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2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 
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3. — YOKLAMA 

yapıldı). REİS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Antalya seçim bölgesine kadar yoklama 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Mani&a Mebusu Kâzım Taşkent'in sıhhi 
durumuna binaen mebusluktan çekildiğine dair 
öenergesi (4/323) 

REİS — Efendim, Riyasete gelmiş bir öner
ge vardır, okuyacağız, 

Türlüye Büyük Millet Meclii Saym 
Başkanlığına 

Ankara 
Milletvekilliğine seçildiğim tarihten itibaren 

mütaaddit defalar hastalandım, ve her defasın
da, lütfedilen izinden dolayı derinden müteşek-
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kir kalırken, diğer taraftan da vazifemi lâyıkiy-
le ifa edememenin çok ağır vicdan azabı altında 
ezilmekteyim. 

Yapılan tedavilere rağmen sıhhi, durumum
da maalesef esaslı bir salâh olmamıştır. De
vamlı olarak tıbbi tedavi ve nezaret altında bu-
lunmaklığım icabediyor. Bu şartlar altında 
1953 malî yılı içinde de vazifemi lâyıkiyle ifa
dan mahrum kalacağımdan dolayı milletveMlli-

. 1953 0 : 1 
ğinderj affimi rica etmek ıstırarmdayım. 

Çok değerli arkadaşlarımın arasından ayrı
lırken; Büyük Millet Meclisinde geçirdiğim gün
lerin kıymetini hayatımın sonuna kadar en şe
refli bir emanet olarak koruyacağımı arzeder, 
sonsuz aygılarımm kabulünü dilerim. 

Manisa Milletvekili 
Kâzım Taşkent 

RElS — Ittılaınıza arzolunur. 

5. — GÖRÜŞÜLEN tŞLER 

1. — 1953 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/473) 

A — Bayındırlık Vekaleti Bütçesi 

2. — Karayolları Umum Müdürlüğü 1953 
yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/481) 

REÎS — Karayolları Bütçesini de ihtiva et
mek üzere Bayındırlık Vekâleti Bütçesinin tü
mü üzerinde müzakereye geçiyoruz : 

Söz alan arkadaşların isimlerini okuyorum: 
C. H. P. Adma Atıf Topaloğlu, Esat Oktay, 

Lâtif Aküzüm, Sırrı Atalay, Abbas Çetin, Him
met ölçmen, Sabri Erduman, Baha Akşit, Mecit 
Bumin, Süleyman Kuranel, Nuri Ocakcıoğlu, 
Feridun Fikri Düşünsel, Nâtık Poyrazoğlu 
Ahmet Başıbüyük, Mehmet özbey, tzzet Akçal, 
Tezer Taskıran, Atomed Veziroğlu, Gazi Yiğit
başı, Yeyis Koçulu, Hüsamettin Tugaç, Esat 
Doğan, Hamdi Orhon Mehmet Bahadır. 

Söz C. H. Partisi Meclis Grupu adına Atıf 
Topaloğlu 'nundur. 

(Yok sesleri). 
Buyurun Esat Oktay. 
ESAT OKTAY (Kars) - Sayın arkadaşla

rım, ben hürriyet diyarı olan memleketimizin 
ileri karakolu ve secim bölgem bulunan Karsı'm 
ihtivalarından bahsedeceğim, bu ihtiyaçların 
başında yüksek Meclisin de ilgi gösterdiği ve ele 
almasını takdir ve kabul buyurduğu Kars'ın 
demiryolu meselesi vardır. Bilindiği gibi Erzu
rum'dan hududa kadar 300 kilometredir. Bunun 
226 kilometresi yapılmış ve işletmeye hazır bir 
burumdadır,: Ancak, Horasan - Sarıkamış ara
sı 74 kilometrelik kısmında dar dekovil hattı bu
lunmaktadır. Bunun da ömrü tabiîsi çoktan bit

miştir. Görülüyor ki> ortada bir gâyritâbiîİik; 
bir hastalık vardii1. Bunu düzeltmek lâzımdır. 
Evvelce de arzettiğim gibi Kars'ın ve Doğunun 
mühim bir kan damarı kesiktir. Ve kanamakta
dır. Bunu bağlamak lâzımdır. Bu yolun yapıl
ması Kars'ı ve komşu vilâyetleri kalkındıracağı 
gibi geniş hayvancılığı ile bütün memlekete, 
mühim gıda maddesi olan et, süt ve hayvan mah
sullerini temin edebilecektir. Bundan yalnız 
Kars ve havalisi değil, bütün memleket geniş 
Ölçüde faydalanacak ve harice de inühitn miktar
da canlı hayvan ve mahsullerini ihraç edebile
cek kudrette olacaktır. Bu yolun yapılması Eko
nomik bakımdan çok mühim olduğu gibi idari, 
politik, askerî bakımdan da çok ehemmiyetli
dir. Hudut bekçilerinin maneviyatlarını da bir 
kat daha artıracaktır. Bu iş için bütçeye tahsi
sat konmamış olması cidden üzüntüyü muciptir. 
Durumu mahallinde bizzat görüp takdir eden 
Sayın Bayındırlık Bakanının keyfiyeti yüksek 
huzurunuzda açıklamasını ve bu hususta ne dü
şündüğünü izah etmesini bilhassa rica ederim. 

İkinci mesele : Yine Kars'ın mühim ve müz
min dertlerinden İğdır Ovasının sulama işidir, 
Bu ova 500.000 dekardır. Bu ovanın adına 
Doğu Adanası da deniyor. İkliminden ve arazi 
zenginliğinden dolayı Misis'in 30 da biri di
yenler de vardır. Bu mümbit ve verimli arazi 
en iptidai usullerle sulanmakta olup, çok defa 
verimi tabiatin yağmuruna bağlıdır. 

Bugün bu sulama işi için Serdarabat Barajın
dan, siyasi vaziyet dolayısiyle istifade edemedi
ğimiz gibi zarar bile görüyoruz. Şöyleki halkı
mız iptidai şekilde bentler yapıyor, su almaya 
çalışıyorlar, tam bu sırada Ruslar barajda te-, 
mizlik yapılacağı behanesiyle kapakları açıyor
lar. Ve bizim derme çatma bentleri silip süpü-
rüyor. Bu çok acıdır arkadaşlar. Araş Nehrinin 
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karşı Rusya tarafı geniş ölçüde bu nehirden is
tifade ederken bizim halkımız bu gür ve bol 
akan- sudan istifade edemiyor, İğdır'ın bu sula
ma işi behemehal halledilmelidir. Bunun için 
ya ovanın 60 kilometre Cenup - Batısında bu
lunan Balıklı Gölünden ya yeraltı sularından 
veyahut pompa ile nehirden su almak sure
tiyle bu işi halletmek lâzımdır. Aksi takdirde 
memleket servetinden lâyıkı veçhile istifade 
edip randıman almak imkânsızdır. Bu ovanın 
Ağrı Dağı eteğinde bulunması itibariyle yeraltı 
sularının çok kuvvetli olması muhtemeldir. Bu 
ciheti Sayın Bayındırlık Bakanı etüd ettirip bu 
işe bir çare bulursa hakikaten bu ova ve bü
yük bir saha kalkınır. Hem de 40 bin nüfusu
nun bir misli nüfusu daha müreffehen barın-
dırabilir. 

Üçüncü mesele : Posof - Ardahan yoludur. 
Yol ele alınmış, tahsisat veriliyor, çalışmalar 
devam ediyor, bu şayanı şükrandır. Ancak bü 
işe hız verip bir an evvel bitirilmelidir. Çün
kü bu güzel ilce ile irtibatımız yazın ancak 
2 - 3 ayında ve çok müşkülâtla olabiliyor. 

Dördüncü mesele : Kars'ın karayolları da
vasıdır. Kars'ın 1200 kilometrelik şosesi vardır. 
Bunların yarısı kadarı Devlet bakımına alınmış 
581 kilometresi ise mahallen hususi idarece ba
kılmaktadır. Hususi idarece bakılmakta olan 
yolun bakımı için mevcut tahsisat nispetinde 
çalışılmaktadır. Ancak Kars'ın bütün karayol
larının durumu fecidir. En iyi kısımlarında bi
le motorlu vasıta ile 15 - 20 kilometreden daha 
süratli gitmek imkânsızdır. Durumu Sayın Ba
yındırlık Bakanı bizzat müşahede buyurmuş
lardır. 

Misal olarak Devlet bakımından olan Kars -
Göle yolunu göstermek mümkündür, çok bozuk
tur, bakılmamaktadır. Ancak jip arabasiyle o da 
müşkülâtla geçilebiliyor. 

Diğer misal de Ardahan - Göle ve Çıldır - Ar
dahan arasını gösterebiliriz. Bu yollardan geç
mek imkânsızdır. Geçit vermiyor, bu vaziyete gö
re ricam bilhassa Devlet bakımına alman yolla
ra himmet edilmesi, hususi idare bakımına ait 
yollara yeter miktarda tahsisat verilmesi, husu
si 'idare bakımına ait olan 581 kilometrelik yol
dan Kars - Arpaçay - Çıldır - Ardahan arası olan 
104 kilometrelik kısmın da Devlet bakımına alın-
man. 
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REÎS — Müddetiniz bitmiştir*. ' ' 
Buyurun Lâtif Aküzüm. 
LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, Bayındırlık Vekâletinin 3 sene zar
fında bu memleketin çok mühim dâvalarını elde 
tutmak suretiyle milletin huzurunda göstermiş 
olduğu büyük hizmetlerden dolayı teşekkürlerim
le beraber iftihar ettiğimi arzederim. 

Uzun yıllar ölçüsüz ve insafsız ihmallere mâ
ruz kalan Doğu'nun kalkınması ve bu mıntaka-
da hissedilen yol ve diğer Bayındırlık ihtiyaçla
rının halledilmesi hususunda Bayındırlık Vekâ
leti, her halde eleman noksanlığından olacak ki 
bugüne kadar biz Doğuluları arzu ettiğimiz şe
kilde bir kalkınma yoluna girmemiştir. Mütaad-
dit defa bu kürsüden bu ihtiyaçlarımızı ifade et
memize rağmen Bayındırlık Vekâleti gerekli bü
yük alâkayı göstermiş ve Kars'a geçen yıl ayrıl
mış bulunan bir milyona yakın tahsisat biraz ev
vel arzettiğim gibi eleman noksanlığından bu tah
sisatı elinde tutan, Devleti temsil eden adamla
rın gerek Bayındırlık Müdürünün geren valinin 
ihmali yüzünden mezkûr tahsisat zamanında ye
rine sarfed'ilmemiştir. Kağızman - Horasan yo
lunun ihalesi henüz yapılmıştır. Diğer yolu Ba
yındırlık Bakanlığınca geçen seneki bütçede ya
pılması kabul edilmesine rağmen bugüne kadar 
inşaatı başlamamış ve ihale yapılmamıştır. Sayın 
Bakandan bu ehemmiyetli dileklerimizi 1953 yı
lında tahakkuk ettirmelerini rica ederim. 

Arkadaşlar, eleman darlığı bu memleket için 
çok mühim işlerden biridir. Bugün Bayındırlık 
teşkilâtı içinde 600 ü bulmıyan mühendis ve fen 
memuru vardır. Bu miktar bu memleket Bayın
dırlık dâvasının halli için çok azdır. Bakandan 
istirham ediyorum; memlekette lise mezunları 
artmaktadır. Onlar için yüksek tahsil de güçleş-

miştir. Hiç olmazsa lise mezunlarını kursa tâbi 
tutmak suretiyle yetiştirsinler ve Bayındırlık 
teşkilâtına versinler, bu suretle onlar da bu mem
leketin esaslı bir dâvasında memleket için fay
dalı olsunlar. Geçen sene İğdır ovasının sulan
ması hususunda Bayındırlık Vekâletiyle mütemadi 
temaslarımla temin edilen sondaj makinası 
maalesef 7 - 8 aydan beri bir türlü faaliyete 
geçirilememiştir. Birkaç gün evvel noksanların 
temin edilerek Kars'a gönderileceği bildirilmek
tedir. 

Temenni ederiz ki 1953 yılının ilk ayların
da bu makine derhal faaliyete geçsin. İğdır'ın 
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bu makinaya bilhassa ihtiyacı büyüktür. I 

Arkadaşlar bir ana derdimiz de demiryolu
na temas etmek mecburiyetindeyim. Halkımız 
için demiryolu en büyük nimetlerden biridir, 
sayın arkadaşlar. Dünyanın bütün nimetlerine 
gark edilsek dahi demiryolu yapılmadıkça bu 
nimetlerden istifade edilmiş sayılmaz. 1953 yı
lında bu demiryolu işini ele almasını muhterem I 
vekilden bilhassa rica ederim. Demiryolunun 
bir an evvel yapılması memleketimizin her ba
kımdan istifadesini ve huzurunu sağlıyacaktır. 
Memleketin en büyük sızısı budur, 1953 yılın
da bu yolun behemehal ele alınmasını Hükü
metimizden bilhassa istirham ederim. 

REİS — Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Aziz arkadaşla

rım, bir belde vardır, mahrumiyet için misal 
gösterilir, uzaklık için örnek verilir. Bu belde
nin milletvekilleri biraz önce okunan listede 
bir resmi geçit yapar gibi yer almışlardır. Bu, 
bir tesadüf eseri değildir, bir nümayiş değil
dir. Bu, vicdanî vazifemizin müşterek ifadesidir. 
Bu ideallerimizin tecellisi ve yarım milyon 
Kars'İmin ıstırap ve taleplerinin dile gelmesi
dir. Bu dile gelme ifade ve tecellisinin kayna
ğı Horasan - Kars demiryoludur. ı 

Barker misyonu raporunda yarı kalmış de
miryolunun tamamlanmasını temenni edilmek
tedir. Hükümet yarıda kalmış demiryollarının 
yapılması kararındadır. Bunun en iyi delili Sa
yın Bakanın 27 . I I . 1950 günkü ifadesidir. [ 
Sayın Bakan bizim programımızda başlanmış j 
demiryolu inşatmm tamamlanması kaydı mev
cuttur. Esasen başka türlü iktisadi işletmecili
ğin tesisine imkân bulunamaz. Horasan - Sarı
kamış dar hattının normal hatta çevrilmesi de 
nazarı itibara alınacaktır, demektedir. Böyle
likle Sarıkamış - Horasan demiryolunun nasıl 
bir zaruret olduğu belirtilmektedir. Geçen se^ j 
>ne Hükümete bu hususta yetlki verilmesi mev- j 
zuubahi;-; edilmiştir ve bir kanun mevzuu ol- i 
ması ileri sürülmüştü. Bir kanun teklifinde ! 
bulunduk. Şükranla arzedeyıim ki teklifimiz j 
Bayındırlık Komisyonunda ittifakla kabul edil- | 
mistir. Şimdi ortada halli gereken tek mesele j 
bütçeye tahsisat konmasıdır. Benden evvel söz j 
alan ve benden sonra konuşacak arkadaşlarım ] 

bu hattın iktisadi, içtimai, siyasi, malî ve ti- | 
cari bakımından zaruretini ıayrı ayrı ifade ve ' 
tahlil ettiler ve edeceklerdir. Kars'ın diğer ih- ; 
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tiyaç ve talepleri, bilhassa şoselerin feci duru
mu, içme suları, sulamalar, köy yolları artezi-
yen üzerimde arkadaşlarımız duracaklardır.. Ben 
yalnız bir husus üzerinde durmak istiyorum. 
1877 de Osmanlı - Rus Harbi başladıktan son
ra Gazi Muhtar Paşa müstevli düşman ordula
rını önüne katmış yerden yere vurmuştu. Ta
rihin garip bir cilvesi olarak ordu Erzurum'a 
çekildikten sonra Kars, tek başına kalmış, bir 
orduya karşı tek başına kahramanca çarpışmış, 
aylarca müdafaa etmiş ve son canlısını verdik
ten sonra kadere boyun eğmişti. Bugün Alaca'
da, Pınarbaşı'nda, Boğazlıyan'da hicret etmiş 
Karalılar bulunmaktadır. Zalim bir hegemon
yanın istilâsından ıkaçma imkânını bulmuş 
Karalılara zalim kırbaçları altında o kibrit 
kutusu gibi hat yaptırılmıştır. 

30 derece soğuk altında ve insan haltları 
ile kabili telif ölmıyan bir tarzda vatandaşla
rı bu yoldan nakletmek doğru ve Türklüğün 
şanına lâyık değildir. Türk işçisinin, Türk 
teknisiyeninin ve Türk mühendisinin malı ve 
onun mahsulü bulunan ve Türk zekâsının ese
ri olacak yola ihtiyacımız vardır. Kibrit ku
tusu, bir dekovilde üç aktarma ile seyahat ıs
tırap ve işkencesine katlanmasın, Huzur ve ra
hat içinde seyahat imkânını sağlıyalım. ikti
sadi kall'kınma ve insan haklan, tarihî hâtıra
lar, Kars'ın bugünkü durumu, bir hakikat ör
güsü olaraik vicdanlara ve dimağlara hitap et
mektedir. 

Büyük Türk Milletinin asil ve cömert duy
gusunda sizlerin semahatınızda bu hitap haklı 
bir makes görecektir. 

Hürriyet dünyasının ileri karakolu, kükre
miş aralan yapılı Türkiye coğrafyasının, bu 
aralanan yeleli kafası mesabesinde bulunan 
Kars'tan bu yolun esirgenmiyeeeğini haz ve 
sevinçle ümit ediyoruz. (Bravo sesleri). 

REÎS — Abbas Çetin. 
ABBAS ÇETİN (Kars) — Arkadaşlar, evve

lâ demiryolundan başlamıyacağım. Bayındırlık 
Bakanlığı bakımına alınmış yolların onarımı ve 
inşası bir trafik plânına dayanmaktadır. Bu 
plân, hudut vilâyetlerimizi mağdur etmektedir. 
Hudut vilâyetlerimiz derhal zihinlerimizde can
lanmıştır, o vilâyetten kalkan vasıtalar o yol
dan geçmektedir, o vilâyete gelen vasıtalar o 
yoldan geçmektedir Her yerde trafik esasını ele 
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alırsak huduttaki vilâyet yollarımızın inşasına 
ve onarılmasına hiçbir sebep kalmaz, bu yollar 
ilânihaye bugün olduğu gibi 20 kilometreden 
fazla sürate imkân vermiyecek bir harabiyet 
içinde kalır. Hudut vilâyetlerimizin yolları bu
gün bu vaziyettedir. Hudut illerimiz için yol, 
bir trafik meselesi olmaktan ziyade bir kalkın
ma mevzuudur. Bayındırlık Bakanlığının bu 
meseleyi bu zaviyeden ele almasını ve hudut 
illeri yollarının sürat yapabilecek, geliş ve gi
dişi sağlıyabilecek şekilde bakıma alınmasını 
istirham etmekteyim. 

îkinci istirhamım; illerde koy suları, köy 
yolları için ve sair imar mevzuları için alın
mış paraların harcanmasını, zamanında harcan
masını ve yerinde harcanmasını da takip etme
leridir. 1952 yılı içinde verilmiş paraları şu vi
lâyet tamamını zamanında harcamıştır, öteki 
vilâyet kuruşunu dahi harcamamıştır. Forma
lite ikisi için aynıdır, nasıl oluyor da birisi pa
rasını zamanında harcıyor, ötekisi zamanında 

* harcamıyor. Bunu kim ihmal ediyor?. Nafia 
Müdürlüğü elemanları mi l Kim yapıyorsa za
manında harcanmıyorsa bunu da ehemmiyetle 

* takip etmelerini rica edeceğim. 
Birde Kars Milletvekili olup da Bayındırlık 

Bütçesinde kürsüye geldikten sonra demiryolu
nu meskût geçmek gayrimümkündür. Demiryo
lu mevzuuna arkadaşlarım temas ettiler, ben de 
mevzudaki fikirlerimi tekrar edeceğim. Bu mev-
zudaki isteklerimiz geçen sene, evvelki sene, 30 
seneden beri aynıdır. İhtiyaç aynı ehemmiyet
le, aynı şiddetle devam etmektedir. Bu ihtiya
cın giderilmesini bekliyen yarım milyon insa
nın ıstırabının önümüzdeki yıllar içinde gide
rileceğine inanmaktayım. Yalnız bu inanışımızı 
Bayındırlık Bakanının kürsüde vâki olacak sa
rih ifadesiyle takviye edersek biz de, vatandaş
larımız da büyük bir kalp huzuruna kavuşmuş 
olacağız. 

Arkadaşlar; bir mesele daha var. Lâtif Ak-
üzüm arkadaşımız bunu gayet güzel bir şekil
de izah ettiler. İğdır köylerinin içme suyu için 
bir arteziyen makinesi gönderildi; teşekkür 
ederiz. Fakat bu makineyi bugüne kadar çalış
tırmak imkânı hâsıl olmadı. Bu makine vilâ
yetle İğdır arasında bir bir fudbol topu halini 
aldı, vilâyet kazaya pas çeker, kaza vilâyete. Bu 
yüzden bu makine mizah mevzuu olmaktadır ve 
biz de mizah mevzuu olmaktayız. Makine boş 
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duruyor, köyler de içme suyu bekliyor. Bunu 
kim çalıştıracaksa vakit kaybetmeden çalıştır
malarını rica ederim. 

Sonra, Doğu yollarının daha iyi bakılması 
için işletmenin Trabzon'dan Erzurum veya 
Kars'a aJmması lâzımdır. Bu işletme yolun ba
şında olursa bu yollar zamanında murakabe 
edilir. 

Bu tenkidlerim birer temenni mahiyetinde
dir. Derhal ifade edeyim ki, Demokrat iktidarın 
en iyi çalışan vekâletlerinin başında şüphesiz 
ki Bayındırlık Vekâleti gelmektedir. Fevka
lâde çalışmaktadır. Bugün Erzincan'dan Tun
celi'ne geçmek suretiyle beş saat gidilmektedir. 
Bu Vekâletin çalışmalarından daima memnunluk 
duymaktayız. Mâruzâtım bu temennilerden iba
rettir. 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Geçmiş yıl
ların Bayındırlık Vekâleti bütçelerinin topyekûn 
vasatisi 30 - 40 milyon lirayı geçmez ve en yük
sek rakamları ise son senelerde ancak 150 - 160 
lirayı bulabilmişken son bir iki yıl içinde bu mik
tar 350 - 400 milyon gibi büyük bir rakama baliğ 
olmuş bulunmaktadır. 

Bu, iktidarımızın memleket imar ve kalkın
ma dâvasına ne kadar ehemmiyet verildiğinin en 
bariz bir misalini teşkil etmektedir. 

Bu bakımdan, bu büyük imkânları hazırlı-
yan Hükümetimize, Maliyemize huzurunuzda te
şekkür etmeyi bir vazife bir, borç bilirim. ,< 

Aynı zamanda, bu büyük imkânları hüsnüis-
timal eden, memleketin su, yol, imar işlerinde 
en verimli şekilde kullanan Nafıa teşkilâtına ve 
onun başında bulunanlarla aziz meslektaşlarım 
mühendis arkadaşlarıma hürmetle teşekkürlerimi 
sunarım, bu büyük memleket hizmetinde başarı
lar dilerim. 

Sayın arkadaşlarım, yalnız burada mühim 
bir mevzua temas edeceğim. 

Bayındırlık Vekâletinin elinde bulunan tek
nik eleman kadrosu, diğer vekâletlerle İktisadi 
Devlet Teşekkülleri kadrosuyla gayrimütenasip 
durumdadır. Yani topyekûn Devlet elinjde bu
lunan teknik eleman kadrosu, memleketin topye
kûn teknik iş hacmi ile mütenasip bir şekilde tak
sim ve tevzin edilmiş değildir. Bu bakımdan Dev
let işleri aksamaktadır, millet işleri aksamakta
dır. Binnetice Millî servet kısmen israf edil
mektedir. Bu işi halletmek için şu \ eya bu vekâ-
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letiıı şu İktisadî Devlet Teşekkülü, bu İktisadi ! 
Devlet Teşekkülü demeden topyekûn Devletin bir 
teknik barem yapmasına ihtiyaç ve zaruret var
dır. Falan vekâletteki filân sene mezunu, bir 
mühendis ne alıyorsa, filân vekâletteki veya İk
tisadî Devlet Teşekkülündeki aynı sene mezunu 
mühendis de aynı parayı almalıdır. Aksi halde 
bir adaletsizlik olmakta ve arkadaşların çalışma 
şevk ve azmini kırmaktadır. 

Rakamları okuyorum resmî dairelerde 1334 
yüksek mühendis, 645 mühendis, 1934 fen me-
muru,ve mimarı olduğu halde yani ceman 3 - 4 
bin tane memleketin elemanı bulunmuş olmasına 
rağmen bun(un ancak beş yüz küsuru Nafıa Vekâ
letinin elinde bulunmaktadır. Karayolları teşki
lâtında bulunanlar bu idarece kısmen tatmin edil
mekte ise de Nafıa teşkilâtında ve diğer teşkilâtta 
memur olarak çalışanlar, yani bareme tâbi ola
rak istihdam edilenler malesef tatmin edilmemek
tedir. Bu yüzden de malesef bâzı işlerimizde 
Millî servet kısmen dahi olsa israf edilmektedir. 

Meselâ; Nafıanın elinde bulunan eski Nafıa 
müdürlüklerinin bütçeleri 10 bin, 20 bin, 30 bin 
gibi bir miktar arasında oynarken bugün vilâ
yetler nafıasının 400 - 500 bin gibi ve hattâ bir 
milyon gibi bir rakama varmaktadır, hattâ ay
rıca Devlet Ve hususi idareler kendi bütçele
rinden bunlara yardımda bulunmaktadır. Me
selâ; köy yolları içîn 50 küsur milyon lira gibi 
Devletçe yapılan! bir yardımdan başka 10, 15 mil
yon lira da hususi idarelerce bir yardım yapıl
makta ve bu suretle 60 küsur milyon lira sarfe-
dilmektedir. Bunu idare edecek koskoca bîr Na
fıa İdaresinde bir nafıa mühendisi, yüksek mü
hendis, her hangi bir vilâyette fen memuru olmı-
yan Nafıa müdürleri vardır. Bunda valinin, 
Nafja müdürünün kabahati yoktur, Nafıa Vekâ
letinin kabahati yoktur. Bu işin topyekûn bir 
teşkilât kanunu ile bütün Devlet çapında teknik 
bir baremle halledilmesi zamanı gelmiştir. Aksi 
halde 100 - 150 milyon istemiyerek israf etmek, 
mecburiyetinde kalacağız. 

Keza bu arada şuna da kısaca işaret edeyim : 
Nafıa Vekâletinde hazırlanmakta olan teşkilât ka
nununun da bir an evvel Meclise sevkedilmesini 
beklemekteyiz. Diğer vilâyetlerde teknik ele
manlardan lüzumu kadar istifade edilmemektedir. 
İş hacımları artmış olduğu halde pek az eleman 
vazife görmektedir. Karayollarında ve Nafıa iş
lerinde bu arkadaşlar yorulmaktadırlar. O arka- | 
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daşları oralardan alarak iş noktasına sevketme-
nin zamanı gelmiştir. Tekel İdaresinin heyeti 
Fenniyesini Nafıaya bağlamak için gelen kanun 
maalesef Yüksek Meclisçe reddedildi. Temenni 
ederim ki, bundan sonrakiler bu âkibete duçar 
olmasın. Diğer bütün vekâletlerin teknik kadro
larını Nafıaya bağlamak suretiyle bu işlerin bir 
elden koordine edilmesi şayanı arzudur. Bu su
retle büyük bir israfın da önüne geçilmiş ola
caktır. 

