabiatın doğrudan doğruya tesiri altında bu
lunmak suretiyle zor. şartları taşımakta ve aynı zamanda bilgiye ve tecrübeye dayanmaktadır. 
Bu gibi şartlar içinde çalışan kimselerden bekıonilen randımanın alınabilmesi için kendilerini 
teşvik edici ve ehliyeti gözetici bir barem sistemine tâbi tutulmalarını faydalı bulurum. 

• Komisyonun yüksek takdirine arzolunur. ' , ""* 

Mardin Milletvekili 
, Rıza Erten 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu' 
Esas No. 1/274 
Karar No. 30 

2&SI .1M2 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1952 yılı Bütçesi hakkında hazırlanan ve Baban
lar Kurulunca Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lıp Başbakanlığın 30 .XI .1951 tarihli ve 6/3853 
sayılı tezkeresiyle sunulan kanun tasarısı 'komis
yonumuza havale olunmakla Tarım Bakanı, Ma-' 
liye Bakanlığı temsilcisi ve Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürü hazır* oldukları halde in
celenip görüşüldü. 

Genel Müdürlüğün 1952 yılı Bütçesini komis
yonTadına inceliyen raportörün raporu okunmuş 
vo gerekli incelemeler yapıldıktan, sorulan su
aller üzerine Bakandan tamamlayıcı izahat alın
dıktan sonra bölümlerin tatbikma geçilmiştir. 

Gider Bütçesinin A/ l işaretli kısmı geçen yı
la nazaran (108 353) lira fazlalıkla (2 295 989) 
lira ve yatırım kısmını teşkil eden A/2 işaretli 
kısmrise yine 1951 Bütçesine nispetle (785 000) 
lira fazlalıkla (1 170 000) lira olarak Hükü
metçe tesbit ve teklif edilmiş bulunmaktadır. • 

A/ l işaretli kısımdaki artışın; Genel Müdür
lüğün, İktisadi Devlet Teşekkülleri camiasına 
katılacağı düşüncesiyle (L) cetveline evvelce 
alınmış \ bulunan kadroların hizmetin aksama
ması makşadiyle 1İ952 yılında serbest bırakılma
sından ve A/2 • işaretli yatırım kısmındaki artı
şın ise Alparslan (Muş) İşletmesinde ve İzmir fu
arında yaptırılacak binalar ile Alparslan, Balâ 
ve Polatlı işletmelerinde yeniden, ve Malya'daki 
mevcutlara ilâveten yaptırılacak lojmanlar in
şaatı olarak konulan ödeneklerden ve işletmeler
de elde edilen fazla mahsulün çürümelerini ön
lemek üzere (20) aded saç hangarın satmalına, 
gümrük, nakil ve inşa gibi masrafları karşılığı 
olarak bütçede yer almasından ileri geldiği an
laşılmıştır., 

Genel Müdürlüğün 1952 yılı giderlerini gös

teren A/l ve A/2 işaretli cetvellerde Hükümet
çe tesbit ve teklif olunan miktar komisyonu
muzca da aynen kabul edilmiştir. ' . 

.1952 yılı Gelir Bütçesi; adı geçen Genel Mü
dürlüğün giderlerini karşılamak üzere döner 
sermayenin yıllık, safi gelirinden ayrılmış bulu
nan. (3 460 989) lira ile çeşitli gelirler ve me
mur lojmanlarından alınacak kira bedellerin
den ('5 000) lira ki ceman (3 465 989) lira ola
rak teklif edilmiş olup bu miktar komisyonu
muzca dii aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1952 yılı Bütçe Kanunu tasarısı, HükümetİTi 
teklifi veçhile komisyonumuzca da aynen kabul 
olunarak eki bulunan cetvelleri ile birlikte Ka
mutayın onayına arzedümek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur.; 

Başkan Başkan V. Sözcü 
İstanbul Burdur Çanakkale 

E; Adakan F. Çelikba§ E. Kalafat 
Kâtip 

.Sivas •" Afyon K. Antalya 
//. tmre A, Vezir oğlu A. Sanoğlu 
Aydın Bilecik Bolü 

E.Menderes Y. Üresin M. Güçbilmez 
Bolu Bursa " Diyarbakır 

/. Gülez K. Yılmaz M. Ekinci 
Elâzığ Gümüşane İstanbul . 