Teknik eleman yetiştirme mevzuunda dün 
Teknik Üniversite Bütçesinde bir nebze konuş
muştum. Teknik Üniversitede bir teknik okul ve 
fen okulunun açılması düşünülmektedir. Bunu 
memnuniyetle karşılıyoruz. Bayındırlık Bakan
lığı küçük eleman yetiştirmek bakımından biraz 
daha süratle hareket etmelidir. 

Vaktin dolması dolayısiyle mâruzâtımın bir 
kısmına maddelerde devam edeceğim. 

REİS — Sabri Erduman. 
SABRİ ERDUMAN (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlar; arkadaşlarımızın temas ettikleri gibi 
Vekâletlerin işleri arasında en ileri ve hepimi
zin gözüne çarpan ve büyük bir varlık içinde 
kendisini gösteren, Bayındırlık Bakanlığıdır. 
Onun bütçesi üzerinde konuşuyoruz. Bu Bakan
lık teşkilâtını yerinde kurmaktadır. Yalnız per
sonel bakımından her yerde, temas ettiğimiz il
lerde gözümüze noksanlık çarpmaktadır. Perso
nel noksanlığını telâfi için ne yapmak lazımsa 
onu yerine getirmesini bilhassa rica edeceğim. 

İkinci ricam; Karslı arkadaşlarımın da üze
rinde durduğu gibi, Demiryolu Kars için çok mü
himdir. Millî servetimizin artırılması ve var
lığımızın korunması bakımından buna şiddetle 
ihtiyaç vardır. Bu servetler bize büyük döviz
ler sağlıyacaktır. Demiryolu hakikaten Doğu 
ile Batı'yi birbirine bağlaması bakımından da 
çok önemlidir. Erzurum'dan Aşkale ve Pasin
ler'e kadar olan yol hakikaten trafik itibariyle, 
Bakan da ve Umum Müdürler de görmüşlerdir, 
bütün askerî nakil vasıtaları bu yol üzerinde mü
temadiyen yürüdüğünden, yol biraz daha yıpran
maktadır. Bu, işlek bir yol olduğu için bu 
yüzden vasıtalar da harap olmaktadır. Onun için 
Aşkale - Hasankale arasındaki yolun asfalta 
bir an evvel çevrilmesini temenni etmekteyiz. 

öteden beri üzerinde durulup ancak yeni ele 
alman Rize - Erzurum yolunda Çoruh üzerine 
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bu sene bir köprü yapılırsa, geçit temin edilmiş I 
olacaktır. 

Erzurum, Hasankale, Pasinler'den badyan 
ve Muş'a kadar uzatılmak istenen yolda Hınıs'a 
kadar geçit temin edilmiştir; Araş üzerinde Çi
lingir Köyü mevkiinde bir köprünün yapılması 
çok muvafık olacaktır. 

Van - Erzurum'a Ağrı vasıtasiyle bağlıdır, 
fakat bu yol çok dolaşmaktadır, Sayın Bakan 
Karayazı - Hınıs yolunu yaparlarsa bu yol çok 
kısalmış olacaktır, bu suretle buraların ihmal 
edilmiş halkı da bir an evvel yolu ve vesaiti nak
liyeye kavuşmuş olacaktır. Bu yolun bir an evvel 
etüd ve projelerinin yapılmasını temenni et
mekteyim. 

Bilhassa Araş vadisi üzerinde bulunan Tek
man Ovası ve Pasinler Ovası hakikaten susuz
dur. Araş'tan suların çıkarılması için vekâ
let teşebbüse geçmiştir. Bunların da bir an ev
vel neticelenmesi için ne lazımsa yapılmasını 
temenni ederim. 

» Bir de Yapı işlerinden biraz bahsetmek is- I 
terim. Vekâlet bilhassa Hükümet 'konaklarının 
ihtiyaç bulunan yerlerde - gerçi Maliye Vekâ-

f' letiyle temas halindedir - Kazalarda mevsimine 
göre bir an evvel ihalelerinin, inşaatının ikma
lini temenni etmekteyim. 

Mâruzâtım bundan ibaretir. I 
REÎS — Baha Akşit. 
BAHA AKŞÎT (Denizli) — Muhterem ar

kadaşlar, iktidarımızın yükünü sırtında taşıyan 
ve yüzümüzü güldüren bu vekâleti, Bayındır
lık Vekâletini çalışkan ve enerjik vekili ve bu 
vekâlette vazife görmekte olan personeli teb
rik etmeden sözüme başlamak istemiyorum. 
(Bravo sesleri). 

Arkadaşlar; benim de birçok arkadaşlarım I 
gibi bâzı temennilerim olacaktır. Evvelemirde 
Bakanlığın muhtelif şubeleri arasında bir koor
dinasyon mevcut olması suretiyle (birbirlerine 
yardımcı olmalarının büyük faydalar sağlıya-
eağma kaani bulunduğum için Muhterem Ve
kilimize bu hususu bir defa hatırlatmayı vazi
fe telâkki ediyorum. 

'Bir d'e Elektrik Etüd idaresine temas ede
ceğim: Biliyorsunuz ki, şimdiye 'kadar vazife
sini bihakkın yaptığı halde «bizzat kendisi faa
liyete geçme imkâna saJhip bulunmadığı için şu 
veyt bu teşekküle (îller Bankası veya Eti-
bnnka) etüdlerini devretmek suretiyle faydalı J 
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olmaya çalışmıştır. Elektrik Etüd idaresinin 
çalışmalarını tebrik etmekle beraber, son 
zamanlarda bir enerji bankasının kurul
masına doğru atılmış olan adımı hakiki 
bir muvaffakiyet olarak telâkki ediyorum. 
Böylelikle etüdü yapmış olan bir idarenin in
şaatın kurulmasına çalışması çok verimli ola
caktır. Memleketin enerji dâvasının bu yol
da yürümekle ka'bil olacağına inananlardan ol
duğum için bu teklifin biran evvel yüksek hu
zurunuza gelmesini temenni edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; iki yıldanberi köy 
yollan ve içme suları dâvasında büyük bir fe
dakârlık ve cömertlik göstermiş olan Yüksek 
Heyetiniz memleketin kalkınmasında faydalı 
imkânlar meydana getirmiştir. 

Bir hususu hatırlatacağım, fasıllarda da 
teklifimizi yapacağız. Birçok enerjik kaynak
ları, enerji santralleri kuruldu. Fakat (bunla
rın civarmda bâzı köyler mevcut bulunduğu 
halde bu köylere elektrik cereyanından istifa
de etme fırsatını vermek maalesef imkân dâ
hilinde olmamaktadır. Hattâ birçok köylerimiz 
yalnız sanatla iştigal ettiği ve nüfusu iki bin 
civarında olduğu, ufak enerji kaynaklarından 
istifade ederek süratle kalkınmaları mümkün 
bulunduğu halde, iller Bankasının, belediye^ 
lerimizin işlerinin çokluğu yüzünden yükü ağır 
olduğundan köylere yardım yapılamamakta
dır. Muhterem Vekilimiz her ne kadar bu 
mevzua lâyık olduğu alâkayı gösteriyorsa da 
bütçede böyle bir fasıl ve maddenin bulun
maması bu işin yapılmasına güçlükler çıkart
maktadır. Bu itibarla köylere (lâyık olanları 
ele almak şartiyle) elektrik yardımı yapılması 
hususunda bütçeye bir madde ve fasıl konması 
nı ayrıca temenni etmekteyim, 

REÎS — Bir dakikanız kaldı. 
BAHA AKŞÎT (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlar, kendi mmtakamıza ait olan Mende
res Amenajman Plânının da bir an evvel ta
hakkuk ettirilmesini rica ediyorum. Bu sayede 
iktisadi kalkınmamızda büyük hamleler sağ
lanmış olacaktır. Ayrıca Baklan ve Çivril ova
larının sulama işinin de ikmal edilmesi icabet-
mektedir. 217 milyon liraya malolacak olan bu 
projenin bir an evvel tahakkuk ettirilmesi her 
halde yerinde olacaktır. Çünkü mütehassıs ra
porlarına göre 217 milyon lirayı bu ovalar iki 
buçuk senede amorti edecek vasıftadır. 
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Arazisini istimlâk ettiğimiz vatandaşlarımı

zın kalan topraklarının sulanması onların za
rarlarını telâfi edecek, su çıktığı yerdeki halk 
için de faydalı olacaktır. 

Bir noktaya daha temas edeceğim; Fethiye 
limanı Denizli'ye Acıpayam üzerinden 200 ki
lometre mesafededir. Maden, orman ve zirai 
mahsullerimizin tabiî ihraç limanı olan Fethi
ye'ye henüz bir yolla bağlı değiliz. Akdeniz'
in Güney - Anadolu'da en masun ve güzel li
manı olan Fethiye, îç Anadolu'ya ancak bu 
yolla bağlanabilir. Krom ve manganez gibi 
memleketimize döviz sağlıyacak cevherlerin 
işliyebilmesi için bu yolun ele alınması çok fay
dalı olacaktır. Sayın Vekilimizden Denizli -
Acıpayam - Fethiye yolunun ele alınmasını ri
ca ediyorum. 

REÎS — Mecit Bumin. 
MECÎT BUMÎN (Çoruh) — Muhterem ar

kadaşlar; ben bir evvelki muhterem arkadaşı
mın ifadelerinden başka birkaç hususi ve umu
mi temennilerde bulunacağım. 

1. Çoruh - Yusufeli - Erzurum devlet yolu
nun Çoruh - Yusufeli Kazası ara kısmının açıl
masından 40 bin nüfuslu Yusufeli ve civarı te
kerlekli vesaite kavuşarak dört günlük mesafe 
iki saatlik mesafeye indirilmiştir. Kilosu 40 ku
ruşa olan nakil ücreti dört kuruşa düşmüştür. 
senelerdenberi hayal olan bu yolu iki buçuk se
ne gibi kısa bir zamanda açan enerjik Hüküme
timize seçmenlerimiz namına teşkkür ettikten 
sonra meyva memleketi Çoruh İlinin bâzı ilçe
leri mey vasini Kars'ta hububatla değiştirir. Ek-
seriyetileeler de meyvasmı hayvan sırtında Er
zurum'da hububatla değiştirmektedir. Iktisa-
den kalkınması ancak meyvacılıkla olacak Ço
ruh Vilâyetinin çürümeye mahkûm meyvasmı 
bir an evvel değerlendirmek ve vatandaşların 
sefaletine bir anevvel nihayet vermek için devam 
edilmekte olan Çoruh - Erzurum yolunun su 
kavuşumundan Tortum Şellâlesine ve ilâveten 
de Tortum'dan Şellâleye doğru olmak üzere iki 
cihetten hamle yapılmasını, 

2. Sayın Reisicumhur ve Vekil arkadaşla-
riyle birlikte Çoruh'a teşriflerinde Hopa - Kars 
yolunun Borçka'dan Kars'a doğru kısım etü
dünün yapılmasına emir vermişlerdi. Bu etü
dün bir an evvel bitirilerek inşasına başlanıl
masını, 
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I 3. Karadeniz sahil yolu faaliyetinin kızla 

devamını, 
4. Vilâyetlere tahsis edilen il ve köy yollariy-

le küçük su işlerine yapılacak para yardımla
rının, mahrumiyet bölgeleri başta olmak üze-

j re, mesaha, nüfus göz önüne alınarak eskisi 
1 gibi âdil kıstas üzerine tevzi edilmesini, 
I 5. Vilâyetlerin yaptırdıkları yol ve su işle

rinin teftişi meyamnda iki ve daha fazla vilâ
yeti ilgilendiren hudutlardaki yolların da yapi-

I lıp yapılmadığının sıkça teftiş edilmesini istir
ham ederim. 

REÎS — Süleyman Kuranel. 
SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — 

Kıymetli arkadaşlarım, Bayındırlık Bakanlığı
na ve icraatına ait görüşlerimi kısaltarak beş 
dakika içinde izaha çalışacağım. 

Biliyorsunuz ki, iktidara geldiğimiz günden 
beri her sahada olduğu gibi yurdun imar ve 
inşa işlerindede hızla bir gelişme ve değişine 
mevcuttur. Bayındırlık Vekâleti bu değişme ve 
gelişmelere vazifesini tam olarak ifa edebilmesi 
için bünyesinde bugünün şartlarına ve zihniye
tine göre bâzı değişiklikler yapması yeni yeni 
kadroların ve aşağıdaki imkânları sağlaması lâ
zımdır : 

I 1. Halen bâzı vekâletlerle umum müdür-
I lüklerin kadrolarında birer heyeti fenniye mev

cuttur. Bu heyeti fenniyelerin yaptıkları pro
je ve hesabat kanunen Bayındırlık Vekâleti
nin tasdik ve murakabesine tâbidir. Bu hal ise 
birtakım formalitelere ve aksaklıklara sebebi
yet vermektedir. Bunların önlenebilmesi ise 
yurt imarının bir elden idare edilmesine ve da
ğınık bir halde bulunan bu gibi heyeti fenni
yelerin tek bir idarede toplanmasına bağlıdır. 

2. Bugün il Bayındırlık kadroları kifayet
sizdir. Hattâ bâzıları bir tek fen memuru ile 
temsil edilmektedir. Bu fen memuru ne kadar 
bilgili ve kabiliyetli olursa olsun o ilin yapı, yol 
ve su gibi her biri bir ihtisas şubesini ilgilendi
ren işlerini tam olarak tek başına yürütmesine 
imkân ve ihtimal yoktur. Bu, tam teşekküllü bir 
hastanenin bütün ihtisas kollarının bir sıhhiye 
memuruna gördürülmesine benzer. Bu sebeple 

I sarfolunan paraların mahalline masruf olabilme
si için il bayındırlık kadrolarının takviye edil
mesi icap eder. 

3. Vekâletin bâzı teşkilât kademelerinde ha-
I len cari olan merkeziyet usulünün leğiştirile-
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rek formalitelerin azaltılması, bunun için de . 
Bayındırlık müdürlükleriyle bölge müdürleri- i 
nin vazife ve salâhiyetlerini bugünün icapları- î 
na ve imkânlarına göre yeniden tesbit ve tan
zim edilmesi lâzımdır. i 

4. Muhtelif illerde Bayındırlık Vekâletinin | 
yapı, yol ve su gibi bölge müdürlükleri mev- j 
cuttur. Her birinin ayrı elemanı ve vesaiti var- | 
dır. Bunların daha verimli olabilmeleri için | 
birbirleriyle ve bayındırlık müdürlükleriyle j 
olan rabıta ve alâkalarının yardımlaşma esası
na göre tertiplenmesi daha faydalı olacaktır. 

5. Saltanat devrinden kalma mer'i kanunlar- | 
la Vekâletin alım ve satımında cari şartname i 
ve akitlere esas olan mukaveleler hep bir taraf
lıdır ve nef 'i hazine esasına göre hazırlanmıştır. 
Bugünkü demokratik zihniyetle asla kabili te- j 
lif olmıyan kanun, şartname ve mukavelelerin I 
Devletle vatandaşların hak ve menfaatlerini | 
karşılıklı olarak koruyacak şekilde tâdili lâ- ı 
zımdır. I 

6. Yukardan beri izahına çalıştığım huşu- j 
satın yerine gelebilmesi vekâletin bünyesinde | 
değişiklik yapmasına ve yeni teşkilât kanun- | 
lan ile gelmesine bağlıdır. j 

7. Meclis olarak üzerinde önemle durduğu
muz köy yolları ile köy içme suları bugünkü 
şekli ile tatmin edici değildir. Bunların, bölge
lerin iktisadi ve içtimai ihtiyaçlarına uygun 
bir şekilde tevzi edilmesi lâzımdır. 

Vekâlet bütçeye konulan parayı dağıtmak
la vazifesini ifa etmiş sayılamaz. Bu, memleket-
şümul dâvanın halledilmesi ve sarfolunan mil
yonların karşılığının alınabilmesi için bunun 
karayolları gibi bir esasa bağlanması icabet-
mektedir. > 

Aziz arkadaşlarım; Her kabul ettiğimiz büt
çe ile Bayındırlık Vekâletine yeni yeni vecibe
ler tahmil etmekteyiz. Dar kadrosu ile yüz mil- ı 
yonları bulan işleri büyük bir feragatle ifa 
eden vekâletin her kademesinde vazife almış 
arkadaşlarımın bundan böyle de bu vazifeleri 
aynı hassasiyetle ifa edeceklerine emin bulunu
yor, kendilerine muvaffakiyet diliyorum. 

REÎS — Nuri Ocakcıoğlu. 
NURÎ OCAKCIOĞLU (Malatya) — Muh

terem arkadaşlar, Geçen sene Malat'ya Vilâye
ti ile kazalarının sulama, içme suyu, yol işleri | 
için bir yazılı soru vermiştim. Sayın Bayındır- j 
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lık Bakanı, su işlerini tetkik için Elâzığ Su İş
leri Müdürlüğüne emir verdiğini bildirmişti. 
24 . IX . 1952 de Darende'ye gelmişler; Köp-
rügözü zaviyesinden dönerlerken karşılaştık. 
Balıklı Irmağında mühendisler tetkikat yaptı. 
Diğeı kazalardaki ırmakları görmiye gittiler. 
Neticede bilmiyorum. Sayın vekile gösterdiği 
alâkadan dolayı şükran ve minnetlerimi huzu
runuzda arzederim. 

Malatya - Arapkir yolu yapılmaktadır. Bu
nun ikmaliyle Akçadağ merkezinden geçmek 
üzere Malatya - Darende, Malatya - Besni 
Adıyaman - Kâhta - Pütürge, Malatya - He
kimhan - Kangal yollarının yapılmasını, Do
ğanşehir'in Devlet yoluna bağlanmasını, Şira 
Çayı köprüsünün yapılmasını dilerim. 

Adıyaman eski yolu üzerinde Subatan de
nen Kâhta Çayına karışan Bulan Çayı Abdül-
harap Gölünden bir kanalla Derme suyuna akı-
tılırsa Malatya elektriğine fayda olur. Derme 
suyu çağalır, kuru kalan bahçeler sulanır. Şah-
nehan suyu Derme suyuna katılırsa Akçadağ'ın 
Malatya'ya yakın köyleri ve Malatya arazisi 
sulanır. Yazıhan arazisine o civardaki ırmak
tan su çıkarmalı. Bir de Doğanşehre gelen Sür
gü suyu Akçadağ'a getirilirse diğer köylerin 
arazisinin sulanması da mümkün olur. Su mü
hendisleri geldiği zaman Darende'de idim. iki 
yere bakmışlar, sonra da Balıklı suyuna bak
mak üzere üç saatlik Mezgidan Köyüne beraber 
yaya gittik, baktık. Setrek Köyü, Balaban Bu
cağı sularına bakmadılar. Mühimdir. Zaviyede 
ırmak kenarında mağranın üstünden inen su
yun yukardan açılması imkânı olup olmadığı da 
incelenmeli idi. Belediye reisi göstermemiş. 
Asidi şellâlesi yukarı kaldırılabilir. Görülme
miş. Sonra, haberim oldu. Gürün'de Gökpı-
nar suyu Fatma Derviş sırtından geçirilecek 
olursa, Gürün, Darende arazisi ve Elbistan köy
leri bundan istifade ederler. Elbistan halkı 
yardım yaparız, diyorlarmış. Darende'nin Al-
var Köyü civarında ve daha mühim Hekimhan '-
in Ziyelli Köyünde bir kayma olmuştur. Ziyel-
li Köyü zaman, zaman kayar. Halk müztariptir; 
tedbir alınmasını ayrıca rica ederim. 

Asıl mühim olan nokta, mühendisler geli
yorlar, işleri çok olduğu için ekseriya kendileri 
bakıp gidiyorlar. Belediye reisini, kaymaka
mı almıyorlar. Valiye, bu gibi mütehassıslar 
geldiği zaman yerine haber verseniz, yapılması 
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lâzımgelenleri mühendislere gösterirler, dedim. 
Vali, bize de uğramıyorlar, dedi. Malatya ve 
kaza ve bucak köylerinin içme, sulama suları, 
elektrik, yol işlerine âzami ehemmiyet verilme
sini dilerim. 

Su işleri aynı zamanda elektrik işleriyle de 
alâkalıdır. Darende'nin Köprügözü hem elek
trik, hem sulama işine lâzımdır. İçişleri Bakan
lığı ile temas ederek iş birliği yaparlarsa daha 
iyi işleri düzenlemiş olurlar. Malatya'nın Der
me su işi de hem elektriği, hem sulamayı ilgi
lendirir. Sayın bakanlardan iş birliği rica edi
yorum. 

REÎS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FlKRl DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, ben bir tek nokta üzerinde duraca
ğım; Bayındırlık Bakanına çok müteşekkirim. 
Halk memnundur, dua ediyorlar, ben de ken
dilerine, Allah razı olsun diyorum. 

Bir noktayı arzedeceğim; malûmu âliniz, 
Bingöl'ün iki kazası vardır. Bilhassa bununla 
alâkalıdır. 71 numaralı bir yol vardır. Diyar
bakır'dan Sansa'ya giden yoldur. Burada Ce
nup mıntakasını Şimale bağlıyan Devlet yolu
muz vardır. Bu yolun ona bağlanmasını bilhas
sa istirham ediyorum. Ben vaziyetin nezaketi
ni idrak ediyorum. 

9 metrelik yolu yapan ve adına proje deni
len bir teşkilât Bingöl'e yaklaşmaktadır ve ora
dan Solhan'a ve Muş'a gidecektir. Bu ekip 
ellerindeki malzeme Afrika'da kullanılmış mal
zeme olduğu ve hemen hemen Türkiye'nin en 
çetin arazisi denilebilecek bir mıntakada çalış
makta bulunduğu halde inayeti hakla işine de
vam etmektedir. 

Acaba Diyarbakır'dan Erzincan ve Erzu
rum'a gidecek olan ve askerî, iktisadi, birçok 
kıymetleri haiz bulunan ve bizim Kiği ve Genç. 
kazalarımızı da alâkadar eden bu yola, Ame
rikalılarla yapılan anlaşma neticesi bir proje 
daha verebilirler mi? Verebilirlerse, yani, Dev
letin hem yol sistemine, Şarkın umumi vaziye
tine ve istikbalde, Allah göstermesin, her han
gi bir ihtimalde bir emniyet hattı tesis edecek 
bu yolla beraber Bingöl'ün Kiği Kazası ve di
ğer kazalarını ve diğer bütün civarları kurtara
cak olan bu proje teşkilâtı - vesaiti fenniyesiy-
le - bir proje daha verebilecekler mi, vermiyecek-
ler mi? Âzami lütuf larmdan eminim; zerre ka
dar şüphem yoktur. Acaba Amerikalılardan 
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bu son konuşmalar neticesinde bir proje daha 
alabilecekler mi, alamıyacaklar mı? Bunu öğ
renmek istiyorum. 

REİS — Nâtık Poyrazoğlu. (Yok sesleri). 
Ahmet Başıbüyük. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlar, Demokrat Parti iktidarının cid
den muvaffak olmuş Sayın Bayındırlık Bakanı 
ile teşkilatındaki arkadaşlarını tebrikle sözüme 
başlıyorum. Bayındırlık Bakanlığı işlerinin daha 
verimli olmasını temin bakımından bu seneki se
yahatlerimiz sırasında tesbit ettiğim bir kaç notu 
sırf yapıcı tenkid bakımından arzetmeme müsa
adenizi rica ediyorum. Bunların başında Kara
yolları Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Vazife
lerine dair 5539 sayılı Kanuna bağlı merkez ve 
iller kadro cetvellerindeki vazifelerin bir çoğu
na ve bu arada merkezde şube müdürlüklerine 
ve illerde bölge müdürlüklerine yüksek mühen
dislerle beraber mühendislerin de tâyin edilebil
mesini sağlıyan kayıt ve hükümler konulmuş ol
duğu halde kanunun tatbikında merkezdeki şube 
müdürlükleri ve taşradaki bölge müdürlükleri 
tamamen yüksek»mühendislere hasrü tahsis edil
mekle kalmayıp (kanunda yeri olmadığı halde) 
sırf iş bölümü bakımından Genel Müdürlükçe 
ihdas edilmiş olan bölgelerin yapım, bakım, ma
kine ve etüd şeflikleri gibi dördüncü, beşinci 
derecedeki mevkilere dahi münhasıran yüksek 
mühendislerin getirilmekte olduğu ve buna mu
kabil tahsili belki bir sene eksik ve fakat hayat
taki tetebbu ve tecrübesi sayesinde bilgi ve ener
ji bakımından daha üstün vasıfta bulunmaları 
muhtemel olan ve bu vasıfları geçen senelerde 
aldıkları sicil ve bulundukları vazifelerde gös
terdikleri başarı ile sabit olan kıdemli mühendis
lerin bu genç ve tecrübesiz yüksek mühendislerin 
emrine verilmekte olduğu. 

Asırların ihmaline uğramış vatanımızın sü
ratle imarı 'için mukaddes bir gaye uğrunda iş 
birliği yaparak daima yan yana çalışmaları mu
kadder olan ve mevcutları memleket ihtiyacına 
cevap veremiyecek kadar az olan teknik eleman
larımızın yüksek mühendis - mühendis farkı gö
zetilmesi yüzünden birbirinin aleyhine çalışan 
iki zümre haline gelmemeleri için Bayındırlık 
Bakanlığının bu işi ele almasını istirham ediyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar, su ve yol işleri mem
leketimizde şimdiye kadar emsaline rastlanma-
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nıış bir başarı ile devam etmektedir. Yalnız, I 
bunlar yapılırken bâzı aksaklıklar görülmek-
tedir, Bilhassa idare âmirleri su olmıyan köy
lere1 su getirmek mevtfitünda, birçok yerlerde 
kanuni salâhiyetlerini istimal- etmediklerinden 
köylüler birbirlerine düşmüşlerdir. Bir köyün 
hududu dâhilinde bulunan bir suyun diğer bir 
köye götürülmesi hususunda köylüler anlaşa
mıyorlar. Bu vaziyet karşısında idare âmiri
nin köylüyü anlaştırması, olmazsa suyu istim
lâk etmesi lâzımgelirken, siz aranızda anlaşı
nız, gibi sözlerle işi sürüncemede bırakmakta
dırlar. Bu yüzden susuz pek çok köylerimiz ıs
tırap çekiyorlar. İçme su işlerinde köylü fennî 
yardım da görmüyor. 