ö. F. Sanaç K. Yörükoğlu S. Oran 
Kastamonu Kırklareli Konya 
II. Türe Ş. Bakay M. Â.ÜIgen 

Konya Malatya Mardin 
R. Birand M. S. Eti E. Erten 

Ordu Sinob Trabzon 
R. Altsoy S. Somuncuoğlu S. F. Kalaycıoğlu 

Urfa 
F. Ergin 

(S . Sayışı: 7Q) 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanunu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1952 Bütçe yılı yatırımlar dı
şında kalan giderleri için, bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (2 295 989) lira ve 
yatırım giderleri için de, bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (1 170 000) lira öde
nek verilmiştir. -

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1952 Bütçe yılı giderlerine karşılık 
olan gelirler, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (3 465 989) lira olarak tahmin edil
miştir, " :l "_•.'••'•'•'•" '/• •'.....''••• 

MADDE 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünce, 1952 Bütçe yılında elde edilecek 
gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve tahsi
line 1952 Bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün, 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı,Kanunun 19 ncu maddesine giren hiz
metlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesi gereğince geçici mahiyetteki hizmet
ler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alı
nabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yü bütçe 
tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bunlarnı eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

MADDE 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki 7 . VI . 
1949 tarihli ve 5433 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, ilişik (L) 
işaretli cetvelde gösterilenler 1952 Bütçe yılın
da kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkan ve 1951 yılı Bütçesi
nin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bö
lüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekler
den ödenir. 

1928 -1950 bütçe yıllarına ait olup da Muhase-

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTlRÎŞÎ 

MADDE. 1. —. Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE, 4. r— Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

(bŞ.:Ş^şi;:,;70) 
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bei Umumiye'Kanununun 93 ncü maddesine gö
re zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yıl
ları bütçelerinde bulunan borçlar, 1952 yılı Büt
çesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 ve 4 
ncü kısım bölümleri ile yatırım bölümleri artık
larından eski yıllar borçları bölümlerine Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

MADDE .7. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcanmalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. ' 

MADDE 8. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 
1952 tarihinde yürürlüğe girer. 

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

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı ve 
İçişleri B. V. 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köy men 

Dışişleri Bakanı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

ve "Dışişleri B. V. 
8. Ağaoğhı 

Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
İçişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Heri 

Eko. ve Ticaret Bakam 

G. ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

Maliye Bakanı ve 
Ekonomi ve Ticaret 

Bakanı Vekili 
ff. PolatJcan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. II. Üstündağ, 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
Güm. ve T. B. V. 

İV. özsan 
İşletmeler Bakanı 

H. Gedik 

B. K. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı: 70) 
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A/l . CETVELİ 

1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

İkinci hısım - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 

11 Merkez memurları aylığı 255 900 323 400 323 400 
13 işletmeler ve merkez atelyesi 

21 
23 

21 
23 

11 

13 

memurları aylığı 
Merkez memurları açık ayhğı 
işletmeler ve merkez atelyesi 
memurları açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
işletmeler ve merkez atelyesi 
hizmetlileri ücreti 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
işletmeler ve merkez atelyesi 
geçici hizmetliler ücreti 

Bölüm toplamı 

880 900 
5 000 

5 000 

1 146 800 

104 100 

289 200 

393 300 

41 100 

1 

41 101 

941 700 
2 000 

3 000 

1 270 100 

103 680 

300 900 

404 580 

41 100 

13 500 

54 600 

941 700 
2 000 

3 000 

1 270 100 

103 680 

300 900 

404 580 

41 100 

13 500 

54 600 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 11 000 11 000 11 000 

13 işletmeler ve merkez atelyesi 
memurları çocuk zammı 20 000 28 000 28 000 

( S. Sayısı: 70) 



21 

23 

31 

33 

40 

Ödeneğin çeşidi -

Merkez memurları doğum yar
dımı 4 

İşletmeler ve merkez atelyesi 
memurlar ı doğum yardımı 
Merkez memurları ölüm yardı
mı • 
İşletmeler ve merkez atelyesi 
memurlar ı ölüm yardımı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

1951 
Y ı h 
ödeneği 
Lira 

3 000 

4 000 

3 000 
. . . • . • • • • • . ; • • , • - . -

6 000 
,750 

47 750 

1952 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 000 
• : • • • • ' . 

• 4r Û0O 

3 000 
, . . • . ' . • ' . • . , . ' • • ' 

6 0 0 0 . 
-"". v ^ ; 

54 750 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

2 000 

• 4 000 

3 000 -~ 

6 000 
750 

54 750 

Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 1 500- 0 0 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler ^ i ; "* 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş kese-

12 
13 
14 
15 

nekleri ile artış farkları 
°/o 1 ek karşılıkları . 
Emekli ikramiyesi 
Şandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

Temsil ödeneği 
5433 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesi gereğince veznedar ve 
yardımcılarına verilecek kasa 
tazminatı 

İkinci kısım to-nln-mı 

Üçilneü kısım ^Yönetim 
giderleri 

84 705 
15 401 
20 000 

3 642 

; 123 749 

2 100 

15 375 

1 771 675 

• 

91 832 
. 16 697 

16 500 
4 629 
1 000 

130 658 . 

2 100 

10 000 

1 926 788 
v 

91 832 
16 697 
16 500 

4 629 
1 0 0 0 

130 658 

2 100 

10 000 

l 926 ;788 

Merkez daireleri büro giderleri 
10 Kırtasiye 6 000 4 000 4 O00 

(S^SayiBt:W)) 
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B. M. 

20 
30 
40 
50 
60 

302 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Ödeneğin çeşidi 

Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

İşletmeler ve merkez atelyesi 
büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

1951 
Y ı l ı .. 
ödeneği 
Lira 

1 500 
0 

5-000 
3 500 
6 000 

22 000 

14 200 
13 500 

0 
25 000 
18 000 
30 000 

100 700 

1952 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

600 
900 

5 000 
2 500 
4 500 

17 500 

10 000 
2 000 
4 000 
5 000 

10 000 
25 000 

56 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

600 
900 

5 000 
2 500 
4 500 

17 500 

10 000 
2 000 
4 000 
5 000 

10 000 
25 000 

56 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
11 Merkez posta ve telgraf ücret-

20 000 15 000 15 000 

13 

21 

23 

305 
11 
13 

306 

leri 
İşletmeler ve merkez atelyesi 
posta ve telgraf ücretleri 
Merkez daireleri telefon gider
leri 
işletmeler ve merkez atelyesi 
telef on giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira bedeli 
Merkez 
İşletmeler ve merkez atelyesi 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
( S. Sayısı: 

15 000 

12 000 

7 000 

2 000 

26 000 

9 000 
7 359 

16 359 

1700 
: 70) 

5 000 

4 000 

7 000 

2 000 

18 000 

9 750 
3 500 

13 250 

2 000 

5 000 

4 000 

7 000 

2 000 

18 000 

9 750 
3 500 

13 250 

2 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1951 
Yılı 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

307 Yolluklar 
10 Sürekli görev yolluğu 10 000 
20 Geçici görev yolluğu 35 000 
30 Müfettişler yolluğu 15 000 
41 Yabancı memleketler yolluğu 1 

Bölüm toplamı 60 001 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

10 000 
30 000 
15 000 

1 

55 001 

10 000 
30 000 
15 000 

1 

55 001 

309 

403 
407 

11 
13 

21 

22 

30 
40 

Merkez 
İşletmeler ve merkez atelyesi 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
Merkez taşıtları işletme gider
leri 
Merkez taşıtları onarma gider
leri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü İnsim - Daire 
hikmetleri • 

Temsil giderleri 
Genel Muhasebe Kanununun 
48 nci maddesini ilgilendiren 
giderler 
Greri verilecek paralar 
Mahkeme harçları 

Bölüm toplamı 

4 000 
8 000 

12.000 

5 000 

1 200 

6 200 

264 960 

0 

5 000 
1 000 

6 000 

4 000 
8 000 

12 000 

5 000 

1 200 

6 200 

194 951 . : 

5 000 

250 
1 000 

1 250 

4 000 
8 000 

12 000 

5 000 

1 200 

6 200 

194 951 

5 000 

250 
999 

1 249 

( S. Sayısı : 70 ) 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

416 5433 sayılı Kanunun 28 nci 
maddesi gereğince okul gider
leri 25 000 O 

O 5433 sayılı Kanunun 29 ncu 
maddesi gereğince yapılacak 
ödemeler 

0 4772 ve 5417 sayılı kanunlar . 
gereğince işçi Sigortaları Ku-

419 
451 

456 
458 
461 
476 

501 
502 

0 

10 
20 
30 

rumuna yapılacak ödemeler 
Sürekli işçilere verilecek taz
minat ve tedavi giderleri 

Bölüm toplamı 

Mahkeme giderleri 
Yayın giderleri 
Satınalma ve abone 
Başka her. çeşit giderler 
Çiftçiye yeni ziraat usullerini 
ve çeşitlerini tanıtma giderleri 

Bölüm toplamı 

Düşünülmiyen giderler 
Fuar ve sergi giderleri 
Pasif korunma giderleri 
Kurs giderleri 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