Arkadaşlar, birtakım idare âmirleri yol me
selelerini sırf gösteriş ve şahsi menfaatleri ba
kımından - bilhassa mazide geçmişi olan idare 
âmirleri - birtakım fena yollara sokmuşlardır. 
Bu âmirler rapor hastalığına müptelâ bulun
maktadırlar. İşten anlamıyan, salâhiyetsiz bâ
zı memurlar vasıtasiyle bâzı köylerde, vatan
daşların tarlaları, bahçeleri istimlâk edilmeden 
güzergâhlar tâyin kılınmadan, sabanla sağlı 
sollu yapılan çizgiler arasında kalan yerlere 
yol diyorlar. Bunlar vatandaşları usandırır. 
Fazla iş göstermek hastalığından bu idare âmir
lerini menetmek lâzımdır. Buna bir misal ol
mak üzere Çorum'u arzedebilirim. 1680 kilo
metre köy yolu yapıldı diye rapor veren ve 
radvoda ilân ettiren valinin beyanatı tamamen 
hilafı hakikattir. Biz Çorum'da böyle bir şeye 
tesadüf etmedik. Yapılan stabilize ve düzlenen | 
köy yollarının uzunluğu 100 kilometreyi geç- ı 
memektedir. Sonra, stabilize yollara 3 - 4 san- j 
tim kum dökülmekte ve mütaakıp senelerde de | 
takviye ve tahkim edilmemektedir, Bu suretle 
masraf ve faaliyetler heder olmaktadır. Çimen
tolar depolardan çıktıktan sonra tâli ellerde 
israf ve hattâ suaiismal edilmektedir. 

İçme suyu getirilmesine imkân olmıyan 
Çorum; İskilip, Mecitözü,- Sungurlu kazala
rının birçok köyleri vardır, bu köyler peri
şandırlar, iki saat mesafeden su getirmekte
dirler, buralarda arteziyen tecrübeleri yapıl
masını ve Karamürsel ve Karaveren, Kula köy j 
yollariyle köprülerinin bu sene yapılmasını 
bilhassa rica ederim. ' i 

REİS — Mehmet özbey. I 
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MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, temennilerimin çoğunu sayın arka
daşlarım söylediler. Bana bir iki temenni ile te
şekkürden başka bir şey kalmadı. 

Müteşekkirim. Türk köylüsü; içtikleri kurt
lu sudan berrak ve billur gibi sıhhi bir suya ka
vuşturan ; 

Can çekişen köylümüze açtığı yoldan imda
dı sıhhiye yetiştiren, çok müspet rakamla ça
lışan bakanlığa bu millet kürsüsünden teşekkü
rü vicdani bir borç bilirim. 

İktidarımızın çok haklı ve isabetli olarak 
memleketin yolu, suyu, bataklığı üzerinde hiç
bir devrede rastlanmıyan milyonları ayırarak 
fedâkârlık yapması yerindedir. Bakanlık da bu
nu hassasiyetle kullanmaktadır. 

Temennilerim şunlardır : Makadam yoldan 
stablize yola geçtik. Bu bir isabet ve süratli 
kalkınmadır. Bu stablize yollarımızı fazla kum 
ve çakıllar dökerek çamurdan tezce kurtarılma
sı için gerekli tedbirleri tezce alalım. Her kaza
ya yollarının daimî tamiri için birer kamyon 
verilmesi; ayrıca kazanın bu yollarını ve sula
rını daima bir sağlık memuru gibi her gün aşı
nan yerlerini yapacak bir ekibin ayrıca her 
kazaya birer tekniker tahsis edilmesi, memle
kette çok lâzım olan bu teknikerleri yetiştir
mek için memlekette adedleri çok bol olan lise 
ve sanat enstitüleri mezunlarından daha fazla 
ehil talebeler olarak bu sahada yetiştirilebilmesi 
ve bunların istikballerini garantiye alarak ma
aşlı birer bareme tâbi tutulması lâzımdır. 

Sayın arkadaşlar; bugün vatan imar ve in
şada, yarış yaparcasına, tam bir seferi haldedir. 
Hangi ile, ilçeye, köye giderseniz şayanı mem
nuniyet, baş döndürücü bir faaliyet vardır. 

Fakat maalesef buna karşı mühendis mikta
rımız çok azdır. Ve halen memlekette, mevcut 
mühendislerimizin beş misli daha artması ancak 
bugünkü ihtiyaca cevap verebilecektir. 

Netice; mühendis adedinin süratle artırıl
ması için Bayındırlık Bakanlığımız, Millî Eği
tim Bakanlığı ile sıkı iş birliği yaparak gerekli 
tedbirlere baş vurması isabetli olur. 

İl ve köy yollarına, içme sularına yapılan bu 
çok faydalı ve hayırlı yardımların yerinde sarfı
nı lâyıkiyle murakabe ve kontrol edecek, gerek 
merkezde, ve gerekse bölgelerde bir teşkilâtın 
kurularak takviyesi şayanı temennidir. 

Evvelce kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerde 
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ve köylerde şimdi iktidarımızın milletvekilleri ! 
mütemadiyen dolaşmaktadır. Yalnız hangi yo- I 
lun hangi köye gideceğini katiyen bilemiyoınız j 
ve şaşırıyoruz. Bu itibarla, bütün yol kavuşak- I 
larında, köy adlarını yazan ve istikametlerini j 
gösteren levhaların konulması çok yerinde obı- j 
çaktır. 

Bakanlığımızın, bütün teşkilâtına bu yol lev
halarının dikilmesi ve korunulması hususunda 
gerekli tamimin yapmasını rica ederiz. 

Türk milleti, kendisine geniş bir nefes aldı
ran iktidarımızın fiilen şuurlu ve hayırlı var
lığım gözleriyle gösteren aziz ve mübarek içme 
sularına kavuşturan, kana kana içiren, batak
lıklarını kurutan, yollarını yapan, su taşkınla
rını önleyici tedbirler alan çok çalışkan Sayın 
Bakana ve onun fedakâr teşkilâtına bu millet 
kürsüsünden yüksek huzurunuzda tekrar yü
rekten şükran ve takdirlerimizi sunmayı vicda
ni bir vazife sayarım. 

REÎS — tzzet Akçal. (Yok sesleri) Tezer 
Taşkıran. (Yok sesleri) Ahmed Veziroğlu. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
- Muhterem arkadaşlar; seçim bölgemi ilgilen

diren iki mevzu için söz almış bulunuyorum. 
1. Afyon Vilâyetinin Dinar Kazasında bu

lunan ve Büyükmenderes Nehrinin baraj vazi-" 
fesini görmekte olan Kara kuyu Gölü bilhassa 
fazla yağışlı yıllarda etrafına daha çok taş
makta ve burada büyük bataklık husule getir
mekte olduğundan, gölün yakınındaki köylerin 
havasını bozmakta ve halkın sıhhatini de tahdit. 
etmektedir. 

Bu sebeple mezkûr gölün baraj kısmını ıslah 
ve bataklık kısmını da kurutmak için Vekâletçe 
ele alındığı takdirde, kurutulacak binlerce dö
nüm araziden topraksız olan köylerimiz istifade 
edecektir. 

Keza Afyon'un Bolvadin Kazasındaki Ebher 
Gölünün de yine Devlet eliyle kurutulmasını, 
ve meydana çkıarılacak on binlerce dönüm ara
zinin, topraksız köylülerimizin istifadesine ar
zını temenni «ederim. 

Bendeniz bu-mevzuu 1947 yılından beri Büt
çe konuşmalarında hemen her sene tekrarla
makla beraber, ayrıca Sayın Arkadaşım Bayın
dırlık Vekili Zeytinoğlu'dan da istirham «etmek
te isem de, Yüksek Meclis Huzurunda bu mâru
zâtımı bir defa daha tekrarlamış oluyorum. 
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2. İkinci mesele olarak da köy yollarına te

mas etmek isterim. İktidara geldiğimiz günden 
itibaren, her sene Devlet Bütçesinden ayrılan 
tahsisatlar ite yapılmakta olan köy yolları, 
memleketimiz için çok hayırlı olmaktadır ve 
köylülerimiz de bu faaliyet dolayısiyle. Hükü
metimize şükranlarını tekrarlamaktadırlar. Ge
çende, yılbaşı dolayısiyle seçim bölgemde bâzı 
köylere gittiğimde, bir sene evvel yapıl
mış olan köy yolundaki blokaj taşlarının, yolun 
iki tarafına dağılmaya başladığını gördüğüm
den yapılmış olan köy yollarının tamiratı mü-
temadiyesi için de çare düşünülmesi lâzımgel-
diğine kaani oldum. 

Eğer bu yolların tamiratı için önümüzdeki 
yıllarda bir çare bulunmazsa, bu uğurda sarfe-
dilmekte olan milyonların heder olmasından 
endişe ederim. Binaenaleyh Sayın Hükümetimi
zin ehemmiyetle dikkatine arzederim. 

3. Üçüncü temennim d-e bundan 25 sene ev
vel Denizli ile Dinar Kazası arasında yapılma
sına başlanan şose yolunun Dinar'dan itibaren 
Denizli istikametine doğru 25 senede 22 kilo
metre yol yapılmıştır. Geçen sene, ısrarımız 
üzerine vilâyetimizde 10 kilometre yol yapmış 
ve bu suretle yapılan yolun uzunluğu 32 kilo
metreyi bulmuştur. 

Fakat Denizli Vilâyeti kendi mıntakasmda 
ekseri kısmını şose olarak yapmış bulunmakta
dır. Eğer vilâyetimiz Afyon hududu itibariyle 
Denizli hududuna kadar olan kısmı şose olarak 
tamamlıyacak olursa Denizli ile Dinar bağlan
dığı takdirde her sene Ege Mıntakasnda Denizli 
istikametinden Afyon'a doğru günde yüzlerce 
nakil vasıtası geçmekte bulunduğundan bu yo
lun güzergâhı muntazaman işletmeye açılmış bu
lunacaktır. Sayın Vekilimizin dikkat nazarları
na arzediyorum, vilayetimizdeki bu yolun yapıl
ması huşunda emir vererek bir an evvel yapıl
masını kendilerinden temenni v*e rica edeceğim. 

REİS — O. H. P. Meclisi Grupu adına Atıf 
Topaloğlu. 

ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlar, Yurdun Bayındırlık mevzularından 
mühim bir kısmını içine alan. Bayındırlık Bakan
lığı 1953 yılı Bütçesinin, Büyük Meclise sunul
ması dolayısiyle, C. H. P. Meclis Grupu adına 
düşüncelerimizi arzetmeye çalışacağız. 

Bayındırlık Bakanlığına ayrılan ödenek, ge
çen yıllara kıyasla, artmıştır. Geçmiş yıl büt-
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çeleriyle karşılaştırdığımız takdirde, 1953 yılı 
Bütçesi 1950 ye nazaran 100 ve 1952 ye nazaran 
da 68 milyon lira fazladır. 

Bayındırlık Bakanlığı, bir iş v 5 Yapı Bakan
lığıdır. Hizmet sahası için ayc-ıDU ödeneğin, 
pek küçük bir kısmını, maaıur ve müstahdem 
ücretleri, ısıtma, aydınlatma ve kırtasiye gibi 
masraflar, büyük kısmını da, yurdun imar mas
rafları teşkil etmektedir. 

Bayındırlık Bakanlığı 1953 ödeneğinin; de
miryollarına, limanlara, iskelelere, bina yapımı
na su işlerine ve istihsalin artmasına hizmet 
edecek faaliyet ve yatırımlara, şu suretle tevdi 
edildiğini görmekteyiz : 

1952 1953 

Yapı işleri 
Büyük Millet Meclisi 
binası 
Doğu memur evleri 
Gördes'in nakli 
Hava meydanları 
Anıt - Kabir 
Ankara Tıp Fakültesi 
Demiryolları 
Limanlar 
iskele ve barınaklar 
5775 sayılı Kanuna gö
re limanlar inşası 
Su işleri 
Köylerin su işi halka 
yardım 
Sarıyar Barajı 
Değirmendere 

22 175 644 

3 100 000 
945 000 
500 000 

10 450 000 
4 000 000 
1 600 000 

19 845 000 
7 750 000 
3 000 000 

11 500 000 
37 890 000 

9 500.000 
3 000 000 

• .__ 

54 736 001 

4 500 000 
945 000 
500 000 

9 500 000 
4 000 000 

_ 
21 755 000 
•8 470 000 
•5 900 000 

12 650 000 
57 600 000 

20 000 000 
3 000 000 
1 000 000 

Yekûn 92 485 000 118 375 001 
Bu rakamlar tahlil edilince şu netice ile kar

şılaşılmaktadır : 
1953 Bütçesinde, bina yapımı için konan öde

nek, 1952 ödeneğinden 32 milyon lira fazladır. 
Bu fazlalığın, (4) milyonu kadarı ceza ve tevkif 
evleri, (15) milyon lirası sağlık işleri ve (11) 
milyon lira kadarı da Maliye Bakanlığı içindir. 

Ceza ve tevkif evleri ile sağlık işleri için ay
rılan ödenekleri , gerçek ihtiyaçları karşıladığı 
için yerinde buluruz. Fakat, Maliye Bakanlı
ğı emrine verilen 11 milyon liranın, aynı dere
cede, (mübrem bina ihtiyacını karşılamak zaru
reti için ayrılmış olduğuna emin değiliz. 

Bayındırlık Bakanlığı bütçesindeki yapı iş

leri ödeneğinden ayrıca, diğer bakanlıkların 
bütçelerinde de, bina yapımı için, yekûnu 33 
milyon lirayı bulan ödenekler vardır. 

Bina yapımının, cemiyete lüzumlu olması ve 
mübrem ihtiyaçlara cevap vermesi şarttır. 
Halbuki bina ihtiyacı tesbit usulleri yanlıştır. 

Pek çok şehirlerimizde, Devlet daireleri, 
serpilmiş bir vaziyette ve ağır kira ile tutul
muş binalarda durur ve buralarda bina yapı
mı mübrem ihtiyaçlarından iken, bu gibi ihti
yaçları karşılanmış olan yerlerde, bâzı mülâha
zalarla, yeniden bina inşa edilmektedir. Onun 
için, bina yapımının prensipleriyle beraber 
programlaşmasını zaruri görmekteyiz. 

Bina yapımı için ödenek verirken çok dik
katli ve ihtiyatlı olmak lâzımdır. Bu cihet na
zara alınmadığından ve gerekli ödeneklerin 
sağlanamaması yüzünden, bayındırlık sahasın
da demiryolları, limanlar, su işleri, elektrik 
enerjisi işleri gecikmektedir. 

Bu durum olaylariyle sabittir. Demiryolları 
yapımı işi yavaşlamıştır. 

1952 yılı Bütçesinde, bu işe, 19 948 000 lira 
ayrılmıştır. 1953 Bütçesinde ise, sadece, 2 
milyon lira fazlasiyle, 21 755 000 lira ayrılmış
tır. Bu ödenek artan gelirlere ve bütçenin 
umumi yekûnuna göre, çok azdır. 

Demiryolu inşaatının arka plâna atılması
nı asla doğru bulmuyoruz. Bu daha ziyade, 
demiryolu inşaatının Karayollarından daha çok 
para istemesinden ileri gelmektedir. Demir
yollarının demode vasıtalar haline geldiğini idr 
dia edenler vardır. 

Bu iddialar, bizim memleketimizin şartları
na asla uygun değildir. Çünkü, biz, ana şebe
kenin asgari bir kısmını bile henüz tamamla
mış durumda sayılmayız. 

Memleketimizi, bir ucundan öbür ucuna de-
miryoliyle bağlamak her bakımdan, mecbur 
olduğumuz bir vazifedir. 

Komşu memleketlerden, bâzılarının demir
yolu durumu ile Türkiye'yi mukayese etmek, 
ne halde bulunduğumuzu ve hâlâ teşebbüse geç
mediğimizi göstermeye yetecektir. 

Yüz kilometre basma 
Yunanistan 2,0 
Bulgaristan 3,1 
Yugoslavya 3,8 
Eomanya 5P8 
Çekoslovakya 7,5 
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Türkiye'nin (1) rakamı ile ifade edilecek 

durumdadır. Cumhuriyet devrinde, 1950 yılı
na kadar, yeniden 3520 kilometre demiryolu ya
pılmış ve bu iş için 533 milyon lira sarfedilmiş-
tir. Bu hesaba göre, yılda ortalama 140 kilo
metre demiryolu yapılmıştır. 1951 ve 1952 yıl
larında 2 0 - 2 5 kilometre kadar demiryolu ya
pılmıştır. 

Demiryolu bakımından, medeni memleketler
le, aynı hizaya gelebilmemiz için, daha yapacak 
çok iş vardır. 

Ana şebekeyi, biraz daha uzatmak için, 1953 
Bütçesine konmuş olan 21 milyon lira, ihtiyacı 
karşılamıya yetmiyecektir. 

1950 bütçesine, 25 milyon lira ödenek kon
muştu. O yıldan bu yana, maliyetin % 30 art
mış olduğu hesaba katılırsa, sadece 1950 deki iş 
için, bugün, 32 500 000 liralık ödenek lâzımdır. 
Halbuki 1953 yılı bütçesine 21 milyon lira kon
muştur. 

Bu •mukayese ile Hükümetin demiryoluna 
ehemmiyet vermediği ve programında bu işi ge
rilettiği meydana çıkmaktadır. 

Karayollarına önem vermek, iyi bir şeydir. 
Fakat bu, demiryollarını ihmale sebep ve baha
ne olarak gösterilmemelidir. 

Karayollarının inkişafı, memleketimizin de
miryolu ihtiyacını ortadan kaldırmış değildir. 
Medeni memleketlerin kabul ettikleri esaslara gö
re, Türkiye henüz, karayolu - demiryolu rekabe
tinden endişe duyacak safhada bulunmıyor, hat
tâ bundan çok uzaktır. Bilâkis Karayollariyle, 
Demiryollarımızm ahenkli, birbirini tamamlar 
halde çalışmaları için daha eni az (2000) kilo
metre demiryoluna ihtiyacımız vardır. 

Hükümet bu düşüncede olmamalı ki, yeni hat
lar yapmak şöyle dursun, evvelce başlanmış olan
ları dahi yavaş yürütmektedir. Horasan'a ka
dar gelmiş bulunan Erzurum - Sarıkamış demir
yolu için 1953 Bütçesinde hiç ödenek yoktur. 
Elâzığ - Tatvan demiryolu yapımı da ağır git
mektedir. Halbuki Genç istasyonu 1948 de iş
letmeye açılmıştı. O zamandan beri beş yıldır. 
Hâlâ Muşa varılamamıştır. Van ve civar illeri 
için bu demiryol hayati bir ihtiyaçtır. Diyar
bakır - Kurtalan demiryolunjun da Cenuba doğru 
uzatılması acele işlerdendir. Narlı - Gazianteb -
Karkamış demiryolu yapımına da, bu yıl veri
len 21 milyon liradan ayrılacak para ile devam 
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edileceği anlaşılmaktadır ki, bu da çok azdır. 
Demiryolu şebekemizi tamamlamak lazımdır. Bu 
iş Hükümetçe bir programa bağlanmış mıdır? 
Hangi hatlara hangi yıl başlanacak ve bitirilecek
tir? Bayındırlık Bakanının bu hususta açık izahat 
vermesini rica ederiz. 

Liman işlerine gelince : 
Bu işler için 1950 Bütçesinde 7 602 000 lira, 

1952 Bütçesinde de 7 750 000 lira ayrılmış iken 
1953 te 6 470 000 lira ayrılmıştır. 

Birçok liman işlerine başlanmak icap ederken 
bu sahada iş hacmi daraltılmıştır. Bunun neden 
böyle olduğu da anlaşılamamıştır. 

înşa halindeki limanlar tamamlanmamış ola
bilir. Ama memleketin ihtiyaçları o kadar ge
niştir ki, vaktinde tedbir alıp yeni projelerin 
tatbikma geçilmek lâzımgelirdi. Her sahada in
şaat maliyetleri, inşaat malzemeleri ve ücretler
deki yükselişlerle mütenasip olarak, artmış ol
duğu için, 1953 te (6) milyon lira ile yapılacak 
iş, 1950 de (7) milyon lira ile başarılan eserden, 
6 rakamının 7 ye nispetinden de, düşük kalacak
tır. 

İskele ve barınaklar ödeneği 1952 ödeneğin
den 3 milyon lira kadar fazladır. Bunu takdirle 
karşılıyoruz. Milletlerarası imar ve Kalkınma 
Bankasîyle girişilen müzakerelerin 1950 de müs
pet neticelenmesi üzerine, 5676 sayılı Kanunla, 
Banka ile yapılan anlaşma tasdik edilmiş ve 5775 
sayılı Kanunla da, Salı pazarı, Haydarpaşa, Al-
sancak, Samsun ve iskenderun limanlarının ıs
lah veya inşası için, 12,5 milyon dolar dış borca 
ve 76 milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girme yetkisi verilmiştir. 

Aynı kanunu, yıllık âzami ödeme miktarını, 
15 750 000 lira olarak tesbit etmiştir. Bu işler 
için 1952 de 11 500 000 lira, 1953 te ise, 
12 650 000 lira ödenek ayrılmıştır. Ehemmiyeti 
aşikâr olan bu limanlar için 5775 sayılı Kanunun 
verdiği imkânlar tam kullanılmamıştır. Bu, iş
lerin gecikmesi neticesini doğuracaktır. Alsancak 
ve Samsun limanları henüz ihale edilmemiştir. 
iskenderun limanının tahmil ve tahliye tesisi sri 
için bir ihale hazırlandığını biliyoruz. Limanın 
genişletilmesi işi, acaba ne zaman, fiilen ele alına
caktır? Mersin limanı için bir tedbîr düşünül
müş müdür? Bu işlerin hızlandırılın aması sahil 
şehirlerimizde, birçok iktisadi zararlara sebep 
olmaktadır. 

iskele ve barınakların inşası işi mutlaka hız-
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landırılmalıdır. Diğer taraftan, denizle karanın 
irtibatını temin edecek olan bu işlerin sıraya kon
masında iktisadi ve ticarî durum ve âmiller esas 
olmalıdır. 

Su işlerine gelince :' 
Su işlerinde, bir yıl öncekine nispetle, 20 mil

yon lira kadar ödenek artışı görülmektedir. Bunu 
da memnunlukla karşılarız. 

Para miktarının artışı, iş hacminin ne miktar 
genişlemesine müessir olacaktır! 

Bu sualin cevabı iki noktanın mütalâasında 
bulunabilir : 

1. Su işleri uzun ve çok dikkatli etüdler ne
ticesinde hazırlanacak projelerle yürütüldüğü 
takdirde beklenilen semere alınabilir. 

Bakanlığın su işleri teşkilâtı, artmakta olan 
bu ödenekleri sarfa yarayacak projeleri yetiştire
cek şekilde takviye edilmiş midir? 

Karayollarında Amerikan Yardım Heyetinin 
iş birliği ile başarılmış olan teşkilât, vakit geçir
meden su işlerinde de ve yine Amerikalıların tec
rübesinden faydalanmak suretiyle kurulmalıdır. 
Bu yapılmadıkça, artan ödenekler iş hacmini ge
nişletmiş olmıyacaktır. 

2. Her sahada tesirleri görülen fiyat yükse
lişleri, aynı miktar para ile aynı işi görmek im
kânını ortadan kaldırmıştır. 

Meselâ; su işlerinin çeşitli konularında 1950 
fiyatlariyle, 1953 başındaki fiyatlar arasında şu 
farklar görülmektedir. 

a) Yumuşak toprağın, karada, kazılması, 15 
metreye taşınması ve depoya verilmesi, metre mi
kâp fiyatı olarak, 1950 de 102 kuruş, 1953 te 
128 kuruştur; 

b) Sert toprağın karada kazılması, 15 met
reye taşınması ve depoya verilmesi, metre mikâp 
fiyatı olarak, 1950 de 145 kuruş, 1953 te 185 
kuruştur; 

c)' Her nevi kazı makinesiyle, karada, kazı 
yapılması, 30 metreye taşınması ve depoya veril
mesi, metre mikâp fiyatı olarak 1950 de 56 kuruş, 
1953 te 76 kuruştur; 

d) Ekskavatör ile batak içinde, kazı yapıl
ması, 30 metreye taşınması ve depoya verilmesi, 
metre ınikâp fiyat olarak, 1950 de 78 ve 1953 te 
ise 120 kuruçtur. 

Bu fiyatlar karada yapılan hafriyat içindir. 
Su içinde hafriyat için bu fiyatlara yüzde otuzla 
yüzde yüz arasında zam yapılır. 
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I Arzedilem bu rakamlar ve mukayese, % 30 

bir fiyat artışını göstermektedir. Buna göre, 
yalnız ödeneğin şu kadar milyon, lira artmış oldu
ğuna bakmakla, iş hacmim anlamak mümkün de-

\ ğildir. Bu hususta fiyat farkını da hesaba kat
mak zaruri olmuştur. 

Memleketimizde, bir Devlet politikası olarak, 
su işlerine teksif edilen faaliyet 1937 de başla
mıştır. Bundan evvel 1923 - 1937 yılları arasın
da da, yurdun bâzı yerlerinde meselâ Çubuk ba
rajı gibi mühim tesisler kurulmuştur. 

Hattâ İmparatorluk devrinde bile su işleriyle 
meşgul olunmuştur. Bunun Konya ovasında ör
nekleri görülür. Çünkü, tabiat bu işle meşgul 
olmaya, zamanın cemiyetini zorlamıştır. Su işi, 
tabiatla yakından ilgili olduğu gibi cemiyetle de 
sıkı sıkıya alâkalıdır. Su, ziraat, ticaret, imar, 
kalkınma, nüfus, medeni tekâmül ve inkişafta 
da başlıca rol oynamaktadır. Demekki su işleri
nin gecikmesi, umumi hayatımızda tekâmül sınır
larını aşamamak olur. 

Köylerde halkın yapacağı su işlerine yardım 
olmak üzere 20 milyon lira ödenek konmuştur. 
1952 ye nazaran, 11 500 000 liralık fazlalık 
vardır. 

Su işleri için köylere geniş yardım yapıl
masından haz duyarız. Takdir buyurulacağı 
veçhile su işlerinde esas mesele, ödeneğin sağ
lanmasından da mühim olan mesele, etraflı 
etüdler, iyi hazırlanmış projelerle iş görmek
tir. Aceleye gelen işlere yatırılan paralar ha
vaya gidebilir. 

Köy sularına yardım için bütçeye konan 
para, 1952 yılında hangi esaslara göre sarfe-
dilmiştir? 

1953 te 20 milyon lira nasıl sarfedilecek-
tîrt 

Bu ödeneği faydalı bir surette kullanan il
ler bulunduğu gibi, faydalı bir surette kul-
lanmıyan illerimiz de mevcuttur. 

Bayındirluk Bakanlığı, illere tevzi edilen, 
bu ödeneklerin akıbetlerini, yakından tetkik ve 
kontrol edememiştir. 

Köy içme suları için ayrılan ödeneklerin 
kullanılışında birçok şikâyetlerle karşı karşı-
yayiz. 

Ödeneklerin' kullanma ve tevzi usulleri ob
jektif esaslarla bağlanmamıştır. Vatandaşın su 
mahrumiyeti giderilmek için, Devlet bütçesin-

| den ayrılan ödemeklerin israf edildiği yerler 
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vardır. Bu ödenekten jipler, arabalar mubayaa 
edildiği vakadır. 

Her İlin hususiyetlerini yakından bilen ve 
seçimle vazifeye gelmiş daimî komisyonlar mev
cut olduğu halde, bu ödeneklerin tevzi ve sar
fını, gayrimesul insanlardan kurdukları, ko
misyonlarla yürütmeye çalışan iller vardır. 

Bâzı illerimizde, partizan mülâhazalarla, 
içme suyu ödeneği ile, köylü vatandaşlarımızın 
siyasi kanaatlerine tesir yapılmak yoluna gi
dildiği esefle müşahede olunmuştur. Bu gibi 
kimselerdir bu faydasız yoldan ayrılarak vatan
daş ve köy ihtiyaçlarına cevap verecek bir me
sai yoluna girmelerinden ancak memnuniyet 
duyarız. 

Vatandaşın, Devletin tarafsızlığına olan 
güvenini sarsmamak ve hizmeti aksatmamak 
için, yardımların tevziinde tarafsızlık esas ol
malıdır. Bu konuda Hükümet adına gereken 
izahatın verilmesine ihtiyaç vardır. 

Eleman bakımından, köylerimiz, su işlerin
de kendi kaderlerine bırakılmıştır. Su işleri 
faaliyeti artarken, lüzumlu malzeme ihtiyacı 
da o nispette artıyor. 

Karabük Fabrikamızın kapasitesi, yurdun 
boru ihtiyacını karşılyacak durumda değildir. 

Bakanlığın, boru ithali veya boru istihsa
lini artırabilecek tedbirler üzerindeki düşün
celerini öğtfenmek isteriz. Çünkü bu yüzden 
birçok yerlerde su tesisleri yarıda kalmıştır. 

Su işlerine verilen ödeneklerin sarfından 
elde edilen fiilî neticeleri de sarih olarak bil
memekteyiz. 

Karayolları : 
Karayollarının bütçelerini, lâyık oldukları 

ehemmiyetle mütenasip bir surette, genişliği
ne, derinliğine tetkik edebilmemiz için şu an
da elimizde zengin malzeme bulunması icabe-
diyordu. Verdiğimiz ödeneklerin tahsis olun
dukları yerlere sarfedilip edilmediğini, başa
rılmış olan işlerin umumi iktisadi hayatımıza 
yaptığı tesir ve neticelerini gösterir malûmata 
ve rakamlara ihtiyaç vardır. 

Millî murakabenin tesirli hale gelebilmesi, 
bütçelerin kolaylıkla nüfuz edilecek hale ge
tirilmesi ile mümkündür. Bütçeleri ancak Hü
kümetin kısa gerekçesinden ve Bütçe Komis
yonunda sorulan suallere verilmiş olan cevap
ların ışığı altında tetkik edebiliyoruz." 
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Faraza, bu yıl kaç kilometre yol yapılmış

tır, ne kadar tamir edilmiştir, bilmiyoruz. 
Tetkikleri kolaylaştırmaya yarıyan ^nalû-

mat ve malzemeyi Hükümetin bir kitap veya 
broşür halinde bütçe ile birlikte Meclise sun
ması icabeder. Bunu faydalı bir usul olarak 
tavsiye ederiz. 

Karayollarına ayrılan ödeneğin artırılması
nı memnunlukla kaydetmeliyiz. Ancak, elde edi
len hâsıla verilen ödenek ile mütenasip bir 
derecede artmakta ve büyümekte midir? 

Elimizde mukayeseli malûmat mevcut bu
lunmadığı için bu sualin cevabını verecek du
rumda bulunmuyoruz. Yaptığımız geziler ve 
müşahedeler bize müspet cevap vermek imkâ
nını vermemiştir. Bunun program mevzuu ile 
sıkı sıkıya alâkası vardır. 

Yol mevzuundaC. H. P. iktidarı 1948 yılın
da (9) yıllık bir yol programı vücuda getirmeş-
ti. 

Yeni iktidar bu programı nazarı dikkate al
mamıştır. Halbuki yeni iktidar, bu program
dan faidelenmeli idi. Kifayetli bulmuyorsa re
vizyona tâbi tutardı. 

Halen, Devlet yollarının nasıl bir tertip ve 
sıraya konulduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz. 

Objektif esaslara göre tertiplenmiş bir 
program mevcut olmadığı için, yol yapmakta 
siyasi tesirlerin âmil bulunduğu da ileri sürü
lebilir. 

ZEKt ERATAMAN (Tekirdağ) — O sizin 
zamanınızda idi. 

ATIF TOPALOĞLU (Devamla) — Bu ka
darına da tahammül edin, hiç. tenkid yapmıya-
îım mı? O halde siz verin biz okuyalım. 

| Hal ve istikbale muzaf işleri gösterecek prog-
| ram mevcut olmayışıdır ki, inşa ve ıslah mee-
ı buriyeti bulunan 24 bin kilometrelik il ve 150 

bin kilometre kadar köy yollarının ne türlü bir 
sıra içinde ve asgari ne kadar bir zamanda ya
pılacağını tesbit edemiyoruz. 

Bayındırlık Bakanının bu hususları açıkla
masını rica ederiz. Sübjektif ölçüler, şahsi ve 
mahalli tesirlerle lüzumsuz veya az ehemmiyet
te olan mevzuların ön plâna alınmasını ve bu 
yüzden doğacak israfları önlemek lâzımdır. 
Yol inşa ve onarımında mahallî düşüncelerden 
sakınmak icap eder. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — Mazide 
i olduğu gibi... 

— 1000 — 
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ATIP TOPALOĞLU (Devamla) — Bayın

dırlık ve karayolları malzeme bakımından, dün
kü senelere kıyasla büyük imkânlara kavuşmuş
tur. Yüz milyon liralık alet ve vasıta vardır. 

Diğer kısımlarda olduğu gibi karayolların
da da ehemmiyetli bir konu, personel mesele
sidir. iş haemı gün geçtikçe büyümektedir. Bu
na mukabil, eleman mevcudu ihtiyacı karşılı-
yacak miktarda değildir. Verilen ödenekler, bu 
bakımdan, verimli ve müsmir bir surette har
canmalı ve bu iş emniyet altına alınmalıdır. 

Teşkilât Kanununun bir an önce Meclise ge
tirilmesini, mütehassıs personele ait ödenek 
mevzuunun da bu arada bir neticeye bağlanma
sını temenni ediyoruz. Aksi halde, bugünkü du
rumla, mütemadiyen genişliyen işlerin tedbir 
edilmesi mümkün olamıyacaktır. 

öyle tahmin ediyoruz ki, Karayollarının bu
güne kadar hiçbir işinin maliyet hesabı tu
tulmamıştır. Yapılan işlerin daha iktisadi şe
kilde yürütülmesi için devlet idaresinin im
kânları nispetinde de olsa bu esas tahakkuk et
tirilmelidir. 

Makinelerin, tamir, amortisman ve işletme 
bedelleri malûm değildir. 

Ambarlardaki malzeme f iyatlandırılmamış-
tır. Çünkü bunlar yolun maliyetine tesir ede
cek büyük ' unsurlardır. Programsızlık Karayol
ları Teşkilâtını ferah çalıştırmıyor. Bâzı mü
lâhaza ve tesirlerle projeler yapılmadan işle
re başlanıyor. Proje ondan sonra geliyor. Bu, 
işlerin düzensiz ve kontrolsuz yürümesine se
bep olmakla beraber mal zararları intaç, ediyor. 

Devlet yolları belediye hudutlarını baştan 
başa katederek geçiyor. Bunların Karayolları 
tarafından yapılmasını, belediylerin imkânsız
lıkları karşısında doğru buluruz. Fakat birçok 
şehirler içinden geçen bu kabîl yollar ham top
rak olarak seyrüsefere açılmış iken, Karayolla
rının mükellefiyeti dışında olan şehir içi başka 
caddelerin Karayolları tarafından yapılmasını 
veya asfaltlanmasını hak ve nasafet kaideleri
ne uygun görmüyoruz. Seyyanen muamele edil
mesini beklemekteyiz. 

Yapı ve bakımı illere ait olan yollar iyi du
rumda değildir. Verilen ödeneklerin lâkıkiy-
le yerlerine sarfı mümkün kılmamıyor. İllerin 
bugünkü teşkilâtı bu işleri yapmaya kâfi değil
dir. tiler içinde bir milyon liraya meydana gele
cek bir yol için senede İO bin lira gibi basit öde-
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f nekler verilmesi veya serpiştirilmesi işlerin cid

diyetle kabili telif değildir. Bayındırlığın 1953 
yılında illere tahsis edeceği paraların il makam
larınca yerlerine sarfını nasıl temin edeceğini 
açıklamasını bekliyoruz. 

Her teşkilât gibi, Karayolları teşkilâtı da 
I yurda hizmet yolundadır. Yapılan işlerin radyo-
j dan millete duyurulması kadar tabiî bir şey ola

maz. Ama, yapmadan yapılmış gibi göstermek 
bu teşkilâtta çalışan vefakâr insanların azmini 

I kırar, buna misal olarak (Mardin - Midyat - Ciz-
I re) yolunu gösterebiliriz. 

Tayyare meydanlarının 'inşa sırası ne suret
le tâyin ve tesbit edilmektedir? Samsun, Van, 
Kayseri, Kars hava meydanlarına ne zaman baş
lanacak ve Trabzon ne zaman ikmal edilecektir? 

i Umumi olarak, Bayındırlık işlerimizin finans
manı hakkındaki mütalâalarımızı arzetmek iste
ri». 

Yol, demiryolu, liman, su 'işlerimizin külli kı
sımlarını bütçelerimizle tahakkuk ettirmeye ça
lışıyoruz. 

Demiryollarımız için zaman zaman iç istikraz 
kaynağına müracaat olunmuştur. Limanlar için 
de, dış kredi temin olunmuştur. 

Gerek bunlar, gerekse süratle gerçekleştirmek 
zaruretinde olduğumuz, yol şebekesi, büyük su 
işleri ve ucuz enerji santrallerinin temini için 
uzun vadeli yabancı krediye ihtiyacımız vardır. 
Bilhassa bu tesislerin döviz sarfını icabettiren 
masraflarını bu yol ile sağlamak zaruretittdeyiz. 

Amerikan iktisadi yardımı azaldığı takdirde 
bu ihtiyaç çok artacaktır. 

Yukarda arzettiğimiz istikametteki teşebbüsle
rinde Hükümeti, desteklemek yaMfemiz olacaktır. 
(Sağdan alkışlar) 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA RBMZt Bî-
RAND (Konya) — Muhterem arkadaşlar, şimdi 
sözlerini dinlediğimiz Cumhuriyet Halk Partisi 

I Grupu namına konuşan arkadaşımızın ortaya 
koyduğu bâzı meselelerin yanlış bir anlayışa yol 
açmaması için bir kaç dakikanızı alarak bâzı iza-

j hatta bulunmayı zaruri gördüm. Hakikaten ar-
! kadaşımm sözlerinden öyle bir mâna sezilmektedir 
j ki, sanki bize kadar Bayındırlık Bakanlığınca 
I işlerin ele alınmış tarzı, bir sisteme bağlıymış da 
i buna yüzde 10, yüzde 20 ilâve edilmiş, sonra yü-
] rüyen bâzı işler varmış da durdurulmuş, meselâ 
! Demiryolları faaliyeti, gibi bir mâna çıkacak şe-
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kilde konuşulmuş olması bendenizi bu sözleri 
söylemek mecburiyetinde bıraktı, affetmenizi ri
ca ederim. 

Kendileri 1950 rakamını çok kullandıkları 
için bilhassa bunun üzerinde duracağım. Ve bu 
teşkilâtta 20 seneyi mütecaviz bir zaman çalış
mış olduğum için 48, bazan 47 ve hattâ 44 ün 
üzerinde bir rakam ifade edersem beni mazur 
görsünler. Memleket bayındırlığığma hizmet 
olarak ortaya konan para 50-51 milyon lira 
içindedir. Buna kara yollarının bütçesini de 
ilâve edersek İ20 - 125 milyon lirayı bulur. 
Bugün Bayındırlık Vekâleti ile beraber kara
yollarına verilen para 400 milyona çok yakın
dır. Mukayese budur. Ayrıca şunu da ilâve 
edeyim kâ, 1950 deki 125 milyon liralık rakam 
bir seçim senesi rakamıdır. Karayollarımıza bu 
tarihten evvel verilen para daha azdır. Kara
yollarının selefi olan Şose ve Köprüler Reisliği
nin bütçesi 10 - 11 milyon lira idi. Bu rakam 
18 milyon lirayı bulduğu zaman daire reisinin 
sevincini hatırlarım. Şu iki rakam işlerin ne
reden nereye gittiğini ifade eder. Mühendis 
olarak demiryolu dursun diyemem ama ehem
ini mühdmme tercih etme yolunu takip etmek 
zaruri olunca Hükümetin üç seneden beri ele 
aldığı sistemi Halk Partisinin de takdir edece
ğini ümit ederim. Evvelâ demiryolu mu, su mu, 
yol mu meselesinde memleketin umumi kalkın
masına hangi işlerin ele alınması icabettiriyor-
sa onu öne almak gerekir. Bu vesileden isti
fade ederek bir hâtıramı nakletmek isterim: 
Süleyman Fehmi Kalaycıoğlu arkadaşım Ziraat 
Vekâletinde Umum Müdür, ben de Su İdaresin
de mühendisken aynı komisyonda âza idik. O 
zamanın su işleri içdn lâzım olan programı bu 
komisyon 5 senede 640 milyon lira harcamak 
suretiyle tanzim etmiştir. O program buraya 
geldiği zaman ancak 165 milyon lira verdiler, 
o da 10 sene için. Yani o zaman istenen para, 
senede 64 mdlyon lira olmasına rağmen verilen 
ancak 16 milyon lira idi. O zaman istenmedi 
değil, o zaman da istendi ve daha evvel de. 
Kendisinden üç seneden beri çok müstefit oldu
ğum raportör arkadaşım hâtıramı canlandırdı 
ve bunu burada ifade etmek mecburiyetinde 
kaldım. Yirmi senedir su dşleri işinde çalışmış 
bir arkadaşınız sıfatiyle söyliyebilim, arkada
şımızın söyledikleri gibi su işlerine faal bir şe
kilde 1937 de başlanmış değildir. Ama eğer 
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bunda bir mesuMyet varsa, şahsıma da* taallûk 
ediyorsa her zaman takabbül etmeye hazırım. 
1937 de başlanmış olan su işlerinin o kadar acı 
misalleri vardır ki, dairei intihabiyelerimizdeki 
durumu ayrı ayrı sıralryacak olursam nahoş hâ-
disat ile karşılanacağından korkarım. 

Bu arada Ankara'da bir Tekndk Üniversite 
binası için yedi milyon lira sarfedildiği halde 
tassisatsızlık yüzünden âtıl bir vaziyette kal
mıştı. İktidarımızın birinci senedesinde bir mdl
yon 200 bin lira vererek derhal tamamladık. 

Işıklı gölü bunun en bariz misalidir. Men
deres havalisinin can damarını teşkil eden bu 
göl işini de hamdolsun süratle dstifade edilir bir 
hale getirdik. 

Maraş golü de aynı vaziyettedir. 
Maraş bataklığının kurutulmasına adt pro

jede benim de imzam vardır. Ama, Maraş ba
taklığı ihale edilirken dahi, alâkalı insanların 
hepsi bilirler ki, arkasından bu tahsisat, bu im
kânlar gelmeseydi o da bitirilemezdi. 

Misal olarak daha evvelki devirlerden bahis 
açtılar. Çubuk Barajını ileri sürdüler. Arkadaş
lar ; ben Çubuk Barajında kontrolör olarak bu
lunduğum için çok iyi bilirim. Konya ovasını 
da Konya'nın bir çocuğu olarak bilmekteyim. 
Orada Osmanlı devrinde yapılmış bir sulama 
tesisatı vardır, itiraf etmek mecburiyetindeyim 
ki, 40 sene evvel buraya yapılmış olan işçilik 
ve ihtimam Çubuk Barajının üstündedir. Hattâ 
o kadar üstündedir ki, 40 senedir buraya en 
ufak bir ilâve yapılmadığı gibi, tabiat, köylü 
ve biz bunları o kadar bozmaya çalıştığımız hal
de bozamadık. Konya ovasının, bir milyon al
tına yapılmış olan bu tesisleri bugün bakımsız
lık yüzünden yapması lâzımgelen işin, hizmetin 
dörtte birini değil, onda birini dâhi yapama
maktadır. Bugün bunu şu veya bu maksatla 
söylemiyorum, Bütçe Komisyonuna hiç teşrif et
medikleri için Sayın Topaloğlu belki yanılmış 
olabilirler. Bütçe Encümeninde çalışan arkadaş
lar bu mevzuda nasıl konuşulduğunu yakînen 
bilirler. Bu lisanla bu encümende böyle konuşul
duğu vâki değildir. Kelimeleri başka türlü kul
lanmış değiliz. Bu sözlerimi hakikati tam olarak 
ortaya koymak için sarf etmiş bulunuyorum.' 
Yanlış bir zehaba düşülerek başka mânada alın
mamasını bilhassa rica ederim. 

Su işleri mevzularından bir buçuk milyar li
rayı bulacak işleri bütün detayları ile şurada, 
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sıralıyabilirim. Kendilerinin tahsis ettikleri mik- j 
tar, yılda en fazla on altı milyon lira idi. Bunun 
senelik vasatisini alacak olursak on milyon lira 
isabet eder. Bununla bir buçuk milyarlık su 
işlerini ikmal etmek için 150 sene beklememiz 
icabedecekti. Bugün bütçeye konulmuş olan ra
kam seksen milyon liranın üstündedir. Buna 
Seyhan Barajı projesi dolayısiyle Milletlerarası 
Kalkınma Bankasından temin etmekte olduğu
muz miktarı da ilâve edince miktar 100 milyo
nun çok üstüne çıkmaktadır. Ama bu da kâfi 
değildir arkadaşlar. 

Bu münasebetle şunu arzedeyim ki, bu mem
lekette yapmak mecburiyetinde olduğumuz 1,5 
milyar liralık su işi bunun her ünitesi kendini 
âzami dört sene içinde amorti edecek verimde
dir, hattâ içlerinde kendisini 2 senede bile amorti 
edecek durumda olanlar vardır; memleket eko
nomisi bakımından yalnız bu amortisman key
fiyetini mütalâa etsek dâhi verimi aşikâr olmak
tadır. 

Memleketin büyük su işleri projeye bağlan
mıştır. Tâli olanların dâhi etüdleri yapılmış, 
projeleri hazırlanmış, bir iki noksanı olsa da, 
kuvveden fiile çıkarmak imkân dâhiline girmiş
tir. 

Aynı zamanda şunu da arzetmek isterim; 
Seyhan Barajı bu memleket için ne kadar mü-
himse bunun yanında Gediz üzerinde Adala 
Barajı da o kadar büyük bir ehemmiyeti haiz
dir. Bu barajın ikmali, Gediz Vadisini su bas
kınlarından koruyacak, sulamasını yapacak ve 
aynı zamanda bu barajdan istihal edilecek elek
trik enerjisi o mmtaka sanayiine 3 kuruş ücret
le 'verilerek o mmtakanın inkişafında büyük 
hizmet ifa eyliyecektir. 

Bu gibi işleri elbette ele almak lâzımdır. 
Keza Menderes'i ele almak, Yeşil Irmak işini 
ele almak lâzımdır. Ve Adana'da Çukurova 
dediğimiz kısmın üstünde asıl bir Çukurova var
dır ki, bilhassa buraları da nazara almak mec
buriyetindeyiz. Fırat ve Dicle işini de söyle- I 
mek lâzımdır. Şurasını ifade edeyim ki, Dicle 
ve Fırat'ın başlangıç mahiyetinde de olsa tetkik 
etmiş bir su mühendisi yoktur. Avan etüd ma
hiyetinde dahi oralar kımen ihmal edilmiştir. 
Bu itibarla sayın meslektaşımdan rica ederim 
bunları bir vesile ile ziyaret ettim, bu anmta- I 
kalarm, bu nıezopotamya'nm kalkınması elbet
te lâzımdır. . ...->'-.*A';^#-I 
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Su işleri mevzuunu birkaç şekilde mütalâa 

etmek lâzımdır. Bunlar bataklıkları kurutmak, 
su baskınlarını önlemek, ve sulamadır xç bun
lardan başka en mühimi de su kuvvetinden isti
fade etmek, memlekette umumi olarak mevcut 
sanayiin yüzde yüz artması demek olacaktır. 
Sanayide lâzım olan enerjiyi kömürle temin et
meye imkân yok, olsa dahi kömürü dışarıya sa
tıp döviz getirmek iktisadi kalkınmamız için lü
zumludur. Bir taraftan istihsal edilecek 
enerji ile fabrikaların elektiriklenmesi za
rureti vardır. Bütçe Komisyonunda bu
nu ayrıca konuştuk. Zannederim Denizli Millet
vekili mevzuubahis etmiştir. Sayın vekil 
arkadaşımız; bu enerji işinin tam ve mâ-
nasiyle ele alınarak, su işlerine ait kanun çıkma
dan evvel veya onunla beraber, bu seneki içtima 
devresi bitmeden Sarıyar, Konya'da ve başka 
yerlerdeki enerji işlerini bir elden muayyen şe
kilde yörüteeek bir teşkilât lâyihasının hazırla
nıp geleceğini belirtmişlerdir. 

Onun ötesinde, demiryolu da çok lâzımdır. 
Demokrat Partinin demiryolu dursun diye bir 
kararı yoktur. Elbette demiryoluna da lüzum 
vardır. 

Ben Bütçe Komisyonunun umumi kanaati 
olarak şunu arzedeyim ki; eğer malî imkânla
rıma daha fazla olursa bunları beraber yü
rütmekte mevzuubahis olabilecektir: Fakat biz 
daha evvel bu imkân meselesini halletmeliyiz. 
Bugün para imkânımız olmadığı için karayol
larına daha bir miktar tahsisat ilâve edemedik. 
Yoksa karayollarına şu dakikada elli milyon 
daha lâzımdır. Bunları ifade ederken Kars'lı 
arkadaşlarımız kusura bakmasınlar, daha ge
niş malûmatı Vekil verecektir. Umumi olarak 
başlanmış olan işleri elbette bitirmek bir za
rurettir. Öbür taraftan Muş'a kadar varmış 
olan Demiryolu elbette 3 . 5 sene kadar kala
caktır. Bunun için Ferid Melen arkadaşım mü
saade etsinler. Zira Muş'un karayolu yapıl
maktadır. Van'a varmak maksadiyle bütün iş
ler ona göre hazırlanmıştır. Ama karayolları
nın umumi gelişmesi elbette Malî takatimizle 
mütenasip olarak daha mühimdir. Onun için 
evvelâ biz ehemmi mühimme tercih etmek yolu
nu tutmuş bulunuyoruz. 

Bu itibarla evvelâ su, yol işlerini hızlandı
racağız daha sonra da demiryoluna devam ede
ceğiz. O itibarla samimî olarak arkadaşımın 
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noktai nazarlarına iştirak edemiyorum. Zira, 
vaktiyle İstanbul'a gitmekte olan demiryoluna 
dahi, daha iyi gelişmesi veya daha iktisadi şekilde 
işletilmesi için bugünkü demiryolu tekniği ba
kımından el atmak, zarureti de aşikârdır. 

Daha fazla başınızı ağırtmak istemiyorum. 
Bina ve iskele mevzuları, da aynı şekilde 

mütalâa edilmiştir. Memleketimizdeki Cenub 
hattı. Karkamış hattı bu sene ele alınmıştır. 
Hazineye her sene bir buçuk milyon lira dövize 
mal olan bu hattın bir an evvel bitirilmesi lâ
zımdır. Evvelâ kendi hattımızdan sonra yaban
cı hattan, tekrar yine ana hattan geçmek şek
lindeki büyük bir sıkıntı da bir an evvel izale 
edilecekti!. 

Umumi olarak benim arzetmek istediğim 
bundan ibarettir. (Alkışlar). 

PERlD MELEN (Van) — Sual soracağım. 
REİS — Söz istiyenler var. 
Atıf Topaloğlu. 
ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Raportör 

arkadaşınım benim beyanlarımdan biraz üzül
müş olduklarını gördüm. Halbuki ben bayın
dırlık politikasında bizim görüşlerimizi, bizim 
gördüğümüz eksiklikleri tebarüz ettirdim. 

Arkadaşım bâzı politik yollara girdiler; 1950 
yılı Bütçesi ile bizi mukayese ediyorsunuz de
diler. Elbette 1950 Bütçesini kıstas olarak ele 
alacağız, çünkü C. H. P. nin en büyük rakamlı 
bütçesi 1950 yılı Bütçesidir. 

CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Politik bütçe.. 
ATIF TOPALOĞLU (Devamla) — Demok

rat Parti, iktidarı, bizim 1950 Bütçesini tatbik 
etmekte olduğumuz yıl içinde almıştır. Bitta
bi bu bütçe ile bundan sonraki yükselen büt
çeleri mukayese etmek mecburiyetindeyiz. 

Demiryolları mevzuunda ben gayet sarih ko
nuştum. Hattâ Hükümetten bâzı ricalarda bu
lundum, ancak rakamları konuşturdum. 1923 
ile 1950 yılları arasında eski iktidarın yapmış 
olduğu demiryolu senelere taksim edildiği za
man 150 kilometre düşmektedir. Ama 1950 -1951 
seneleri arasında 20 - 25 kilometre arasında
dır. Temennim, bütçe nispetinde demiryolu
nun artırılmasıdır. Bütçelerimiz artmıştır. Hü
kümetin demiryolu politikasına ehemmiyet ver
mediği bütçeye tahsisettiği rakamlarla anlaşıl
maktadır. Bunun bir an evvel tahakkuk ettiril
mesini rica ve temenniden ibarettir. 

Su bahsi : Benim şu bütçede konuşmamda 
hakikaten bir bahtsızlığım oldu. Mühendis de
ğilim ama bir mühendisle karşılaştım. Allah 
utandırmasın. Bakalım ne olacak? 