Beşinci kısım toplamı 

40 000 

20 000 

60 000 

10 000 

2 000 
1 000 

7 000 

10 000 

15 000 
0 
0 
0 

126 000 

1 
25 000 

25 001 

0 

• 0 

0 

10 000 

2 000 
1 000 

4 000 

7 000 

5 000 
6 000 
5 000 

93 500 

132 750 

1 500 
25 000 

26 500 

0 

0 

9 

10 000 

2 000 
1 000 

4 000 

7 000 

5 000 
6 000 
5 000 

93 500 

132 750 

1 500 
25 000 

26 500 

( S. Sayısı : 70 ) 
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B. :M. Ödeneğin çeşidi 

Yılı 
1951 
ödeneği 
Lira 

Hükümetçe Komisyonca 
1952 yılı için 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Altıncı hısım - Yardımlar 

601 5433 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce Zirai Kombi
nalar İdaresi işletmelerinde ça
lışırken ölenlerin mirasçılarına 
yapılacak yardımlar 

Altıncı kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

0 

0 

15 000 

15,000 

15 000 

15 000 

1.771.675 
264 960 
126 000 
25 001 

0 

1 926 788 
194 951 
132 750 
26 500 
15 000 

1 926 788 
194 951 
132 750 
26 500 
15 000 

GENEL TOPLAM 2 187 636 2 295 989 2 295 989 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
701 Bina onarımı 
741 Yapı işleri 

10 İşletmeler idare binaları yapı
mı 

20 İşletmeler memurları konutla
rı yapımı 

Bölüm toplamı 

742 Dağıtma tesisleri yapımı 

Yatırımlar toplamı 

35 000 53 200 53 200 

0 90 000 90 000 

0 526 800 ! 526 800 

616 800 616 800 

500 000 500 000 

385 000 1 170 000 1 170 000 

0 

350 000 

( S. Sayısı : 70 ) 
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B - CETVELİ 

1951 
Y ı h 

tahminleri 
B. M. Gelirin çeşidi Lira 

1 Döner sermayenin yıllık şâfi 
gelirinden ayrılacak katma 
bütçe giderleri karşılığı 2 211 136 

2 Memur lojmanlarından alına
cak kira bedelleri 5 000 

3 Çeşitli gelirler 5 000 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

3 460 989 3 460 989 

3 000 3 000 
2 000 2 000 

Toplam 2 221 136 3 465 989 3 465 989 

O - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 7 . 6 . 1949 

Ö Z E T İ 

5433 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Görev 
ve Kuruluş Kanunu 

Görevin 

Makine kontrolörü 
Tercüman 
Ressam 
Fiş memuru 
Dosyacı 
Daktilo 

> 
Depo memuru 
Şoför 
Kaloriferci 
Gece bekçisi 

> > 
Dağıtıcı 

çeşidi 

MERKEZ 

-

D 
Sayı 

2 
1 
1 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

- CETVELİ 

Ücret 

400 
550 
300 
225 
200 
225 
200 
225 
275 
200 
150 
125 
175 

( S. Say 

Görevin çeşidi 

Başodacı 
Odacı 
Santralci 
Baş fennî tesisatçı 
Fennî tesisatçı 

> » 

î§letmeler ve merkez 
Daktilo 

» 
» 
» 

* Depo şefi 
Depo memuru 

» > 

ısı: 70) 

S, 

atelyesi 

ayı 

1 
8 
1 
2 
1 
1 

2 
6 
7 
3 
1 
5 
5 

Ücret 

135 
110 
175 
625 
400 
250 

200 
175 
150 
125 
400 
250 
225 
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Görevin çeşidi 

Depo memuru 
» » 
» » yardımcısı 

» » » 
» » » 

Dağıtma memuru 
Yollama memuru; 
Fiş memuru 

Sayı 

5 
5 
5 
5 
7 
1 

16 
4 
2 

•{T 

E 

Ücret 

200 
175 
200 
175 
150 
125 
250 
225 
250 
225 

Görevin çeşidi 

Fiş memuru 
» » 

Yeti§miş hastabakıcı 
> » 

Atelyo başteknisiyeni 
» teknisiyeni 

Ressam 
Atelye yollama memuru 

» » » 
» idare memuru 

- CETVELİ 
• • : i ' . . " ' ; . . . . . . . 