Ben su işlerinin de Hükümetin, Bayındırlık 
işlerindeki faaliyetini asla küçümsemek için, 
küçük göstermek için mukayeseler yapmadım. 
Arkadaşımın bilhassa böyle bir endişe ve görüş
le kürsüye geldiklerinden dolayı hakikaten üzül
düm. Dâvamız yurdun imarında esaslı mese
lelerde parti farkı gözetmeksizin icra makamın
da bulunanları desteklemekten ibarettir. (Soldan 
bravo sesleri) Ve bunu da son cümlelerimizi Bü
yük Meclise arzederken, Hükümetin yukarda 
arzettiğimiz teşebbüslerini C. H. Parsisi olarak 
yardımda bulunacağımızı arzetmekle huzuru
nuzdan ayrılmıştım. Binaenaleyh su politikası
nı Konya'da yapılmış, Çubuk Barajında ya
pılmış bundan değil, ancak suyun tarihinden 
bahsetmek için ele aldım. Konya'da yıllar
ca evvel yapılan su teşkilâtının Çubuk Bara-
jmdaki teşkilâtttan inşa bakımından ve her tür
lü teknik bakımından daha kuvvetli olduğunu 
söyliyen Remzi Bey Çubuk Barajında mühen
dis olarak çalışmış, niçin ondan daha kuvvetli 
yapamamış acaba! (Bu olmadı sesleri) 

Arkadaşımın temas ettiği şeyler bunlardan 
ibarettir. Binaenaleyh benim de başka mâruzâ
tım yoktur. (Alkışlar) 

REİS — Gazi Yiğitbaşı. (Yok sesleri) 
Muhittin özkefeli. 
MUHİTTİN ÖZKEFELÎ (Samsun) — Efen

dim bütçelerin bugünkü sırası Bayındırlığa gel
miş bulunuyor. Ben de kısaca konuşmak için 
söz almış bulunuyorum. Fakat bir vazife olarak 
her kes gibi ben de vazifemi şöyle ifa edeceğim. 
Her milletvekili arkadaş gibi ben de memleketi 
gezdim dolaştım. Bayındırlık sahasında başta 
Vekil, gerek vekâlet, gerekse bu Vekâletin men
supları hakikaten çalışıyorlar. Kendilerine te
şekkürü bir milletvekili olarak vazife bilirim. 
Süleyman Kuranel aradaşımızın fikir ve sözle-
lerini benimsiyerek fazla konuşmıyacağım. Köy 
yolları ve köy suları hakkındaki noktai nazar
larına tamamiyle iltihak ediyorum. 

Karadeniz 'de Samsun Limanının vaziyeti hu
susunda istirhamda bulunacağım. Bâzı arkadaş
lar lütfedip memleket çapında ihtiyaç olduğu 
için kendileri de benimsediler. Kendilerine te
şekkür ederim. Fakat içinde bulunmakhğımız 
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hasebiyle ifade etmek mecburiyetindeyim her J 
gün ıstırapla baş başa bulunduğumuz Karade
niz'in hırçın dalgalarının darbeleri bizleri mü
temadiyen hırpalamaktadır. Bu mevzudaki işi 
teferruatına kadar biliyorum fkat bir kere de, 
çok dile gelmiş olan bu mesele hakkında mesul 
Bakanın ağzından dinlemek istiyorum. Bütçede 
bu limanın Şubat sonuna kadar ihalesinin ya
pılacağı yazılmaktadır. Fakat Şubat sonuna geli
yoruz bunun ümkün olmadığını bilmekle beraber 
Sayın Bakandan istirham ediyorum lütfen bunu 
izah buyursunlar. 

Bir de, hava alanına ihtiyacımız vardır onun 
hakkında da malûmat lûaf ederlerse minnettar I 
kahrım. I 

REİS — Veyis Koçulu. 
VEYİS KOÇU "LU (Kars) — Muhterem arka

daşlarım, benden e\vel konuşan Kars milletve
killeri arkadaşlarım Bayındırlık Bakanlığını il
gilendiren ihtiyaçlarını ele alarak vazıh bir şe
kilde izan ettiler. I 

Bendeniz de teferruata girmeden sadece Ho
rasan - Sarıkamış demiryolu mevzuuna temas I 
etmek isterim. 

Arkadaşlar, Cumhuriyet devrinin kuruluş 
gününden iki sene evvelisine kadar bakımsız I 
ve ihmal edilmiş olan Kars'ın pek çok dertleri- I 
nin olduğu inkâr edilmez bir hakikattir. 

Başta Sayın Cumhurbaşkanı ve muhterem 
bakanlarımız bu yıl Kars'a şeref verdiklerinde 
ilimizin mübrem ihtiyaçlarını bariz bir şekilde 
bizzat gördükten sonra mahallinde irat buyur
dukları nutuklarında da üzerinde önemte durul
ması gereken birçok mevzuların ele alınacağına 
işaret buyurdular. 

Filhakika Kars feryadında ve ıstırabında da 
ne kadar haklı olduğunu aranızda bulunan kıy-
nretli arkadaşlarımdan Kars' ı gören ve bilen
lerin de müşahedelerini muhtelif vesilelerle siz
lere intikal ettirmiş olduklarına emin bulun
maktayım. 

Hakikat şudur: İktidarımız bilâtefrik yur
dumuzun her tarafından olduğu gibi Kars'ın da 
pek çok dertlerinden bir kısmamı, ele almış oldu-
Ifunu ve tafsiline lüzum görmediğim1 bu icraatın 
feyizli semerelerini iftiharla müşahede ettiği
mi belirterek muhterem Hükümete huzurunuz
da teşekkürlerimi arzetmeyi bir vazife telâkki 
ed'erim. 

Bu realiteyi böylece beyan etmekte beraber | 
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benden evvel konuşan arkadaşlarımın izah et
tikleri gibi Bayındırlık Bakanlığını ilgilendi
ren mevzularda şu veya bu sebeple ihmal edil
miş olan dertlerimiz de vardır. 

Sayın Bakanın ciddî alâkasiyle giderilmesi
nin her an mümkün olacağına inandığım bu 
dertlerin başında Kars için hayati önem taşıyan 
ve geçmiş devrin idaresi zamanında nedense 
yine mûtat bir talihsizliğe uğrıyarak vilâyeti
mizin hududu • Yani Horasan'da durdurulan 

Horasan - Sarıkamış demiryolu mevzuu gel
mektedir. 

Muhterem arkadaşlar; coğrafi ve tabiî şart
ların icabı Karsı İli halkı beş altı ay gibi uzunca 
süren, sühuneti sıfırın altında 20 - 25 derece ve 
bâzı zamanlarda 35 dereceye kadar yükselen 
çok soğuk ve stert kışla mücadele etmekte oldu
ğu malûmu âlinizdir. Bu bakımdan mezkûr hal
kın yolculukta, eşya ithalinde ve bilhassa ye
gâne metaı olan canlı hayvan ihracatında yol
suzluk yüzünden çeyrek asırdan beri çektikleri 
meşakkatle dolu mânevi huzursuzluktan başka 
duçar oldukları maddi zararlarının nelere ba
liğ olduğunu yüksek takdirinezfe arzederim. 

Binaenaleyh yolsuzluk yüzünden yurdumu
zun ana pazarlarında uzun bir zaman tecrit 
edilmek betbahtlığına uğrıyan (Merhum Kâzım 
Karabekir Paşanın tabiriyle) Türkiye'nin belke
miği sayılan Kars'ın beklemeye artık tahammü
lü olmıyan bu mübrem derdinin giderilmesinin 
zamanı gelmiştir. Bunun da Horasan - Sarıka
mış demiryolunun yapılmasiyle mümkün olaca
ğına katiyetle inanmaktayım. 

Arkadaşlar; Sayın Adnan Menderes Hükü
metinden iktisadi olarak, politik olarak büyük 
önem taşımakta olan bu eserin vücuda getiril
mesini sabırsızlıkla bekliyen Kars halkına müj
de haberi vermek imkânlarını bizlere bahşede
cek yüksek kararınız olacaktır. Onun için, fa
sıl ve maddeleri üzerindeki görüşmede reyi âli
nize vaz 'edilmek üzere Muhterem Riyasete sun
muş olduğumuz takririn lehinde oy vermenizi 
istirham ederim. (Bravo sesleri, alkışlar). 

REİS — Hüsamettin Tuğaç. 
HÜSAMETTİN TUĞAÇ (Kars) — Muhte

rem arkadaşlar, affmızı dilerim, Karslılar bir
birini takiben huzurunuzu fazla işgal ettiler, 
(Şark'm şerefisiniz, devam sesleri). Kars mil
letvekilleri parti farkı gözetmeksizin bilhassa 
demiryolu üzerinde ısrar etmeleri sebepsiz de-
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ğildir. Bunun benden evvel bir arkadaşım da 
tebarüz ettirdi. 

Muhterem arkadaşlarım, Kars 'a gidenleri
niz belki kulak misafiri olmuştur: Halk, De
mokrat, Millet partili veya partisiz, büyüklü, 
küçüklü bütün Kars İli balkının başta gelen 
dileğini demiryolu teşkil eder. 

Benden evvel bu mevzu üzerinde konuşan 
arkadaşların, bu demiryolunun medeni cephe
den, iktisadi ve sair bakımdan ehemmiyetini 
teharüz ettirdiler. Bunun yanında çok mühim 
olan bir cephesi daha vardır, o da mânevidir, 
maddi cephesi kadar mühimdir. 

Arkadaşlar, bu mânevi mesele bir demiryo
luyla nasıl telif edilebilir? Bunu niçin ileri sü
rüyorum? Müsaadenizle arzedeyim. Hududun 
öbir tarafında; Batum, Gümrü, Erivan gibi 
3 mühim noktasında her gün 10 larca trenin 
düdükleri öterken, beri tarafta Rus metrukâ-
tmdan 'bozuk düzen bir dekoville Kars gibi 
Doğu serhaddinin mühim bir kalesinin, mühim 
bir ilinin memlekete bağlı olarak kalması artık 
tahammülü güç bir mesele halini almıştır. Mem
leketin belkemiğini teşkil eden bir ana hattın 
böyle kör ve topal kalması, yalnız o bölge için 
değil, aynı zamanda Türkiyemiz için dahi bir 
mânevi ve millî mesele halini almıştır. Bu ci
heti Yüksek Meclisin takdir buyurduğu, geçeri 
sene bu mevzu üzerinde Kars milletvekillerinin 
müştereken sundukları bir önergenin Yüksek 
Meclis tarafından kabul edilmesi bunun bariz 
bir misalidir. Fakat arzettiğim önerge Bütçe 
Komisyonunda Maliye ve Bayındırlık vekilleri
nin itirazına uğradı, bunun hikâyesini burada 
izah edecek değilim, zira vakit yoktur. Zanne
derim vekil arkadaşımız bu hususa temas ede
ceklerdir, o zaman bunu konuşuruz. 

Bu defa Bütçe Komisyonu Raportörünün ha
zırladıkları raporda 70 kilometre uzunluğunda
ki bu dekovil hattının geniş hatta tahvili için 
25 milyon liralık bir ödeneğe ihtiyaç olduğu 
belirtilmektedir. 

Horasan ile Sarıkamış arasındaki bu kısım 
için yirmi beş milyon lira ödeneğe ihtiyaç oldu
ğu aşikâr olduktan sonra Kars milletvekilleri
nin bâzıları bu yetkiyi sağlamak için bir tasarı 
hazırlayıp sundular. Bu tasarı Maliye Komis
yonundadır. Bu kabul edilir mi, edilmez mi bil
miyorum. Kabul edilse dahi bütçede karşılığı ol
madığı için bu sene ele alınacağı belli değil. Ge-
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I lecek sene de Allah bilir. Bu sene bunun ele alı

nabilmesi, arzettiğim büyük mânevi boşluğu dol
duracaktır. Kars'ın ana vatan demiryollarını bağ
lanması kaderinin Sayın Adnan Menderes kabi
nesine nasip olabilmesi için Kars Milletvekilleri
nin bütçenin demiryolu faslına ödenek konulma
sı hakkında yaptıkları teklifin Yüksek Meclisçe 
nazarı dikkate alınmasını hürmetlerimle arzede-
rim. 

Karayolları hakkında sonra konuşacağım. 
REİS — Esat Doğan. 
ESAT DOĞAN (Malatya) — Malatya Millet

vekili arkadaşım Nuri Ocakcıoğlu, Malatya Vi
lâyet ve ilçelerinin yol ve su ihtiyaçlarını göste
rir mahiyette temennilerde bulundu. Ben de b'ir 
noktaya temas edeceğim, beş seneden beri, müsta
kil bir hüviyet taşıyan karayolları teşkilâtına ta
allûk eden b'ir husustan bahsetmek istiyorum, Fil
hakika ana yollarımız şayanı şükran bir surette 
uzamakta ve çoğalmaktadır. Fakat hepimizin 
dikkatine çarpan bir nokta vardır ki bunu hu
zurunuzda izah mecburiyetindeyim. Birçok yer
lerde ilce merkezine uğramadan bu merkezlere 
beş on kilometreden geçmektedir. Bunların ana 
yola bağlanması vilâyetlere bırakılmaktadır. Hal
buki vilâyetlerin imkânı malûmunuzdur. Yapa
mıyorlar. Meselâ Malatya Vilâyetinde İskende
run - Erzurum hattı Doğanşehir ilce merkezine 
4 kilometre mesafeden geçmekte iltisak noktasın
da ilçeye olan 4 kilometrelik yolu vilâyet yaptı
ramadı. Sayın Bakana rica ettim; iki sene, evvel 
20 bin lira tahsisat vererek vilâyetçe yapılması
nı sağladı, teşekkür ederim. Fakat geçen sene 
Ekim ayı sonunda işletmeye açıldığı halde ne 

I yazık ki bakıma tâbi olmadığı için yağmur ve 
donların neticesi yapılan iş heba olmuş ve yol 
eski vaziyetine dönmüştür. Bu itibarla karayolla
rı teşkilâtı tarafından ana yollar gibi bu yolla
rın da bakıma tâbi tutulması zarureti meydanda-

I dır. Sayın Bakan bu yolda alınmasını düşündü
ğü tedbirleri söylerse çok minnettar kalacağım, 

I mâruzâtım bu kadardır. 
REİS — Hamdi Orhon (Yok sesleri) . 
Buyurun Mehmet Bahadır. 
MEHMET BAHADR (Kars) — Sayın ar

kadaşlar, huzurunuza çıkmaya yüzümüz kalma
dı; (Estağfirullah sesleri). Demiryolu hakkında 
birkaç istirhamda bulunacağım. Bu .hususta 
Yüksek Meclisi rahatsız ettiğim için af finizi ri-

I ea ederim. 
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Sayın arkadaşlar; 3 senedir, bütçe görüş

melerinde demiryolları konuşulurken sizleri 
rahatsız ediyorum. 

Arkadaşlar, Yüksek Meclisiniz de buna kaa-
nidir ki, bir 'kambur halinde kalmış olan ve 
her halde yapılması lâzımgelen Horasan - Sa
rıkamış arasındaki 74 kilometrelik bu yolun 
inşasına başlanması zamanı gelmiş ve hattâ geç
mektedir. 

Arkadaşlar, geçen sene yine bütçe görüş
melerinde yarım kalmış bu yolun devamı için 
muhterem heyetinize vermiş olduğum 70 im
zalı önergem üzerine 5 milyon lira tahsisat ve
rilmesini kabul buyurmuştunuz. Bu öner
gem, Bütçe Komisyonunda görüşülürken 
Saym Bayındırlık Bakanı itiraz ederek 
« bu yolun yapılması için 40 milyon li
ralık bir tahsisat yetkisinin bulunmasının 
lâzımgeldiğini ve bu miktardan ancak 15 
milyon lira tahsisat yetkisâmdn mevcut ol
duğu ve bu beş milyon da kabul edilirse, yine 
20 milyon bir yetkiye ihtiyaç olduğunu » izahı 
üzerine önergem reddedilmiştir. Ve Yüksek Mec
lisiniz de komisyonunun bu kararını tasvip bu
yurmuştu. Bunun üzerine EPûkümete 25 mil
yonluk bir yetki verilmek ve bu yolun Sarıka
mış'a kadar devamı için on ay evvel kanun 
teklifinde bulunduk. Bu teklifimiz Bayındır
lık Komisyonunca ittifakla kabul eıdîldi, fakat 
diğer komisyonlardan henüz çıkmadı. 

Aziz arkadaşlarım, bundan dört ay evvel 
Saym ReMcumhurumuz Kars'ı teşriflerinde bu 
yolun lüzumuna inandıklarını izah buyurdular 
ve bu ifadelerini Sayın Bayındırlık Bakanı da 
işitmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, bu yolun yapılması yalnız Kars 
işi değil, bir memleket dâvası demektir. Çünkü 
bu yolun yapılması ile esas hayvancılık mın-
takası olan Kars'ın bu mühim mahsulü son de
rece artıracağı gibi Ankara ve İstanbul'un et 
ihtiyaçlarını önlemekle beraber ucuzlatacağı 
da şüphesizdir. 

Arkadaşlar, bugün Erzurum - Kars arasın
daki demiryolu, bütçemiz için büyük bir yük 
olmaktadır, yani zarar vermektedir. Çünkü I 
220 kilometrelik bu yolda üç aktarma yapıl
makta ve muhtelif vagonlarla nakledilmekte
dir. İşte bu yönden halkımız bu trenle seya
hat etmediği gibi eşya ve hayvanlarını dahi 
nakletmemekte ve edememektedir. J 
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I Arkadaşlar, Yüksek Heyetiniz arasında bu

lunan arkadaşlarımızdan bu demiryolunun feci 
durumunu ve arzettiğim cihetleri görenler ve 
bilenler de vardır. Rica ettiğim 74 kilometre
lik bu mesafeyi tren denilen bu nesne sekiz 
saatte katetmektedir ki bir saatte on kilomet
re dahi sürat yapamamaktadır. 

Arkadaşlar, kırk milyon lira mevzuubahis 
olunca göze büyük bir miktar gibi görülmekte* 
dir. Halbuki bu miktarın hepsi bir senede de
ğil ancak üç dört senede sarfına imkân olabile
ceği şüphesizdir. 

Muhterem arkadaşlar, yukarda da arzetti
ğim gibi bir hudut şehri olan bu yerin başlıca 
mahsulünü hayvanlar teşkil etmekte olduğun
dan bu mahsulün ise trenden gayri bir vasıta 
ile nakli âdeta imkânsızdır. İşte gerek kış 
günlerinde vatandaşlarımızın rahatça seyahat 
edebilmeleri gerekse arzettiğim sair esbaba bi
naen bu önemli vilâyetin demiryolunun bir an 
evvel başlanması hususunda bu defa da yine 
bir önerge takdim edilmiştir. Kabul Duyurul
masını Yüksek Meclisinizden rica eder ve sa-

I yrn Bayındırlık Bakanından da itiraz etmeme
sini bilhassa istirham edıerim. 

REİS — İzzet Akın. 
İZZET AKIN (Van) — Efendim, ben de se

çim bölgemi ilgilendiren bâzı temennilerde bu
lunacağım. Birinci temennim şudur : Bizim 

I bir su derdimiz vardır. Van'ın Gevaş Kazası
nın bir su işi vardı. İki seme evvel bu iş müta-
ahhıidine ihale edilmişti, fakat bugüne kadar 
hâlâ işe başlanmamıştır. Sebebini soruyoruz, 
mütaahhit diyor ki; projeler değişiyor, katî 

I projeyi vermediler, onun için işe başlıyamıyo-
rum. İlgililerden soruyoruz, mütaahhit işi 
savsaklıyor, diyorlar. Rica ediyorum bu iş hal
ledilsin bu sene. Bu hark yapılsın. 

İkinci temennim' de yoldur. Ezelî yol dâvası. 
Bu dâvanın ehemmiyeti bu kürsüden birçok de
falar araedilmiştir. Tekrara lüzum görmüyo
rum. Yolsuzluk bu bölge halka için bilhassa 
iktisadi bakımdan büyük güçlükler arzetmek-
tıed'ir. Bilhassa bir Cenup yolumu'z var. Gölün 

I cenubundan dolaşan yol. O mmtakanın ve 
Hakkâri'nin iktisadi münasebeti doğrudan doğ-

I rüya Diyarbakır'ladır. Bunu Diyarbakır'a bağ
lıyacak kısa yol da buradan geçer. Gölün ta
biat bakımından güzel kısmı da bu sahil üze-

I rinde toplanmaktadır. Turistik bakımdan bü-
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yük ehemmiyeti olduğu gibi, askerî bakımdan I 
da çok önıemlddir. Bakanlıktan rica ediyorum, 
hiç olmazsa bu yolu bakıma alsınlar, yaz mev
simlerinde gıeçit verecek bir duruma getirilsin. 
Gerçi gölün Şimalinden Tatvan'a doğru bir yol 
açılması düşünülüyor. Fakat Van için semtsiz 
bir yoldur. Cenup yoluna nispeten bir misli 
daha uzundur. i 

Ağrı üzerinden Erciş'e, oradan Van'a uzan
ması lâzımgelen bir yol vardır. Senelerden be
ri bu yolun üzerinde çalışılmaktadır. Faaliyet 
çok ağırdır. Bu tempo ile giderse uzun sene
ler daha bu yol Van'a yetişemez. Çalışan ekip 
işin ehemmiyeti ile mütenasip bir kuvvette de
ğildir. inşaat mevsimi kısadır. İnşaata çok 
defa mevsimin yarısında başlanmaktadır. As
kerlikte, bu sevkı idarede kaidesi var. Nerede 
katı bir netice alınmak istenirse oraya kuvvet 
yığılıp merkezi siklet yapılır. Kuvvetli bir ham
le ile isi halledilir. Eicamız şudur : Hiç olmaz
sa bu sene yol Erciş'e yetişsin. J 

Üçüncü ricam; Van 'da karayolları bölgesi 
teşkil edildi. Bu teşkilât gerek personel, ge
rek malzeme ve gerekse makine bakımından 
çok zayıftır. Üzerine alacağı işlerin ehemmi
yeti nispetinde takviye edilmesini de rica ede
rim. I 

Dördüncü ricam; geçen sene Van ovasında j 
Muradiye ve Erciş ovalarının sulama işleri I 
için etüd yapılmıştı, zannederim neticelenmiş
tir, bu sene bunu ele almalarını rica ediyorum. J 

Benden evvel konuşan arkadaşlarımız Ba
yındırlık Bakanlığının yurt ölçüsündeki başa
rılı faaliyetlerini övdüler. Ben de kendilerine 
iştirak ederim. Ancak, bu vesile ile çok hür
met ettiğim Bayındırlık Bakanımıza bir serze
nişte bulunacağım; bu nimetler yurdun her 
tarafına sel gibi aktığı halde bize geldiği za
man maalesef rahmet kuruyor. Bundan şikâ
yetçiyiz. Bu nimet taksiminde bize de ihtiya
cımız nispetinde hissemizin ayrılmasını rica 
ederim. 

REİS — Suat Başol., I 
SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Muhterem 1 

arkadaşlar, ben daima huzurunuzu az rahatsız 
ederim.Benim buraya çıkmaktan maksadım şu
dur : Karadeniz, millî serveti her sene yutan 
azgın bir denizdir. Bayındırlık Bakanına ve kıy- • 
metli arkadaşlarına teşekkür etmek için buraya 
çıktım. Yıllardan beri ele almmıyan Kefken | 
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Adası artık ele alınmış ve bundan sonra şilep
lerimiz karaya gitmiyecektir. Türkiye'de mev
cut şilepler Zonguldak ve İstanbul arasında iş
lerler. İstanbul'la Zonguldak arasında 120 mil 
mesafe vardır. Yıllardan beri burada batan mil 
lî servetin haddi ve hesabı yoktur. Bunun için 
dikkat ve hassasiyet gösterdiklerinden dolayı 
Bayındırlık Vekiline ve teşkilâtına şükranları
mızı arzederiz. 

Bartın Boğazı için de Yüksek Bakanlığın, 
arkadaşlarının ve Bütçe Komisyonunun dikkat 
ve hassasiyetine de Zonguldak Milletvekilleri 
olarak minnetlerimizi ve şükranlarımızı keza 
arzetmekten zevk duyarız. 

Muhterem arkadaşlar, endüstri müsavi me
deniyet, medeniyet müsavi endüstri. (Alkışları 
Binaenaleyh sırtımızı ısıtan harareti, tepemiz
den sızan şu ışığı Zonguldak temin etmektedir. 
Bu bakımdan Zonguldak'a ne yapılırsa azdır. 
Bu sebeple Bayındırlık Vekilinden şunları is
tirham ediyorum : 

Karabük - tsmetpaşa yolunun ihaleye çıka
rılması ; Ulus - Azdavay yolunun bu sene ele 
alınması; Ereğli - Alaplı - Akçakoca - İstanbul 
yolunun etüdleri yapılmıştır; bu sene hiç olmaz
sa bir kısmının ihaleye çıkarılması. 

Sayn arkadaşlar; bir noktayı daha arzede-
ceğim, ve huzurunuzdan ayrılacağım. Bütçe Ko
misyonunda kıymetli amirallerimiz arzettiler, 
oradaki mühendis ve profesörler de bunun ol
madığını iddia ettiler. Karadeniz Ereğlisi Li
manının mendireği kısa olduğu için anafor ya
pıyor ve gemiler limana giremiyorlar. Bunun 
son bir misalini arzedeyim. Kaplan Vapuru ge
çenlerde fırtınada limana girememiş ve demirini 
tara ya taraya kıyıya düşmüştür. Bu ciheti do 
arzederek, hepinizi hürmetle selâmlar ve Kara
deniz Ereğlisi liman mendireğinin (250) metre 
daha uzatılmasını arzederim. 

REİS — Hasan Ali Vural. 
HASAN ALİ VURAL (Çorum) — Muhterem 

arkadaşlar; memleketimizde umumi kalkınma
nın mebde ve müntehasmda köy kalkınmasiyle 
muvazeneli olarak yürüdüğü hakikatine hepi
miz inanmış bulunuyoruz. Köy dâvamızda su 
ve yol dâvası esaslı surette ele alınmış ve bu
gün muvaffakiyeti de gözle görülecek ve tama
men müşahade edilebilecek duruma geçmiştir. 

Ancak bu mevzu üzerinde benim de bir temen-
nim olacaktır: 
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illerimize tahsis edilen su paraları ve yollar 

için verilen paralar kontrolsüz bırakılmaktadır. 
Bilhassa köy sularına işten anlamıyan ve mev
zu üzerinde ihtisası bulunmıyanlann ellerine 
terkedilmek suretiyle bâzı hederler vâki olmak
tadır ki, Bayındırlık Vekâletinden ricam; hiç 
olmazsa her ile bir su mühendisi, yahut mühen
dis gönderemiyorsa bir teknisiyen olsun bulu
nup da bu su vaziyetlerini kontrol etmeleri, 
esaslı ve tekniğe uygun bir şekilde halledilme
si icabetmektedir. 

İkincisi; köy yollarının kumlanması mese
lesi : Vilâyet Nafıa müdürleri gerçi bu işi ifa 
etmektedir ama, yine Bayındırlık Vekâletinin 
bu mevzu üzerinden kontrol ve teftişini eksik 
etmemesini rica ederim. 

Üçüncüsü; köylerin su ve yolu kadar bir 
de köy evleri, meskenleri dâvası mevcuttur. 
Bugün, Bayındırlık Bakanlığının şehir plânla* 
rı ve şehir meskenleri hakkında bir prensibi ve 
plânı mevcuttur. Buna mukabil köyler için 
her hangi bir projemiz yoktur. Bir köy evinin 
plânı, bizim bugünkü şartlarımıza uygun ola
rak ve köy kalkınmasının bir zarureti olarak, 
Bayındırlık Vekâleti tarafından ihzar edilmek 
zamanı gelmiştir. Bugün birçok köylerimizde, 
vaziyetimiz; itibariyle, mesken bakımından bir 
değişikliğe doğru gidilmektedir. Fakat elimiz
de bir köy evinin bugünkü telâkki ve değişik
liklere göre bir köy evi plânının mevcudiyeti
ne raslamadık. Bilhassa rica ediyorum, birçok 
köyler yeniden meskenlerini tanzim etmek mec
buriyetinde kalacaklardır, hamdolsun köyleri
miz refaha doğru gidiyor, köylü kalkınma dev
resinin kademelerine doğru yükselmektedir, bu 
vaziyeti nazarı itibara almalarını rica edeceğim. 

Dördünrüsü: Bizim Çorum'da Alacahöyük 
ve Boğazköy birer tarihi yerlerdir. Vekile çok 
teşekkürler ederim, buranın yolu üzerinde iki 
mühim köprü yaptırmıştır, yolu da ikmal edil
miştir. Ancak bunları kendi haline bırakacak 
olursak birkaç sene sonra bozulmak ihtimali 
vardır. Bu yolun bakıma alınmasını istirham 
edeceğim. 

REÎS —- Muhterem arkadaşlar; şimdiye ka
dar 24 arkadaşımız konuşmuştur. Daha 26 ar
kadaş söz almış vaziyettedir. (O o sesleri). 

Huzurunuzda bulunan bütçelerden yedi 
umumi bütçe, sekiz katma bütçe tasarısı ve 
aynı zamanda 1952 Bütçesiyle ilgili 6 aded ka

nun vardır, gündemimizde. Şu suretle divanı
nız şimdiye kadar ittihaz buyurulan kararlar
dan ayrı olarak yeni bir mesai suretini heyeti 
celilenize arzetmek mevkiindedir. 

Şöyle ki; bugün saat 15 ten 19 a kadar, saat 
21 den gece saat 1 e kadar, yarın sabah saat 
10 dan 13 e kadar, 15 ten keza 19 a kadar, 21 
den artık Bütçe bitinceye kadar. 

Buna göre yüksek heyetin kararını istihsal 
etmek lâzımgeliyor. Bu keyfiyeti kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müzakereye devam ediyoruz. 
Sudi MıhçıoğliL * Wf 
SUDÎ MIHÇIOĞLU (Manisa) — Muhterem 

arkadaşlar; bendeniz iki küçük nokta üzerhıde 
duracağım. Her şeyden evvel bütçe rakamlarını 
tetkik ettiğimiz zaman gördük ki, mecmuu 405 
milyon lirayı geçen Bayındırlık Bakanlığı Büt
çesi gönlümüzü doldurdu, gözümüzü kamaştırdı. 
Hükümetin bu hususta gösterdiği ileri anla^şı 
takdirle karşılamak ve Bayındırlık Vekilinin ol
dum olası mütevazi gayretlerini bu şeküde süsle
mek yolunda olduğunu ve tuttuğu yoldan! mem
nuniyet duymamak ve ona hayran olmamak eli
mizden gelmiyor. 

Arkadaşlar; birgün bu kürsüden Sayın Baş
bakan bir ifade de bulunmuşlardı; 1954 yılı so
nuna kadar bu memleketin artık köy suyu köy 
yolu dâvası diye bir dâvası kalmıyacaktır. Bun
ların hepsi tamamlanacaktır. Memnuniyetle gö
rüyoruz ki, bu sene köy yolları için 51 400 000 
lira köy sulan için de 20 milyon lira gibi bir para 
konulmuştur. 

Temennimiz; bu sene bir ek ödenekle Meclis 
huzuruna gelmek bahtiyarlığına erişirse bu sene 
de bu köy yol ve sularına gerekli tahsisi geçen 
sene olduğu gibi yapmak yoluna gidelim. 

Arkadaşlar; geçen gün iskân ve Kadastro 
bütçeleri görüşülürken, birçok hatip arkadaşlar 
toprak azlığından birçok vatandaşların topraksız
lığından şikâyette bulundular ki, haklıdırlar. 
Buna mukabil birçok başı boş sular, dereler. 
Memleketin birçok bölgelerinde geniş ölçüde top
raklarımızı mahiv ve harap eylemektedir. Mese
lâ bendeniz Manisa Vilâyetinin bir ilçesinde Ala
şehir çayının lâakal Salihliye kadar 140 bin 
dekar bîr sahayı tahrip ettiğini ifade edebilirim. 

Memnuniyetle söyliyebilirim ki, Bayındırlık 
Vekaleti bu iş üzerinde hassasiyetle durmuş bu 
Alaşehir çayının, etüdlerini yapmaya girişmiş-
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tir. Bunu burada şükranla ifade etmek isterim. I 

Bir temennim de arkadaşlarım, bunun bir an 
evvel ikmaline başlasınlar. Bir nokta daha var: 
O da, Antalya, Burdur, İsparta, Denizli ve Kon
ya illerini Ege'ye en kısa yoldan ulaştıracak De
nizli'ye kadar bu yolların birçoğu tamamlanmış
tır, yalnız geçit vermiyen kısım Denizli şosesi ile 
Alaşehir Salihli arkasındaki ve 30 - 35 kilomrtre-
si, yapılmış 70 - 80 kilometreden ibaret kısmın 
yapılması suretiyle Antalya'da her yerden evvel 
mevsiminde yetişen turfanda sebzeler en kısa za
manda Manisa ve Balıkesir'e hattâ) İstanbul'a ka
dar gönderilebilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu yolsuzluk yüzünf-
den Buldan'da yetişen çekirdeksiz üzüm 42 ku
ruşa satılırken Alaşehir borsası 52 kuruştur. Müs
tahsil vatandaş yol olmadığı için üzümlerini Ala
şehir ve Manisa borsalarına indiremez. Bu se
beple Buldan'da ve Denizli Vilâyetinin diğer il
çelerinde bulunan vatandaşlarımız mağdur olur
lar. Bu nokta üzerinde Sayın Bakanın etüdde 
bulunmasını ve bu yolun bu sene zarfında hiç ol
mazsa etüdünün ikmali ile öteden beri mevcut 
yolun geçit verir bir hâle ifrağını temenni ede
rek sözlerime nihayet veriyorum. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Usul 
hakkında konuşmak istiyorum. 

REİS — Ne usulü? 
SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Müza

kere usulü. 
REİS — Buyurun. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar, Reis Beyin ifade ettikleri gibi birçok 
bütçeleri çıkarmak zaruretinde olduğumuz gibi 
bütçe ile alâkalı kanunlar da vardır, onları da 
çıkarmak mecburiyetindeyiz. Sonra memurların 
maaşlarını alabilmeleri ve Devlet işlerini yürüte-
bilmeleri için bütçenin Cumartesi çıkması zaru
ridir. 

Arkadaşlar; şimdi eskisi gibi değildir. Bir
çok partiler vardır. Demokrat Partili milletve
killerinden rica ederim biraz imsak etsinler, az ko
nuşsunlar ve arkadaşların söylediklerini tekrar 
etmesinler. Çünkü bütçe sizin Hükümetinizin I 
getirdiği bîr bütçedir. Daha ziyade bizlere o büt
çeyi kritik etmek için imkân bırakmanızı rica ede
rim. Hem Başbakan, hem de Parti Başkanı Sa
yın Adnan Menderes'ten rica ederim. Lütfen az 
konuşsunlar ve bizlere fırsat versinler. | 
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REtS — Sinan Beyefendi bu, usulle ilgili de

ğildir. 
Efendim, 24 milletvekili arkadaş söz almıştır. 

Kifayet önergesi vardır. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Kifayet aleyhin

de söz istiyarum. 
REİS — Efendim, Hükümet cevap vermek 

istiyor mu? 
BAYINDIRLIK VEKİLİ KEMÂL ZEYTÎN-

OĞLU (Eskişehir) — Evet cevap vereceğiz. 
REÎS — Efendim, Hükümetten sonra bir me

busa ve kifayet aleyhinde söz istemiş bulunan 
bir mebusa söz verdikten sonra kifayeti oya arz-
edeceğim. Şimdi söz Bayındırlık Vekilinin. 

BAYINDIRLIK VEKİLİ KEMÂL ZEYTÎN-
OĞLU (Eskişehir) — Kıymetli arkadaşlarım, 
Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin müzakeresi 
münasebetiyle Hükümetin bu sahadaki faaliyet
lerini öğen ve lûtufkâr ifdeleriyle bizleri teş
vik eden muhterem arkadaşlarıma sözlerime baş
lamadan evvel teşekkür etmiyi bir borç bilirim 
ve yine bu arada yapıcı tenkidleriyle bizleri ikaz 
eden diğer arkadaşlarıma da aynı şekilde şük
ranlarımı arzederim. 

Halk Partisi Sözcüsü arkadaşım rakamların 
mukayesesini yapmamış bulunsaydı, bendeniz de 
sözlerime bu rakamları tekrar ele almak sure
tiyle başlamıyacaktım. Fakat bütçe kitabından 
iyi tetkik etmeden almış oldukları yanlış ve ha
talı rakamları karşısında hem bunların tashihi, 
hem de hakikatlerin meydana çıkması bakımın
dan ben de rakamlara istinat etmeyi lüzumlu 
görmüş bulunuyorum, 

Mukayesede 1950 yılı rakamları esas alınmış
tır. Haddi zatında tam bir mukayese için 1945 
senerine kadar gitmek de icabeder. Çünkü ra
kam artışları zamanlarında hiçbir vakit ihtiyaca 
göre ıslah edilmemiştir. Muhalefetin meydana 
geldiği 1945 senesinden itibaren olan kısmı ele 
almak yani, mebdei hareket olarak 1945 senesini 
almak daha doğru olursa da biz bugün bütçemizi 
kemiyet ve keyfiyet bakımından o şekilde yük
selmiş bulunuyoruz k i ; bu mebdei ve mukayeseyi 
arzu ettikleri gibi 1950 den başlatabiliriz. Şimdi 
1950 yılını yüz kabul edersek Bayındırlık Bakan
lığı Bütçesi - Karayolları hariç - 1953 te 225 
tir. Karayolları ise 1950 deki 100 e karşılık 1953 
te tam 275 olmuştur. Bu mukayese Atıf Topal-
oğlıı arkadaşımın verdiği rakamların ne kadar 
hatalı olduğunu bize göstermektedir. Bu arada 
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personel ve yönetim giderleri 1950 nin yüzüne I 
karşılık 1953 te Bakanlık için 124, karayolları 
için 116 dır. Bu nispetlerden anlıyoruz ki, bil
hassa rasyonolizasyon mevzuunda Bayındırlık 
Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü hat
tı âzamiye ulaşmıştır. Yani masa başı yardımcı 
eleman bakımından en ufak bir artış yapılmamış- I 
tır. Teknik elemanların ise artan iş haeımlan 
karşısında eskisine nispetle çak force* çalışma
ları ieabetjmiştir. 

Şükranla arzedeyim ki, teşkilâtımız her türlü 
sitayişin üstünde, görülmemiş bir feragat ve va
tanperverlikle bu vazifeyi yapmakta ve başar
maktadırlar. Bu mukayeseler, bizlere Bayındır
lık Bakanlığının aynı zamanda teknik elemana 
ihtiyacını da açıkça göstermektedir. Çünkü 100 e 
nazaran 225 ve 275 arkadaşa mukabil, 100 e na
zaran 124 ve 116 ya çıkış bize göstermektedir 
ki, Bayındırlık Bakanlığı bugün teknik eleman 
bakımından çok büyük sıkıntı içindedir. Ama 
ne yapalım, iş başına geldiğimiz zaman geniş 
vatan sathının geniş imar ihtiyaçları ile karşı
laştık. Daha evvelden vaziyetler nazarı itibara 
alınıp da mekteplerden itibaren lüzumlu tedbir
ler alınmamış olduğu için elbette bu emrivakie 

, boyun eğmek mecburiyetinde kaldık. Cesaretimi
zi kırmadık bu sahada çalışan kıymetli arkadaş
larımızın büyük gayret ve fedakârlığı ve bu 
arada alman kısa vadeli âcil tedbirler sayesin
de memleketin imarı için hamlelerimizi yap
maya devam ettirmeye muvaffak olduk uzun 

* vadeli tedbirlerimiz Millî Eğitim .Bütçesinde 
de konuşuldu, mekteplerde eleman ihtiyacını 
karşılayıcı ıslahat yapılmıştır. Nitekim Tek
nik Okulun 150 den ibaret olan kadrosunun 300 e 
çıkarılması, ayrıca Ankara, îstanbul, izmir gi
bi Teknik öğretmen okullarında her ihtisas şu
besini muhtevi fen memurları kısımlarının açıl- I 
mış bulunması, Teknik Üniversitede aynı şekil
de daha fazla eleman yetiştirmek üzere tedbir
ler alınmış bulunması zikredilebilir. Buna ile-
riki senelerin ferahlatıcı neticeleri olarak işa
ret etmek isteriz. Diğer kısa vadeli tedbirler şun
lar olmuştur. Meselâ sanat okulları, teknik 
öğretmen okullarından, lise mezunlarından im
tihanla kursa tâbi tutmak suretiyle tekniker 
dediğimiz yardımcı teknik elemanlar yetiştir
dik. Malûmu âlileri olduğu üzere köy suları ve 
köy yolları için, yüksek mühendis veya mühen-
dî* olmasına ihtiyaç yoktur. Âcil ihtiyaçları- I 
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mızı karşılıyabilmek için kurslar açtık. Halen 
açılmış bulunan 300 kişilik tekniker kursu ile 
beş yüz tekniker yetiştirmemiz imkânı hâsıl ola
caktır. 

Bu suretle bâzı arkadaşlarımızın üzerinde 
durduğu şekilde her kazaya bir tekniker vermek 
imkânı Nisan ayından itibaren hâsıl olacaktır. 
(Soldan : Bravo sesleri, alkışlar) 

Bundan başka bâzı salâhiyetlerin artırılma
sını da yine teknik eleman darlığını önleyici 
bir tedbir olarak sayılabilir. Nitekim nafıa mü
dürlüklerinin salâhiyetleri genişletilmiş ve me
selâ açıklığı 10 metreye kadar olan muayyen 
tip köprülerin 30 metreye kadar çıkarılması hu
susu temin edilmiştir. Ayrıca, yüksek Meclisini
ze teklif ettiğimiz iki,' üç maddelik bir kanun 
etüd ve projelerin, liman, yapı, su ve yol mev
zuunda, dışardaki serbest teknik bürolara yap
tırmak suretiyle bunların bir an evvel ele alın
masını temin edecektir. Bu da eleman darlığını 
kısmen hafifletmiş olacaktır. Çünkü, birçok 
ahvalde tahsisat mevcut olduğu halde etüd ve 
projelerin yetiştirilememesi yüzünden yol, köprü 
ve su işlerimiz vaktinde ihaleye çıkarılamamak-
tadır. Bununla beraber bu mahzuru önlemiş bu
lunacağız. 

Programlar bahsine gelince : Mâruzâtımı da
ima umumi ve ana hatlariyle yapmaktayım. Bu 
mâruzâtım, çok hususi ve mahallî temennilerde 
bulunan arkadaşlarım hariç, prensipler üzerin
de duran arkadaşlarımın suallerini tamamen 
cavaplandırmış olacaktır. 

Programlar meselesinde; gerek su işlerinde, 
ve gerekse yol işlerinde programlı şekilde ça
lışmaktayız. Şöyle ki, su işlerini 1950 senesin
de iş başına geldiğimiz zaman hakîkaten dağı
nık ve perişan bir vaziyette bulduk. 140 - 150 
milyon lira sarfedilmiş olmasına rağmen işler 
serpiştirildiği için alman neticeye göre yüzde 
on beş ile bir randıman yoktu. İlk iş olarak, 
başlanıp da yarı bırakılmış olan bu su işlerini 
programa aldık. İkinci madde olarak başlan
mış olan su işlerinin havzasiyle alâkadar bulu
nan su işlerini ele almak suretiyle ikma
le çalıştık. Üçüncü olarak yeni havzaları, mev
zuları programlaştırdık. Birçok havzalarm 
amenajman plânları mevcut değildi. Bu etüd-
ler elde olmadıkça bir havzaya el atmak ve 
onun inşaatına geçmek gayet sakat olacaktı. 
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İşte bu suretle su işlerimiz programlaşmış 
bulunuyor. 

1953 yılında yapacağımız büyült su işlerinin, 
ihaleler ile başlanmış su işlerinin hepsinin ikmal 
edilmiş olacağını sizlere arzedebilirim. 

Amenajman plânları hakkında bâzı arkada-
daşlar işaret buyurdular, elbetteki 'a/menajman 
plânlarını bir taraftan yaptırmak lâzımdır. Eli
mizdeki mevcut amenajman plânlarını işlerken 
yeni alacağımız mevzuların etüd ve projesini 
yaptırmazsak ilerdeki yıllarda işimizi aksatır. 
Bu itibarla şimdiden amanejmaıı için tedbirler 
alıyoruz. M. S. A. dan yardımlaşmak suretiy
le su işleri için bir amenajman bürosu kuruyo
ruz. Bu broya Amerika'dan gelen ve bilhassa 
Amenajman mevzuunda mütehassıslarla kendi 
mütehassıs" arkadaşlarımızı tavzif etmek sure
tiyle kendi amenajmanlanmızı kendi elemanları
mızla yapmak bu suretle mühendislerimizi de bu 
sahada yetiştirmek üzere hazırlıklarımızı tamam
lamış bulunuyoruz. 

Su işlerimize temas etmişken, bir kaç arkada
şımızın takdir ve tenkid ettikleri köy sularına da 
temas etmek yerinde olacaktır. 

Arkadaşlar, 1952 yılında ek ödeneklerle bera
ber köy içme sularına 20 milyon lira sarfetmiş 
bulunuyoruz. 1053 Bütçemizde de yine 20 milyon 
tahsisat koyduk. 

Bütün ana mevzularımızda olduğu gibi köy 
içme sularında da en ufak bir politik mülâhaza
ya yer vermedik. Köy 'içme suları üzerinde pren
siplerimiz şöyledir. Bunlar yönetmelikler ve umu
mi tamimlerle vilâyetlere bildirilmiştir. 

tik plânda, her vilâyetin hiç içme suyu bulun-
mıyan köylerini ele aldık. Bundan sonra suyu 
gayrikâfi olanları üzerinde durduk üçüncü ola
rak da köy 'mahallelerinde çeşmeler kurmak bu 
suretle safha safha bütün ihtiyaçları karşılamak 
üzere hareket ediyoruz. Gerek köy su işleri için 
ve gerekse köy yolları, ve il yolları için su mü
hendisi ve yol mühendislerini ayrı ayn gruplar 
halinde mmtakaları dolaştırmakta ve onlardan 
aldığımız malûmata göre rakamlar huzurunuza 
getirilmektedir. 

Yeraltı sularına da temas edildi. Bâzı yerle
re giden makinelerin henüz çalışmadığı ifade 
edildi. 

Millî Savunma Vekâletinin elinde eskiden kal
mış sondaj makinelerinin, 7-8 çimento fabrikası 
yakın mamanda, vatan sathının dört köşesine da-
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ğıtılmak üzere yapılacaktır. Bu da takdir buyu
rursunuz ki, koy 'imarının temelidir. (Sağdan ve 
soldan bravo sesleri alkışlar) 

Demiryolu inşaatına gelince : 
Demiryolları faaliyetimizin diğer Ulaştırma 

sistemimizle hemahenk olarak, ayarlı alarak ele 
alınmasını kabul etmek durumundayız. Ulaştır
ma sistemimizin vahdet ve mütemadilıği esas ol
duğuna göre, elbette demiryollarını bir kere bu 
vahdet içinde mütalâa etmek zarureti vardır. 
Aksi takdirde zararlı bir işletmeciliği meydana 
getirmek demek olur. 

Bugünkü demiryolu faaliyetimiz, bu esaslar 
dâhilinde başlanmış demiryollarının tamamlan
ması şeklindedir. Revizyonunu yapmak ve nok
sanlarını tamamlamak suretiyle vilâyetlerin 
yeraltı suları mevzuunda kullanılmak üzere tev
zi ettik. 

Demin arzettiğim gibi bunlar mubayaa edil
miş yepyeni makineler olmayıp uzun yıllar am
barlarda kalmıtşır. Bunları kullanılır bir ha
le getirmeye çalıştık ve iyi neticeler aldık. 
Kars Vilâyetindekinin yedek parça noksanları
nı tamamlamış bulunuyoruz. Yakında çalıştıra
cağız. 

Urfa, Mardin ve Konya ovalarında yapıla
cak sondaj işlerini 2 küsur milyon liraya iha
lesini yaptık. 

Konya Ovasında sondaj yapılmaya başlan
mıştır. Ve iyi bir şekilde ilerlemektedir. Ge
lecek yıllardaki faaliyeti yürütmek bakımından 
yeraltı suyu dle alâkalı mmtakalarda jeolojik 
etüdler yaptırmaktayız. Bu hususta îdrojeolo-
ji Enstitüsünden faydalanıyoruz. Yani gelecek 
yılların faaliyetini şimdiden hazırlamaktayız. 

Halk Partisi Sözcüsü arkadaşım; 1948 sene
sinde hazırlanan 9 yıllık Devlet yolları progra
mının değiştirilmiş olduğunu söyledi. 

Arkadaşlar, 1948 senesinde yapılıp halen 
elimizde bulunan 9 yıllık Devlet yolları prog
ramı, yaptığımız hesaplara göre senede 175 
milyon lira istiyen bir programdır. Programın 
mdbdeinden üç sene sonra 1950 de ayrılan tah
sisat 50 küsur milyon lira olduğuna göre böyle 
bir programdan arkadaşnnın ciddî olarak bah
setmesi elbetteki yersizdir. Bu program üze
rinde her hangi bir değişiklik yapılmamıştır. 
Fakat 5539 sayılı Kanunun emrettiği şekildeki 
esaslar dâhilinde üç yıllık bir programı yapıl* 
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mıhtır. Bu kanun zamanlarında çıkmıştır, bi
rinci yılı bütün detayiyle, iki ve üçüncü yılları 
ana hatları ile tâyin edilmek suretiyle Devlet 
karayolları üzerinde bir revizyon yaptık, öyle 
bir revizyona tâJbi tuttuk ki, bu suretle bütün 
şebekeler ve güzergâhların iktisadi ve teknik 
bakımlardan esaslı bir şekilde etüdlerini ve 
binnetice hakiki sırasını yaptık. 

9 yıllık bir programı bugüne, dinamik ik
tisadi gelişmeleri süratle kaydeden 'bir kalkın
ma barometresi karşısında tatbik etmenin mâ
nası kalmamıştır. Bu itibarla evvelce yapıl
mış olan nazarî 9, yıllık bir programı rijit bir 
şekilde tutmak imkânı kalmamıştır. Onun için 
her üç yılda bir Devlet karayolları şebekesini 
revizyona tâbi tutarak iktisadi, fennî etüdleri
ni her tesirden azade olarak ele almak kararın
dayız. Bu esaslar dâhilinde de yol programımı
zı yürütmeye devam edeceğiz. (Alkışlar). 

Bir arkadaşım, meselâ senede verilen şu ka
dar milyon liraya mukabil kaç kilometre yol 
yapılmıştır-, dediler. 

Arkadaşlar, böyle bir suali sormak demek, 
Devlet karayollarının takip ettiği prensip ve 
sistemi anlamamış olmak demektir. Çünkü bu
gün Devlet karayolları kademeli inşaat sistemi 
ile hareket etmektedir. Onun için her sene 2 
veya 3 bin kilometre yol yapmak değil, 20 - 25 
bin kilometrelik bir yol üzerinde kademeli şe
kilde ıslah, bakım, onarmalar yaparak ve tra
fikle mütenasip olmak üzere değerlendirilen 
bir çalışma tarzı üzerinde konuşmak icabeder. 
Verilen tahsisatla, 20 bin kilometreyi müteca
viz yolun devamlı baakımı, kış mücadelesi, as
faltlanması, üzerinde köprüler, büyük ıslahlar, 
onarmalar v. s. yapılmaktadır. Şu halde veri
len tahsisatla, kilometresi şu kadar liraya ıual-
olan yoldan bu kadar kilometre yol yapılmak 
ieabeder, demek mümkün değildir. Böyle bir 
suali sormak, bendenizce karayollarında takip 
edilen politikayı ve sistemi anlamamış olmak 
demektir. 

Yol işaretlerinden de bahsedildi. Devlet 
karayolları için beynelmilel yol işaretleri teş
bih edilmiştir. Bunun için bir atelye kurduk, 
bu seneden itibaren yolları işaretlemiye başlı-
yacağız. Aynı işaretleri il yollarına da teşmil 
edeceğiz. 

Yollarımızın, ağaçlandırılması için de bir bü-
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I ro kurmuş bulunuyoruz, iklim değişikliklerine 

göre ağaçLama yapacağız. 
ÎJ ve köy yolları mevzuunda vilâyetler 

için lütuf buyurulan tahsisat, iyi bir şekilde 
kullanılmaya ve her sene artan bir randımanla 
sarfedilmeye çalışılmaktadır. Bu, bâzı tedbir
ler almak sayesinde olmuştur. Bu tedbirlerden 
birisi, il ve köy yolları için yapılacak her tür-

I Jü projelerin karayolları bölge müdürlüklerin
de kurduğumuz teknik bürolardan, il yolla
rı bürolarından geçirilmesidir. Bu şekilde böl
gelerin murakabesinden, tetkikından geçmiyen 
yolların tatbik edilmesine katiyen müsaade et
miyoruz. Nitekim bâzı arkadaşlarım parası 
mevcut olduğu halde ihalesinin Ağustosa kal
dığı falan şeklinde şikâyette bulundular. Ben 
bu şikâyetten memnun kaldım. Horasan - Ka
ğızman yolunun vaziyeti böyledir. Etüd ve 
proje olmadan işi ihaleye sevketmek takdir bu
yurursunuz ki işi tacil değil geciktirmek de
mektir. Mutlaka hem teknik heyetin tetkik et
mesini, hem de yolu tam mânasiyle kusursuz 
tatbik için bunun karayollarından geçmesini 
zaruri bulmaktayız. Gecikme bundan dolayıdır. 
Bunu da her halde Yüksek Heyetiniz tasvip 
buyuracaklardır. Lütfedilen tahsisatın bir ku
ruşunu dahi heder etmemek emelimizdir. (Bra
vo sesleri). 

Enerji işlerinden bahseden arkadaşlarım ol
du. Bilhassa köy elektriklendirilmesi mevzu
unda. 

Arkadaşlar, bugün Türkiye'de mevcut bilû
mum santrallerin, ister termik santral olsun. 
ister dizel olsun, ki yüzde 95 i böyle temin 
edilmektedir, bunların senevi verdiği takat 
800 milyon kilovat saattir. Biz bu şekilde ener
ji temini yolunun yanlış olduğunu şimdi arze-
deceğim rakamlarla doğru bulmuyoruz. Çünkü 

| gerek huy, gerek maden kömürü ve linyit ve 
gerekse akar yakıtla işliyen santrallerin sene-

I vi -masrafı 50 milyon lirayı tecavüz etmektedir. 
| Biz halen (13) hidro - elektrik santralinin 
i inşasına başladık. Bunlar bir milyarın üstünde 
i kilovat - saat takat temin etmektedir. Bunlarla 
I amortisman müddetleri içinde 500 milyon lira-
j lık bir döviz temin etmiş bulunuyoruz. • 
I Altı büyük santral daha hazırlamaktayız. 
i Gediz de Adala yani Demirköprü, Almus, Köprü-
j köy ve Kayseri'deki Sızı, bundan başka Soma'-
j daki termik santral, Çatalağzı 'ndaki santralin 
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tevsii ve kurulmaları yolunda çalışıyoruz. Bun
ları ihaleye koyacağız yeniden bir milyarın üs
tünde kilovat - saat takat temin ediyoruz. Bun
ların amortismanı müddeti içinde de 500 milyon 
liralık bir dövizi sağlamış bulunacağız. Ayrıca 
bol ve ucuz enerji sınai kalkınmayı kolaylaş
tıracaktır 

Köy elektiriklendirilmesi Hükümetin ehem
miyetle üzerinde durduğu bir meseledir. Bu 
m'evzuda bana izahat vermek fırsatını bahşe
den arkadaşlara teşekkürler ederim. 