ödeneğin çeşidi B. M. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
12 İşletmeler ve merkez atelyesi geçici 

hizmetliler ücreti 

Sayı Ücret 

5 
5 
8 
6 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

200 
175 
225 
175 
625 
550 
300 
250 
175 
250 

L - CETVELİ 

D. 

4 
o o 

9 
10 
11 
12 
13 
11 

4 
5 
6 
8 
9 

10 

Görevin çeşidi Sayı 

MERKEZ 

Uzman Müşavir (uzmanlık yeri) 2 
Yapı işleri uzmanı (Y. Müh. 
veya Y. Mimar Uz. Yeri) 1 
Şef • 1 
» 1 

Memur 1 
» 1 
» 2 

Saymanlık memuru , 1 

işletmeler ve Merkez Atelyesi 

Müdür (Uzmanlık yeri) 5 
» » » 6 
» » » 2 

Şube şefi 5 
» » 3 
» » 7. 

Aylık 

90 

100 
40 
35 
30 
25 
20 
30 

90 
80 

' 70 
50 
40 
.35 , 

J>
 

9 
8 
9 

10 
9 

10 
11 
10 
II 
12 
11 
12 
13 
14 
,7 
;8 
9 

41 
12-
13 
P 

Görevin çeşidi 

Fidanlık uzmanı 
» > t , , . ; ••.. 

Makine ekipleri şefi 
» » » 
» » » 

Ayniyat memuru 
» y> 
» » 

Ambar memuru 
» » 
» » 

Memur 
> 
» 

Sorumlu sayman 
» y> 

» „ » 

Veznedar 
» 
» 

Sorumlu saymanlık memuru 

Sayı 

1 
" . • • ' • " , . . 3 ' ' 

3 
3 
2 
2 
2 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
2 

: 2 
3 
2 
2 
3 
7 

Aylık 

50 
40 
50 
40 
35 
40 
35 
30 
35 
30 
25 
30 
25 
20 
15 
60 
50 
40 
30 
25 
20 
15 

(S.. Sayısı:. 70) 



a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
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B - CETVELİ 

Bölüm 301 — Merkez daireleri büro giderleri 
Madde 40 — Öteberi giderleri 

kutlama ve şenlik giderleri; 
Kırtasiye, matbu evrak ve malzeme yollanışlarmda ambalaj giderleri ve nakliyeleri; 
Reklâm nev'inden olmıyan ilânlar ücretleri; 
Temizlik giderleriyle su ve buz giderleri; 
Âcil tıbbi müdahaleler için bulundurulması icap eden ilâç ve sıhhi malzeme bedelleri de bu 

maddeden ödenir. 

Bölüm 305 — Kira bedeli 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Merkez ihtiyacı için kiralanacak her türlü binaların 

kiraları ve bunların konturat giderleri bu bölümden ödenir. 

Bölüm 308 — Giyecekler 
Başodacı ve odacıların elbise, ayakkabı, dağıtıcı ve şoförün elbise ve ayakkabı giderleri bu 

bölüme dâhildir. 

Bölüm 307 — Yolluklar 
Merkez ve işletmelerin bilûmum yollukları buradan ödenir. 

Bölüm 309 — Taşıt giderleri 
Genel Müdürlüğün merkez hizmet arabalarının işletme, onarma ve garaj giderleriyle genel 

müdürlüğün merkez hizmetlerinde kullanılan bisiklet gibi arabaların işletme ve onarma giderleri 
bu bölüme dâhildir. 

Bölüm 451 — Yayın giderleri 
Devlet üretme çiftliklerini ve faaliyetlerini halka ve ilgililere tanıtma için yapılacak ı-eklâm 

ve neşriyat giderleri bu bölümden ödenir. 

Bölürn 476 — Kurs giderleri 
Açılacak kursların her türlü giderleri bu bölümden ödenir. 

Bakanlar Kurulunun 29 . III . 1951 gün.-ve 12746 sayılı havariyle 
C 1951 yılında tatbik edilen (E) cetveline ait isimli kad.ro 

Aylık Senelik 
Aded ücret tutarı 

1 
1 
1 
1 
I 
2 
2 
1 
1 

11 

525 
475 
425 
400 
275 
250 
225 
200 
175 * 

6 300 
5 700 
5 100 
4 800 
3 300 
6 000 
5 400 
2 400 
2 100 

41 100 

Bagtasfiy 
» 

Tasfiyeci 

( S. Sayısı 

» 
» 
» 
» 

» 

: 70) 

Görevin adı 

eci 
yardımcısı 
fiş memuru 
» » 
» » 

kâtip 

Daktilo 

• 

http://kad.ro