Hükümetiniz Bayındırlık Bakanlığı Elektrik 
İşleri Etüd İdaresinde köyün elektriklenmesi 
mevzuunda bir büro kurmuştur. Amerikan tek
nik yardımının Cenevre'de 14 milletin iştira
kiyle hazırladığı kongereye iki mütehassıs arka
daş göndermiş bulunuyoruz orada icabeden ma
lûmatı toplamış bulunmaktadır, halen bu büro
muz çalışmaktadır. Mart ayında toplanacak olan 
Enerji Kongresinde gerek köy elektriği mese
lesi gerekse umumi elektrifikasyon ve enerji 
mevzuları teknik bakımdan ariz ve amik ko
nuşulacak ve bâzı arkadaşlarımızın temas ettik
leri şekilde bu işleri bir elde toplamak için ya 
bir Enerji Umum Müdürlüğü veya bir banka 
kurulması işi de bu kongrede müzakere edile
cektir. Köylerimizin kendi muhitlerine, iklim
lerine uygun meskenlere sahip olması da Hü
kümetimizce 'ele alınmıştır. Köy evlerimizin her 
türlü medeni şartları haiz olması yolunda çalış
malarımız mevcuttur. Bunun iki cephesi var
dır, birisi malî kısım, diğeri de proje ve teknik 
kısmıdır. Vekâletiniz köy evlerini sıhhi ve 
ucuz tipler halinde hazırlamaktadır. Hükümet 
olarak köy evlerinin kredisini temin yolunda 
çalışmaktayız. Köy evlerinin inşasını diğer sa
halardaki umumi kalkınma hareketlerine mu
vazi olarak ele almış bulunmaktayız, köy evle
rinin topyekûn 'ele alınması için her şeyden 
evvel malzemesini, tuğlasını, kiremidini ve çi
mentosunu temin 'etmek lâzımdır. Yükte ağır 
pahada hafif olan çimento, tuğla işini hallet
mek ve vatan sathının her tarafına götürmek 
emelindeyiz. 

Hükümet olarak bu sahada çalışmalarımız 
ilerlemektedir, başlanmış olan demiryolları ta
mamlanmadığı takdirde, elbette işletme iktisa-
diliği bakımından memlekete büyük zararları 
olacaktır. Bu bakımdan başlanmış olan demir
yolları inşaatına süratle devam etmekteyiz. Ni

tekim 1953 yılının sonunda, teknik arızalar ol
madığı takdirde, Muş'a ulaşacağız. Horasan, 
Sarıkamış yolunun yapılmasına, Hükümet ola
rak karar vermiş bulunmaktayız. (Bravo sesle
ri, alkışlar) 

Nitekim; Narlı - Anteb, Karkamış demiryolu 
inşaatı aynı şekilde devam etmektedir. Demir
yolu şebekesini tamamlarken bunları besleyici 
olan diğer yolları da yani karayollarını da yap
maktayız. Bugün demiryoluna yüzmilyonlan 
dökmekte fayda yoktur. Muş'la Tatvan arasında 
bir mevsimde yol işi ikmal edilerek vasıtaların 
80 - 100 kilometre ile gitmesi temin edilmiştir. 
Unutmamak lâzımdır ki, bugün demiryolunun 
beher kilometresi 5 - 6 yüz bin liraya çıkmak
tadır. Halbuki karayolunun beher kilometresi 
30 - 50 bin lira içerisinde standart yol olarak 
yapılmaktadır. İşte bu görüş ve prensiplerle de-
miryol ve yol siyasetimize devam edeceğiz şu 
halde tekrar edebilirim. Horasan - Sarıkamış -
Kars demiryolunun inkişaf ve aplikasyonunu 
1953 içinde ikmal edecek 1953 yılı sonunda veya 
en geç 1954 başında ihalesini yapmış olacağız. 
Bunun için 15 milyon liralık bir tahsisat yetki
miz mevcuttur. (Yaşa Bakan, bravo sesleri, sü
rekli alkışlar) 

Limanlar hakkında yanlış bir rakam verildi. 
Bilmiyorum, bütçenin bir faslı alınmış fakat di
ğer bir faslı unutulmuştur. Limanlara verilen 
tahsisat 6 milyon değil 19 milyondur. Bu 6 miî-
yon lira hali inşaada bulunan limanlarımızın 
1953 yılı tediyeleri karşılığıdır. Esasen bu li
manların hepsi 1953 yılında bitecektir. Halen 
rıhtım arkası dolguları yapılıyor. Diğer liman-
larımiz için 13 milyonluk tahsisat mevcuttur. 
Bu suretle liman tahsisatı 19 milyon küsuru bul
maktadır. 

Diğer büyük limanlardan Samsun, İstanbul'
da Salıpazar, Haydarpaşa, İzmir'de Alsancak 
ve İskenderun limanları olarak beş limanımız 
için Beynelmilel İmar Kalkınma Bankasından 
on iki buçuk milyon dolarlık dış kredi ve $ 76 
milyon liralık iç ödenek alınmıştır. Halen Salı-
pazarı, Haydarpaşa ihale edilmiştir. Samsun 
Limanı için teklifleri topluyoruz, 50 - 70 mil
yonluk bir işte hem rekabeti temin ve hem de 
işin neticesini teminat altına alma bakımından 
etüdlere ehemmiyet veriyoruz. Bunun için beş 
on günlük gecikmeler olacaktır. Bunları hoş 
görmenizi rica ederim. Muhittin özkefeli arka-
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daşunıza cevap olarak arzetmek isterim Niauuı i 
Başında Samsun Limanı da üıale edilmiş bulu
nacaktır. 

İzmir'de Alsancak ve İskenderun limanları 
•da aynı şekilde yakında ihale edilmiş olacak
tır. Mersin Limanı projesi ihale edilmiştir. 

Arkadaşlar; radyo yayınlarında ufak bir 
hataya, mübalâğaya asla tahammülümüz yoktur. 
Sizlere samimiyetle arzedebilirim ki, Hükümet 
çalışmaları âzami tevazu içinde yapılmaktadır. 
Tevazuu bir tarafa bırakacak olursak, değil sene
nin her gününde günün her saatinde dahi bir kor-
deİa kesmeye yetişemiyecek bir hale gelmiş bu
lunuyoruz. (Soldan şiddetli alkışlar). Onun için 
radyonun bir yanlış haberiaden istifade etmeye 
Demokrat iktidarı ihtiyacı yoktur. Mardin -
Savur - Midyat yolu için Aziz Uras arkadaşımız 
bir sorusu münasebetiyle itiraz etti. Kendisini 
Bakanlığa davet ettim, telefonu açalım, yolun 
bitip bitmediğini soralım dedim. Ertesi gün sor
dum, teşekkür ederim, yol açılmış, mükemmel va
ziyette işlemekteymiş deddi. Mardin - Midyat -
Savur yolu açılarak işlemeye başlamıştır. Cizre 
yolu için yapılmış şeklinde bir haber çıkmamıştır. 
Bugünlerde ihale etmek üzereyiz. 

Urfa - Mardin - Cizre yolunun heyeti umu-
miyesi 17 küsur milyon lirayı bulmaktadır. Ha
ber bunun hakkında olmalıdır. 

Hava meydanları inşaatı mevzuunda Bayın
dırlık Vekâleti Ulaştırma Vekâletinin bir-müta-
ahhidi vaziyetindedir. Ulaştırma Vekâleti mey
danlar için bize ihtiyaç listesi verir. Biz de o sı
raya göre bunları yaparız. Bu arada Van, Kars, 
Samsun meydanları inşa' edilecek olan meydan
lar arasındadır. 

MUHİTTİN ÖZKEFELÎ (Samsun) — Han
gi yıla düşüyor?. 

BAYINDIRLIK VEKİLİ KEMAL ZEY-
TİNOĞLU (Devamla) — Yapılacaktır. 

Karayollarının ilçelerden geçen iltisak yolları 
hakkında bir nebze durmak isterim. 

Devlet Karayollarını muayyen karakterde ya
ni kendi karakterinde ve vasfında muhafaza et-
mediğimiz takdirde ana yol olmak vasfını ve ma
hiyetini kaybeder. Bu takdirde Millî ekonomi
miz bakımından büyük zararlar olur. 

Evvelâ arzettiğim şekilde Devlet Karayolları 
iktisadi ve teknik etüdelrle, plânlaştırılmış bulun
maktadır. Bu itibarla elbetteki ana istihsal iner- | 
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kezlerini bir bîrine bağhyan Devlet Karayolları, 
güzergâhı üzerinde bulunan her nahiyeye her 
köye, her kasabaya uğratılmak istemesi doğru de
ğildir. M eğerki etüd bakımından bir zaruret ola. 
İltisak yollarını Devlet Karayolları eliyle inşa 
etmekteyiz. Buna karar vermiş bulunuyoruz, 
yeter ki Devlet Karayollarının karakterine fealel 
gelmesin. Maruzatım bundan ibarettir. (Alkış
lar ve bravo sesleri). 

ADNAN TÜFEKCÎO&LU (Gire&ıin) — Bir 
sual sormak istiyorum. 

BEİS — Daha söa abaış 25 arkadaş vardar. 
Onun için sualler kifayet mevzttubahs olmadıkça 
en sona bırakılmıştır. 

Şimdi söz sırası Zihni Ural'indir. 
ZİHNİ URAL (Çoruh) — Muhterem arka

daşlar, benden evvel konuşmuş bulunan arka
daşlarımın temas ettikleri mevzulara tekrar te
mas edecek değilim. 

Sayın Bayındırlık Vekilimiz bugüne kadar-
ki çalışmalarımız üzerinde etraflı izahat verdi. 
Ben muvazenei umumiyede Bayındırlık Bakan
lığının ele aldığı kısımlar üzerinde izahat vere
cek değilim. Yalnız bütçeden hususi muhasebe
lere yapılan yardam, üzerinde duracağım. 25 se
ne bu işlerde çalışmış bir arkadaşınız sıfatiyle 
söylüyorum, mahallî ve hususi idarelerin ve 
köylerin bir senelik Jjütçelerine muadildir. Bu
nunla, vaktimiz' olsaydı, sayın muhalif arka
daşlarımıza hayallerimizde dahi yaşatmadığı
mız işleri başarmak mevkiinde bulunduğumu
zu izah ederdim. Yapılan işleri gözümüzle görü
yoruz, millet şahididir. 

Temenni olarak ben iki nokta üzerinde dura
cağını. 

Birisi köy evleri mevzuudur. Biliyorsunuz 
arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın 
Başvekilimiz bu köy evleri mevzuu üzerinde de 
diğer çalışmalara muvazi olarak durulacağını 
ve ele alınacağını esaslı bir şekilde vait buyur
muşlardı. Sayın Bakanımızın ifadesinde şükran
la görüyoruz ki, diğer çalışmalara muvazi olarak 
bu mevzu da ele alınacaktır. Bundan dolayı 
topyekûn iktidarımıza riyasız bir şekilde şük
ran ve minnettarlığımızı arzetmiş bululuyoruz. 

Yalnız kısaea şunu da arzedeyim. 
Yapılan yardımlardan mahallî su işlerinin 

yapılması için de Avrupa'dan sipariş edilen ve 
Karabük'ten alınmakta olan borular işe kâfi 
gelmemektedir. Fazla para mevzuu bir iştir. Bu 
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tatilde gerek seçim bölgemde, gerek başka yer
lerde vâki temaslarımda lüle çamurundan yapıl
mış boruların, bilhassa köylere getirilecek ve 
mahallâta getirilecek su işlerinde ele alınması
nı Sayın Bakanımızdan istirham ederim. Bin se
nelik, bin beş yüz senelik kalelerin su bentle
rinde gördüğümüz bu künkler hâlâ aynı mu
kavemetle durmaktadır. Allah'ın suyu, toprağı 
ve güneşiyle mamul hale getirilen bu künkler 
işini istirham ediyoruz kendilerinden. Teknik 
Üniversitede tedkik ettirsinler. Dedelerimizin 
bunları ne şekilde yaptığı tesbit edilsin ele alın
sın. Cümlenizi hürmetle selâmlarım. 

REİS — Kifayet önergesi okunacak. 

Yüksek Başkanlığa 
Kâfi derecede tenevvür ettik. Müzakerenin 

kifayetinin oylanmasını arz ve teklif ederiz. 
Yozgad Zonguldak 

Fuat Nizamoğlu Avni Yurdabayrak 

REÎS — Kifayet aleyhinde kâzım Arar'a 
söz veriyorum. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlar, kifayeti müzakere, müzakerenin de
vamı halinde olur. Yüksek Meclisin ilk almış 
olduğu 10 dakikalık bir tahdit kararından son
ra söz söyleme müddeti alınan ikinci bir karar
la 5 dakikaya indirilmiştir. Bu karardan sonra 
artık bizatihi kifayeti müzakere tahassul etmiş
tir. Şu ana kadar konuşan arkadaşlarımız mev
zuu müzakere olacak bir işi ele almış değillerdir. 

Yalnız parti grupları namına konuşanlar ge
niş geniş tahliller yapmakta ve diğer arkadaş
larımız da mahallî dertleri temenni edebilecek 
kadar dar bir zamana isteklerini sığdırmakta
dırlar. Bunun için sadece hiçbir mukaddeme-
ye lüzum görmeden her çıkan arkadaş dilek
lerini kısaca ifade etmek suretiyle bir iki daki
kaya konuşmasını sığdırabilir. Beş dakikaya 
indirilen bir tahditten sonra kifayeti müzakere 
takririni, af buyurunuz, yerinde görmüyorum. 
Bu itibarla reddini istirham ederim. 

REÎS — Müzakerenin kifayeti hakkındaki 
takriri oylarınıza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin tümü üze
rindeki müzakere nihayete ermiştir. Fasıllara ge
çilmesini reylerinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul edilmiş, fasıllara geçil
miştir. 
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Vekil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

201 Maaşlar 
REÎS —Kabul edenüer... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 
REÎS —Kabul edenler... Efcmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS —Kabul edenler... Etaıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. . 

206 4178, 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
ycnler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinii] (D) fıkrasiylc 34, 
38 ve 39 ncu. maddeleri gere
ğince T. C, Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 
REÎS —Kabul edenler.,. Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 400 

4 610 500 

625 540 

2 157 724 

62 400 

181 300 

1 500 

288 500 

2 100 

58 760 

19 500 

5 000 
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305 

306 

307 

308 

309 

403 

420 

421 

451 

452 

453 

476 
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Posta,telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etımi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler kira bedeli 
REÎS —Kabul edenler... Efani-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
REÎS— Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 
REÎS —Kabul edenler... Efcmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Atarürk Anıt - Kabir parkının 
tesis ve bakım masrafları 
REÎS — Kabul edenler,.. E tk i 
yenler... Kabul edilmiştir. 
4623 sayılı Kanun gereğince 
yer sarsıntısından evvel ve son
ra yapılacak işler masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmd-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin yol
luk ve gündelikleri 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası kurum ve der-
eklere katılma payı 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4585 sayılı Kanun gereğince 
açılacak yapı kalfa kursu her 

26.2 
Lira 

78 000 

400 

12 300 

108 000 

22 000 

4 000 

5 000 

80 000 

30 000 

15 000 

20 000 

500 
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türlü masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

50.1 Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

741 Yapı işleri ve esaslı onarmalar 

REİS — 
okutuyorum. 

Lira 
5 000 

20 000 

4 000 

54 736 001 

Bu fasılla alâkadar bir önerge var 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tunceli'nde iş esası üzerine kurulacak asri 

ceza evinin istimlâk ve inşa masrafı karşılığı 
olarak Bayındırlık Bakanlığı Bütçelinin 741 nci 
bölümünün 13 ncü yapı işleri ve esaslı onarım
lar maddesine 250 bin liranın ilâvesini arzeyle-
riz. 

Tunceli 
Hasan Remzi Külü 

Yozgad 
Fuad Nizamoğlu 

Urfa 
Hasan Oral 

Konya 
Kemal Ataman 

Maraş 
Abdullah Aytemiz 

Ordu 
Hüsnü Akyol 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 

Seyhan 
Zeki Akçalı 

Mardin 
Abdürrahman Bayer 

Seyhan 
Tevfik Coşkun 

Denizli 
Refet Tavaslıoğlu 

Rize 
îzzet Akçal 

Bursa 
S. Karacabey 

Bursa 
Mithat San 

* A i v . •;•£ f 

Bitlis 
Salâhattin înan 

Afyon 
Gazi Yiğitbaşı 

Rize 
Mehmet Fahri Mete 

Maraş 
Mazhar Özsoy 

Yozgad 
Hâşim Tatlıoğlu 

Urfa 
Reşit Kemal Timuroğlu 

Bursa 
Halûk Şaman 

Gazianteb 
Ekrem Cenani 

Tokad 
Ahmet Gürkan 

îstanbul 
Füruzan Tekil 

Denizli 
Eyüp Şahin 

t Tokad 
Fevzi Çubuk 

Siird 
Şefik Türkdoğan 

Muğla 
Zeyyat Mandalinci 
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Kayeri 
Binin Develioğlu 

Elâzız 
Suphi Ergene 

Manila 
Nafiz Körez 
Çanakkale 

Bedi Enüstün 
Afyon 

Bekir Oyîıaganlı 

(Okunamadı) 
E lâöğ 

Şevki Yazman 
Muş 

Ferit Kılıçlar 

Mötaıet Engînün 

lifttfî "Öfkümen 
Koca l ı 

Hamdi Başak 

HaMe $M$> Adıvar 

H«m*M Koyutürk 
Kastamonu 

Sait ^antarel 
M&eaeli 

Hüsfcü Ttrkand 

MtilıMs Tütaıay 

Hâmit Ali Yöney 
Kütahya 

Besim Besîn 
Tuneeli 

Hıdir Aydın 
Samsun 

Firuz Kedim 
Balıfcefeir 

Ali Fahri işeri 
Bilecik 

Talat Oran 
Sivas ,, 

Nâzımı Ağacıkoğlu 
Kütahya 

Ahmet Kavuncu 
Bilecik 

K. M, Kurkut 
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Gazîanteb 

Salâhattin Ünlü 
Kayseri 

ismail Berkok 
Niğde 

Asım Doğanay 
Tekirdağ 

Şevket Mocan 
Giresun 

Ali Naci Duyduk 
Kars 

Abbas Çetin 
Kars) 

Veyis Koçulu 
Bursa 

Agâh Erozan 
Manisa 

Sudi Mıhçıoğlıı 
Burdur 

Mehmet özbey 
Kocaeli 

Yeredoğ Kişioğlu 
Titekad 

Halûk Ökemi 
Mardin 

A. K. Kalav 
Niğde 

H. N. Yurdakul 
îffliir 

Osman Kapanı 
istanbul 

Salih Fuad Keçeci 
Aydın 

A. Baki Ökdem 
Çoruh 

Mesut Güney 
Balıkesir 

Salâhattin Başkan 
istanbul 

Sani Yaver 
Zonguldak 
Suat Başol 

Sivas 
Hüseyin Yüksel 

Kütahya 
Yusuf Aysal 

Çorum 
Şevki Gürses 

Bitlis 
Nusrettin Barut 
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Ankara 

Dağıstan Riaefrbay 
Denizli 

Fikret Başaran 
Sivas . 

Nurettin Ertürk 
Sivas 

Şevki Ecevit 

Çorum 
Ahmet Başıbüyük 

Bolü 
Vahit YÖatem 

Sivas 
Bahattin Taner 

REÎS — Hasan Remzi Kulu. 
HASAN REMZİ KULU (Tunceli) — Efen

dim, Tunceli için iki yüz elli bin lira talep etmek
teyiz. Bu mühim bir iş için olacaktır. Büyük 
Meclisten rica ediyoruz, iki yüz elli bin lirayı ka
bul etsinler. Esasen Hükümet de bu hususta mu
vafakat ediyor. 

RElS — Hıdır Aydın. 
HIDIB AYDIN (Tunceli) — Vazgeçtim. 
REÎS — Maliye Vekili. 
MALİYE VEKlLl HASAN POLÂTKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar; arkadaşım 
Hükümet de muvafakat ediyor cümlesini söyle
meseydi huzurunuza çıkmıyacaktım. Malûmunuz 
olduğu üzere kabul edilen bu takı-irler Bütçe 
Komisyonuna gönderilmektedir. Hükümet 'ulu
ların yekûnuna bakarak kabul edilmesini veya 
edilmemesini rica edecektir. Onun için bunun 
sarahatle bilinmesini rica edeceğim. 

REÎS — 741 nci faslın komisyona havalesini 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. 
742 

743 

744 

745 

5011 ve 5855 sayılı kanunlar ge
reğince Büyük Millet Meclisi 
binası ve eklentileri yapımı 
BEÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Doğu bölgesi memur evleri ya
pımı masrafları 
REÎS — Kabul edanla-... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
5511 ve 5948 sayılı kanunlar ge
reğince Gördes Kazasının nak
ledileceği yerde yapılacak mes
ken, yol, su ve kanalizasyon 
inşası karşılığı 
REÎS —Kabul edem-ka-... Ettrni-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5367 ve 5843 sayılı kanunlar ge
reğince hava meydanları yapı-

Lirn 

4 500 000 

945 000 

500 000 
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Lira 

9 500 000 mı için girişilecek yüklenmeler 
BEÎS — mMvdmter... ©tem-
yenler... EabtÖ edfiööçrtâr. 

746 4077, "8581 sayılı kanunlar ge 
reğince yapılacak Atatürk 
Anıt - K&bir yapımı her türlü 
masrafları 4 000 000 
REÎS — W$M edçpte,. Etol-
yenler... Wfo#l e4İB#âr. 

781 Demiryollan yapım mMi&fları 21 755 000 

REİS — Takrir var okunacaktır 
VEYÎS KOŞAMI (Kar*) — Söz istiyorum. 
BEÎS — Buyurun. 
VEYİS KOÇULU ( f e s ) — Mjıhtei'em arka

daşlar; huzurunuza getirmiş olduğumuz ve ma* 
hiyeti itibariyle Sarıkamış - Horasan .d^miryolu-
nun bir an evvel yapılmadı için bir miktar tah
sisat konması hakkındaki takrir üzerine söz aîmış 
bulunuyorum. 

Sayın Bakanımız, Bayındırlık Bütçesinin tü
mü üzerindeki görüşmelerindik, 1933 yılına Ho
rasan - Sarıkamış demi^jpoluuuu ,baz*rlık işle
riyle meşgul olunacağını ve 1954 yılında da iha
leye çıkarılacağını beyan buyurmuşlardır. Cum-
huriyetimizm kurulusu gününden beri, hu mev
zuda ılkdfifa salâl^etUhirbafean ağandanböyle 
bir teb§irde, lıulunuteıaaHia m&giıar oluşumuz bi^i 
son dşrecememnun ,etm.i§|ir. Onun için reyi âli-

• nize sunulmak üzere Riyasete takdim ettiğimiz 
bu takririnin geri verilıu^jni rica edftrken huzu
runuzda ve bütün seçmenlerini adına Sayın Hü
kümetimize de^in teşekkürlerimizi sunmayı bir 
vazife bilirim, (Alkışlar) 

BîÜ^ — ̂ ulıtereın arkadaşlar; takrir elli im
zalıdır. Bir mebus, aukadiiım^m takriri geri is
temesi o takriri ged yermeci listÜzaBj.etmez. An
cak; tçtüzük hükümlfflfiıj.e.^re takrir elli imzalı
dır, ün#a saMpkrinden VejîisKofulu arkadaşı
mın feragat ettiğine, gpre, tünük hükümlerine 
uyarafe bu takriri oya arzetmiyorum. (Bravo 
Rei&«jifei). 

7&1 nei faslı kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

F. 
788 Limanlar yapımı masrafları 

yeü&r... Eftbul edflinrfştâr. 

Lira 
6 470 000 
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p. Lira 
783 5414 sayılı Kanun gereğince ya

pılacak iskele ve^ufak barınak- ^ 
lar yapımı masrafları 5 900 000 

REİS — Atıf Topaloğlu buyurun. 
ATIP TOPALOĞLU (Ordu) — Efendim; 

kifayeti müzakere takriri kabul ediî&atg *>kBasw-
dan dolayı, Sayın Vekilin benim rakam^arun-
dan bahseden kısmına cevap verememiştim, 

Limanlar inşasına 6 470 000 lira verildiğini 
ifade etmiştim. Ve yatırımların, bilûmum inşaat 
tediyelerinin 92 milyon 885 binin 1952 de, 1J8 
milyon 375 binin de 1953 te olduğunu arzetmiş-
tim. Ayrıca verdiğim listede hepsinin/ beyanını 
5775 sayılı Kanuna göre de 12 milyon 650 bin 
lira içinde söylîyerek 17 milyon lirayı yekûn ola
rak arzetmemiştim. Elbette ayrı ayrı ifade ettik
ten sonra yekûnu arzetmeye lüzum yoktur. Bina
enaleyh verdiğim rakamlar hatalı değildir. Büt
çede olduğu gibi arzettim. 

REİS — 783 ncu bölümü oyunuza arz&dlyö-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
P. Lira 
784 5775 sayılı Kanun gereğince ya

pılacak 'liman ve sair deniz te
sisleri 12 650 000 
REÎS—Kabua edenfer... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

785 4373 sayılı Kanun gereğinee 
taşkın sulara ve su baskınlarına 
karşı yapılacak koruma mas
rafları (sürekli onarmalar) 47 500 

Rüknieddin NasuhioğlU — Buyurun. 
RÜKNEDDÎN NASTTHÎOÖLU (Edirne) — 

Efendim, su işleri bahsinde, Edirne Vilâyetinin 
bir ıstırabından bahsetmek mecburiyetindeyim. 

Meriç ve Tunca nehirleri senede 3 - 4 defa» 
taşmaktadır. Vaktiyle denizden kayıklarla Edir
ne'ye kadar gelinirdi. Şimdi njehir yatağı tama
men dolmuştur. Şehrin kenar mahalleleri ve et
raftaki köyler her taşkında sular altında kalmak
tadır. 

Bu defa Bayezit Camiine gittim. Oami tahta 
kaplamaları ne kadar çamur altında dalmıştır. 
Kıymetli çiniler harap olmaktadır. 

Vaktiyle bîr ticaret merkezi olan Edirne, bu 
yüzden bugün muztariptir. Nehir kıyısında, is
keleler, babalar, durmaktadır, fakat nehir ça
murla doludur, denizle muvasalası kesilmiştir. 

- m -
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Onun için istirham ediyorum, Vekâletten rica edi
yorum. Bu nehir yatağının temizlenmesi mese
lesini ele alsınlar. Tekrar istirham ediyorum. 

REİS '— Fasıl 785 i kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

F. 
786 Su işleri 

Lira 
57 600 000 

REÎS — Aziz Uras, buyurun. 
AZÎZ URAS (Mardin) — Sayın Bakandan 

Cağcağ suyunun ne merkezde olduğunu bir söz
lü soru ile rica etmiştim. O zaman kendilerinden 
kâfi bir cevap alamamıştım. Cağcağ suyu gayet 
ehemmiyetli bir mevzu teşkil «der. Remzi Birand 
arkadaşımız da burayı görmüşlerdir. Bugünkü 
vaziyetine nazaran Cağcağ ssuyu ovanın hayırlı 
bir tesisi olarak, bugünkü vaziyette zannederim 
projesi değiştirilmiştir, ancak Suriye'ye su isal et
mek gibi b'ir vaziyet ihdas edilmiştir, bu vaziye
tin halen devam edip etmediğini işe, Bakanın va-
ziyed edip etmediğini sormaktayım. 

REÎS — Arif Nihat Asya. 
ARÎF NlHAT ASYA (Seyhan) - Ceyhan, 

Savrun ve Sumbaz havzası etüdünün tacilini 
canü gönülden 'istirham ederim. Gerisi Bakanın 
malûmudur. 

REİS — Muharrem Tuncay. 
MUHARREM TUNCAY (Balıkesir) — Efen

dim, bendeniz de bir iki noktaya temas etmek su
retiyle sayın Bakandan tatminkâr bir cevap al
mak için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Birisi Edremit - Burhaniye ovasının kanalı 
meselesidir. Senelerden beri su baskınına mâruz 
kalan bu mıntakanm vatandaşları her sene müş
kül bir duruma düşmektedir. Bendeniz bu sene 
oraları dolaştım, oraları bir göl manzarası arzet-
mişti. Bütün Burhaniye suyun taarruzuna uğra
mış bir durum arzetmektedir. 

Şimdi, Sayın Bakan karşımıza çıkacak, diye
cek. ki,; efendim, bu bir program meselesidir, bu 
iki senedir devam etmektedir. Biz şunu temenni 
etmekteyiz. Bu pragramm yanıbaşmda bu iş ve 
kanal açılması teranesi geçmiş bulunmaktadır. 
Kanalın açılması babında kazma kürek seslerinin 
kulaklarımıza intikal etmesi daha hoş bir seda 
verecektir. 

ikincisi; Manyas Gölünün kanal meselesidir. 
Manyas Gölü daima suların baskısı altında kal
makta, ve etraftaki araziyi su altında bırakmakta
dır. Burada yapılacak bir kanal meselesi bilmi-
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yorum etüd edilmiş midir. Sayın Bakanın tenvir 
etmesini rica ederim. Yaptığımız ' hesaba göre 
150-200 bin dönüm arazi su baskınından kurtula
caktır. Bu takdirde Türkiye'nin en güzel fasul
yesinin yetiştiği bu yerde dönüm hesabiyle sene
de üç yüz lira sağlıyan bu arazi kurtarıldığı tak
dirde memleketimize 40-50 milyon lira dışardan 
girecektir. Bizim bu mevzuda birçok müracaatla
rımız olmuştur. Bir etüd yapılmış mıdır? Sayın 
Bakan bizleri lütfen tenvir etsinler. 

REÎS — 786 ncı bölümü kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
P. Lira 

787 Ankara lâğımlarının yapım 
masrafları 50 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
y enler... Kabul edilmiştir. 

788 Teknik hizmetler geçici görev 
yollukları 520 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

789 Yeraltı suyu tetkik ve araştırıl
ması 600 000 

Necip Bilge buyurun. 
NECÎP BİLGE (Niğde) — Sayın arkadaş

larım, köylerde halkın yapacağı su işleri için 
yardum masrafları iki seneden beri iki misline 
çıkarıldığı halde, yeraltı suları için araştırma 
ödeneğinin üçte bire indirildiğini görüyoruz. 
Geçen sene bu miktar 900 bin lira iken bu se
ne 600 bin liraya indirilmiştir. Yeraltı suları
nın araştırılmasının çok önemi vardır. Onun 
için bendeniz bunun indirilmesini hayretle kar
şıladım. Türkiye'nin birçok yerlerinde yeraltı 
sularının araştırılması gerekir. Buna en tipik 
bir misal arzedeceğim: Niğde Vilâyetinin Kon
ya Vilâyetinden sonra en kurak b i r bölge ol
duğu D. Meteoroloji raporlarından anlaşılmak
tadır. Bu gibi yerlerin yeraltı sularının araş
tırılması için konan ödeneğin daha fazla olması 
icabederdi. Halbuki bu aksine olmuştur. Bu da 
bizim için çok üzüntü veren bir manzaradır. 
Niğde Vilâyetinin ne kadar kurak olduğunu 
göstermek için size birkaç isim söyliyeceğim; 
suyun mevcudiyeti veya yokluğu köylerin 
dsimlerine bile tesir etmiştir. Meselâ «Kurugöl» 
bir köy ismidir, isminden de anlaşılacağı veç
hile orada su yoktur; kışın karlardan birikti
rilen sudan yazın istifade edilir. «Suvermez», 
suyun yokluğunu gösterir. Buna mukabil «Su-
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lusaray» suyun mevcudiyetinden dolayı atala
rımızın duyduğu şükranı ifade eden bir isim
dir. 

Bu bakımdan bendeniz yeraltı sularının 
araştırılması için konulan tahsisatın hiç değil
se gelecek sene daha fazla olmasını temenni ve 
yeraltı sularının araştırılması bakımından ya
pılacak sondajlara Niğde Vilâyetinin de ithal 
edilmesini rica ederim. 

BEÎS — Necdet Açanal. 
NECDET AÇANAL (Urfa) — Efendim, Ce

nabı Hakkın inbati kuvvet bakımından çok lû-
tufkâr davrandığı, fakat rahmet bakımından 
daha az semih bulunduğu üç vilâyetimiz vardır. 
Bunlar alfebetik sıra ile Konya, Mardin ve Ur
fa'dır. Fakat inbati kuvvet bakımından sıra 
bu değildir. Sayın Bakan tebşir buyurdular. Bu 
vilâyetlerde yeraltı sularının araştırılması me
selesi halledilmiştir. Zaten «pey zaman da geç
ti, ihalesinin üzerinden. Çalışmalara Konya'da 
başlanmıştır, buyurdular. 

Şimdi tecrübeler iyi netice verdiği takdir
de - bunlar nihayet tecrübe kuyuları olacaktır -
Ziraat Bankasında mevcut olduğunu haber al
dığım bir tahsisat, yanılmıyorsam beş milyon
luk bir kredi vardır. Bu tecrübeler iyi netice 
verdiği takdirde çiftçilerimiz bu krediden isti
fade edecektir. 

Şunu arzed'eyim ki, tecrübe kuyularını aça
cak firmanın mütehassısları Urfa'dan, daha çok 
ümitvardırlar, Konya'ya nazaran. Demek is
terler ki, katî neticeye varmak için Konya'da 
daha çok kuyu açmak mecburiyeti hâsıl olacak
tır. Belki sular güç bulunacaktır. Halbuki Ur
fa'da muvaffakiyet imkânı derhal anlaşılacak
tır. Bu, göz önünde tutulmak şartiyle, diğer 
taraftan bu mevsimin Konya için değil de, da
ha mülayim bir iklime malik olan Urfa için da
ha müsait olduğu nazarı itibara alınarak aca
ba ekipmanlardan bir kısmı hemen Urfa'ya 
gönderilemez mi? Bu takdirde Ziraat Bankasın
da uyutulan 5 milyon liradan derhal istifade 
edilmesi mümkün olacaktır. Acaba Konya'nın 
öne alınmasındaki sebep nedir? Yol bakımın- * 
dan olmasa gerektir? Keza iklim bakımından 
da daha az müsaittir. Şunu da arzedeyim ki, 
burada bir Urfa Mebusu olarak konuşmuyorum, 
bir milletvekili olarak konuşuyorum. Çünkü bu 
ovaların sulanması yalnız bu vilâyet halkmı re
faha kavuşturmayıp bütün memleketin istihsa-
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lini artıracağı düşünülürse bunun bir memleket 
meselesi olduğu derhal meydana çıkar. Kon
ya'nın öne alınmasındaki sebebi; Konya'nın 
Ankara'ya daha yakın olması veya Türkiye'
nin en büyük vilâyeti olmasına hamlediyorum. 

BEÎS — Talât Vasfi öz. 
TALÂT VASFÎ ÖZ (Ankara) — Yeraltı 

suları mevzuunda Ankara'nın ihtiyacı çok bü
yüktür. Köy gezilerimizde o kadar emek sar-
fedilmesine rağmen çeşmelerinden damla, dam
la sular aktığını gördük. Bu köylerde kaynak 
suyu bulmak imkânının müşkülâtını göz önün
de bulundurduğumuz zaman tek çare hiç şüp
hesiz ki, yeraltı sularından faydalanmak mese
lesidir. Ne çareki il olarak Ankara'nın yeraltı 
sularını halletmenin imkân ve ihtimali yoktur. 

Sayın Balkanımızdan istirham ediyorum. Bu 
bedbaht köylüler, kayalar arasındaki birikinti 
suları içiyorlar. Köylü kadınlar dağlardan sırt
larında testilerle su taşıyorlar. Bedbaht Anka
ra köylerine de bâzı imkânlar sağlanmasını ri
ca ediyorum. 

REÎS — Aziz Uras. 
AZÎZ URAS (Mardin) — Hükümetimizle 

Irak arasında bir Dicle Barajı mevzuubahis idi. 
Bekledik, bu iş tahakkuk etsin oradaki köyler 
suya kavuşsun diye... Olmayınca Cebel Abdül-
aziz - Masyus strüktürünün en iyi yeraltı suyu
nu verecek olan Mardin ve Urfa üzerinde Hükü
metin mesaisini teksif etmesi yolundaki harer 
ketini ancak teşekkürle karşılarız. Bu vadideki 
mesaisinin bilhassa Urfa ve Mardin'e teksifi ha
linde yapılacak olan yatırımların hemen ikinci 
senesinde çok rantabl olacağını rarzetmek. iste
rim. Konya, muhakkak ki, verim itibariyle en iyi 
vilâyetlerimizden biridir, verimi en çok olması 
ihtimali olan vilâyetlerimizdendir.- Fakat yer
altı su mevzuunda Urfa ve Mardin'e ancak 
yaklaşabilir ve onların hizasına ancak ge
lebilir. Onun için benim istirhamım işe Mar
din ve Urfa'dan başlanması suretiyle hem iktisa
di ve hem de içtimai bir şekilde oraya el uzatıl
masıdır. 

REÎS — Fasıl 789 u kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
791 Köylerde halkın yapacağı su 

işlerine yardım 20 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi- . 
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yenler... Kabul edilmiştir. 
792 Yer sarsıntısı ve diğer âfetler

den zarar gören bölgelere yar
dım (sarf şekli îcra Vekilleri 
Heyeti karariyle belirtilmek 
üzere Kızılay Kurumuna dev
redilebilir.) 1 000 000 

REİS — Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Kayseri'nin Bünyan Kazasının Sarıoğlan 

Bucağı merkezinde 1948 senesinde vâki sel ve 
seylâp felâketinde; inşa yapısı baştan başa ker
piç olduğundan bütün köy halkiyle yeksan ol
muş evler, eşyalar tamamen gittiği gibi birçok 
canlara da mal olmuştur. 

Ö zaman Bakanlıkça yapılan bir miktar yar
dım samimiyetle ifade ve itiraf edelim ki, yerine 
ve evsiz barksız kalanlara değil, bîr politika va
sıtası olarak ileri gelenlere tevzi edilmiş ve 
köy dışında yeni sahaya her ev başına bin li
ra verilerek köy yeri değiştirilmiştir. 

Halen eski yerinde kalan 50 hane her an teh-
liklerle ve yeni felâketlerle karşı karşıyadir. Ve 
evleri yokolmûştur. 

Vekâletçe lüzumu kabul ve ehemmiyeti tak
dir olunan bir yere haklı olarak câri bütçeler
deki bu çeşit hâdiselere yılı için mühassas tah
sisattan yardım yapılmamaktadır. 

Binaenaleyh Bayındırlık Vekâleti Bütçesinin 
792 nci faslına Kayseri Sarıoğlan Bucağında 
1948 senesindeki sel felâketinden zarar görenle
rin evlerinin nakli için 50 bin lira ilâvesini arz 
ve teklif eyleriz. 

Kayseri Kayseri 
ibrahim Kirazoğlu A. R. Kılıçkale 

Kayseri Kayseri 
Kâmil Gündeş Fikri Apaydın 

Kayseri Kayseri 
Yusuf Ziya Turgut îsmaü Berkok 

Kayseri Aydın 
Mehmet özdemir Şevki Hasırcı 

Kayseri Konya 
Emin Develioglu Himmet Ölçmen 

Tekirdağ Ağrı 
Zeki Eratâman Kasim Küfrevi 

$rvas Bry^rbaki* 
Nâzım Ağacİköğlu 'P. Alpiskerider 
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ü r a | Kars 

Veyis Köçulu 
Konya 

M. Obua 
Ankara 

Ömeı Bilen 
Seyhan 

A. Nihat Asya 
Muş* 

Ferit Kılıçlar 
Siird 

Cemil Yardım 
Seyhan 

Salim Serçe 
Mardin 

A. Kalav 
Edirne 

Mehmet Enginün 
Urfa 

Hasan Oral 
Çoruh 

Mecit Bumin 
Sivas 

Rifat öçten 
İsparta 

îrfan Aksoy 
Tokad 

Ahmet Gürkan 
Konya 

Hidayet Aydıner 
İsparta 

Tahsin Tola 
Çorum 

Şevki Gürses 
Mtığla 

Zeyyat Bfandalinci 

Yozgacl 
Hasan t)çöz 

Elâzığ 
Hâmit Ali Yöney 

Edirn« 
Cemal Köprülü 

Gazianteb 
Cevdet San 

DenizU 
Fikret Başaran 

Elâzığ 
Suphi Ergene 

Niğde 
Süreyya Dellâloğlu 

Burdur 
Mehmet özbey 

Maraş 
Ahmet Bozdağ 

Mazhar özsoy 
Yozgad 

F. Nizamoğlu 
Niğde 

Necip Bilge 
îsparta 

Reşit Turgut 
Niğde 

Halil Nuri Yurdakul 
Kütahya 

Ahmet Kavuncu 
Çorum 

Ahmet Başkıbüyük 
Çorum 

H. Ortakcıoğh* 
Muğla 

Yavuz Başer 
REİS •*- Bayindirlık Bütçesinde bu önerge 

ile birlikte daha dc¥t bölüm vardır, saat 13 e 
bir vardır. Bört böMMüû bitinceye kacfear cel
senin deyanamı oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenle*?... Ettaiyenler... Celsenin devamı kabul 
edilmişti*. 
' îbraMm Kirazoflü buytömn. 

ÎBmAMüL EttÂZOĞLU (kayseri) — Muh
terem arkadaşlar .; bu tltkrirkö^fe %irkaç bakim-
da» hakîfes^eiı tz^ötü duyarak Iröt&ıru âÜüiae 
geîmfy bulunuyoruz; 

Evvelâ; aradan t l t m n ^ m^â^?#^t^ii&ıtl-
d« i&mz <$m&fm bit* p*fraf& m$fa*m&om&. 

m~ 
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SttaiyetL; vaktiyle tedbirlerin nakıs alınma

sına üzülüyoruz. 
Salisen; yerinde yapılmış olan yardım tev

ziatının tatbikatı maalesef, politik taktiklere 
sahne olduğu için de teessürle huzurunuza gel
miş bulunuyorum. Esasen kerpiç binalardan 
müteşekkil olan bu köy bu seylâpta hâk ile 
yeksan olduğundan, yeni yapılan köy, yeri de
ğiştirilmiş ve yardım görenler orada yeni bina
lar kurmuşlardır. Fakat halüvakti müsait ol-
mıyan, hattâ Allah'ın rahmetine dâhi başı acık 
oldağunâan gidemiyen bir kitle, 50 hane yer
lerini değiştirmek imkânını bulamamışlardır. 
Bunlann diğer yere nakilleri için, bu takririmiz 
mazharı kabul olursa, duahanlarınız çoğalacak
tır. (Alkışlar) 

REİS — önergeyi nazarı dikkate alanlar... 
Almıyanlar... önerge nazarı dikkate alınmış ve 
bölümle birlikte komisyona verilmiştir. 

F. Lira 
793 2819 sayılı Kanun gereğince 

elektrik işleri Btüd İdaresine 
yardım 2 945 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

794 Sarıyar Barajı inşaatı için Eti-
banka yardım 3 000 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

795 Değirmendere inşaatına yar
dım (sarf şekli İcra Vekilleri 
Heyetince kararlaştırılır) 1 000 000 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

REİS — Efendim yeni bir bölüm ihdasını 
isleyen önergeyi okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
İller Bankası, İçişleri Vekâleti voliyle be

lediyelerimizin elektriğe kavuşturulması mak-
sadiyle mümkün olan her yardımın yapıldığı 
şüphe götürmez bir hakikattir. 

Buna mukabil nüfusu 2000 civarında oldu
ğu, küçük sanatların inkişaf ettiği, bâzı mü
racaatlar da vâki olduğu halde köylerimiz 
elektriğe kavuşma imkânına sahip değildir. 

Hattâ civarında, içinde ve yolu içerisinde 
hidro - elektrik santralleri kurulduğu halde 
ondan istifaoVed^mem^kfedir. 
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En lâyık olanlarından başlanmak şartiyle 

bu köylerimizin elektriğe kavuşturulması için 
Bayındırlık Vekâleti Bütçesinin 795 nci bölü
münden sonra «Köylere elektrik yardımı» adı 
altında bir bölüm açılmasını ve beş yüz bin lira 
ödenek konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Denizli Gazianteb 
Baha Akşit Süleyman Kuranel 

Denizli Urfa 
Fikret Başaran Hasan Ora! 

Muğla Urfa 
Nâtık Poyrazolğu Feridun Ayalp 

Edirne Sivas 
Cemal Köprülü Sedat Zeki örs 

Denizli Konya 
Refet Tavasliûğlu Himmet ölçmen 

Muğla Trabzon 
Zeyyat Mandalinci Salih Esad Alperen 

Tokad Çoruh 
Ahmet Gürkan Mecit Bumin 

Gazianteb Zonguldak 
Salâhattin Ünlü Suat Başol 

Çoruh Kütahya 
Ali Rıza Sağlar Remizi Koçak 

Muş Bilecik 
Ferit Kılıçlar- Talât Oran 

Bolu Sivas 
Kâmil Kozak Nurettin Ertürk 

İsparta Sivas 
. Said Bilgiç Rifat öçten 

Niğde Ankara 
Mehmet Nuri Yurdakul Talât Vasfi öz 

Gazianteb Aydın 
Samih İnal Şevki Hasırcı 

Manisa Ankara 
Adnan Karaosmanoğlu Ömer Bilen 

İsparta Bolu 
Tahsin Tola Kâmil Kozak 
Zonguldak Ordu 

A. Rıza Incealemdaroğlu Feyzi Boztepe 
Bolu Niğde 

İhsan Gülez Asım Doğanay 
Rize Kütahya 

Mehmet Fahri Mete Yusuf Aysal 
Sivas Ankara 

Ercüment Damalı Hamdi Bulgurlu 
İzmir Aydın 

Necdet Incekara Ahmet Tokuş 
Denizli Burdur 

Mustafa Gülcügü Mehmet özfeey 



Balıkesir 
Müçteba Iştın 

Bolu 
Vahit Yöntem 

Kocaeli 
Hüsnü Türkan d 

İsparta 
îrfan Aksu 

Kars 
Abbas Çetin 

Kırşehir 
Elvan Kaman 

-Giresun 
Hamdi Boizbağ 
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Elâzığ 

Şevki Yazman 
Elâzığ 

Suphi Ergene 
Kocaeli 

Mehmet Yılmaz 
Balıkesir 

Vacid Asena 
Kars 

Lâtif Ajküzüm 
Giresun 

Adnan Tüfekcioğlu 

BAYINDIRLIK VEKlLÎ KEMAL ZEYTÎN-
OÖLU (Eskişehir) — Efendim; umumi görüş-
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memizde bu mevzua temad etmiş ve mâruzâtta 
bulunmuştum. Köy elektrifikasyonu mevzuunda 
bir büro kurduğumuzu ve bu mevzuda hazırlık 
safhalariyle iştigal ettiğimizi ve bu mevzu ha
zır olur olmaz icabederse ek ödenek için yük
sek huzurunuza geleceğimizi arzettim. Esasen 
böyle bir mevzuda yüksek heyetinizin tahsisat 
esirgemiyeceğine emin bulunuyoruz. Müsaade
nizle bunu kabul etmiyelim. 

RElS — önergenin dikkate alınmasını ka
bul edenler.. Etmiyenler.. önerge reddedilmiş
tir. 

Bugün saat 15 te toplanmak 
oturumu kapıyorum. 

Kapanma saati : 18 

üzere birinci 

İ K İ N C İ OTÜEÜM 
Açılma saati : 15 

REİS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu 
KÂTİPLER : Füruzan Tekil (İstanbul), Ali Ocak (Gazianteb). 

^«to 

REİS — Oturum açılmıştır. 
Bayındırlık Vekâleti Bütçesinin tümü üze

rinde müzakere yapılırken onunla birlikte Ka
rayolları Genel Müdürlüğü Bütçesi tümü üze
rinde de görüşme yapılmıştır. Şimdi Karayol
ları Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Karayolları Umum Müdürlüğü 2953 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Karayolları Umum Müdürlüğü 
1953 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için, bağlı (A/l) işaretli eetvelde göste
rildiği üzere (7 514 671) lira ve yatırım mas
rafları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (181 460 329) lira tahsisat ve
rilmiştir. 

P. 
201 

202 

203 

206 

207 

A/l . CETVELİ 

Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge-

Lira 
3 511 801 

1 632 900 

900 000 

100 400 

— 1084 
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209 

210 

211 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

403 

407 

reğince ödenecek para mükâ
fatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T.C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
REÎS— Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik elemanlara verilecek 
ikramiye 
REtS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REİS — Kabul edenler,.. Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REİS — Kabul edenler,.. Etıni-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REÎS —Kabul edenler... Efcmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS —Kabul edenler... Etini-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etaıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi-

Lira 

3 000 

395 266 

2 100 

300 000 

51 000 

80 000 

12 000 

77 000 

70 200 

2 500 

50 001 

16 000 

7 500 

F . 
ren masraflar 
REÎS —Kabul edenler... Etani-
yenler... Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Eteni-
yenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Eıtoni-
yenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj ve tetkikat masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etani-
yenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REÎS —Kabul edenler,.. Etani-
yenier... Kaibul edilmiştir. 

458 Fuar, sergi ve teşvik masraf
ları 
REÎS —Kabul edenler.,. Etari-
yenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 
REÎS —Kabul edenler... Efani-
yenler... Kaibul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

771 Karayolları Umum Müdürlü
ğünün Kuruluş ve Görevleri 
h akındaki 5539 sayılı Kanu
nun 29 ncu maddesi gereğince 
ayrılacak atelyeler döner ser
mayesi 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
30 000 

100 000 

2 500 

110 001 

12 500 

15 001 

5 000 

15 000 

3 001 

10 000 

781 Yollar ve köprüler 129 510 328 

REÎS — 781 nci bölüm ile alâkalı bir Önerge 
var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Trakya'nın kalkınma temel taşı ve îstanbul, 

1085 
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Trakya'ya bir şahdamar olan Kırklareli - Top-
kapı yolunun natamam Saray - Tayakadm kıs
mının ikmali ve Saray'ın asfalta, asfalt bir 
amutla bağlanması için Karayolları Bütçesinin 
(781) nei bölümüne 1 milyon liranın ilâvesini 
arz ve teklif ederiz. 

Tekirdağ 
Şevket Mocan 

Samsun 
H. üzer 
Gjresun 

A. N. Duyduk 
îzmir 

P. Arat 
Sivas 

B. Taner 
Antalya* 

Ahmet Tekelioğlu 
Manisa 
F, îlker 
Kırşehir 

E. Kaman 
Seyhan 

Reşad Güçlü 
Seyhan 
C. Türk 

(Bolu 
Mithat Dayıoğlu 

Sinob 
•N. Sertoğlu 

Denizli 
Baha Akgit 

Tokad 
A. Gürkan 

Edirne 
A. Altınalmaz 

Siird 
Ş. Türkdoğan 

Manisa 
S. Mıhçıoğlu 

Çorum 
H. Yemeniciler 

Edirne 
R. Nasuhioğlu 

Bursa 
Mithat San 

Edirne 
M. Enginün 

Mardin 
A. Bayar 

Maraş 
A. Kadoğlu 

İstanbul 
F. N. Çamlibel 

Van 
tzzet Akın 

Konya 
A. R. Ercan 
Çanakkale 

N. Kirişciöğlu 
Ankara 

C. Soydan 
Kütahya 

Hakkı Gedik 
Rize 

M. F. Mete 
Konya 

H. Ölçmen 
ıSamsun 

M. özferfeli 
Gaziantefo 
E. Cenanı 
Gazianteb 
AH Ocak 

Myon Karanisar 
A. Güler 

Afyon Karahisar 
S. TorfiUİ 

Çorum 
S. Baran 
Manisa 

N. Körez 
Manisa 

Muhlis Tümay 
Çorum 

Ş. Gürses 
Manisa 

F. L. Karaosmanoğlu 
Seyhan 

Z. Akçalı 
Ankara 

H. Bulgurlu 
Konya 

M. Obuz 
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Manisa 

A. Karaosmanoğlu 
Ankara 
R. Eren 
Ankara 

Fuad Seyhun 
Mardin 

A. Kalav 
Gümüşane 

Halit Zarbun 
Kars 

V. Koçulu 
Çanakkale 

î. Karasioğlu 
Samsun 

F. Kesim 
Amasya 

Cevdet Topçu 
Antalya 
î. Subaşı 
İstanbul 

Celâl Türkgeldi 
Yozgad 

Niyazi Ünal 
Kayseri 

E. Develioğlu 
Çankırı 
K. Arar 

Çanakkale 
B. Enüstün 

Bilecik 
1. Aşkın 

Bursa 
S. Karacabey 

Rize 
Kemal Batta 

Tunceli 
H. R. Kulu 

Hatay 
A. Çilli 

Brfa 
C. öncel 
Ankara 

A. Gedikoğlu 
istanbul 

Salih F. Keçeci 
Zonguldak: 

A. Yurdabayrak 
Balıkesir 

A. F. işeri 
Sivas 

t. Duygun 
Antalya 
A. Tokuş 

Sivas 
R. öçten 
İstanbul 
M. Sarol 

İzmir 
'S. Giz 

Kastamonu 
H. Tosunoğlu 

İsparta 
T. Tok 
Bilecik 

K. M. Kurkut 
İsparta 
1. Aksu 

BAYINDIRLIK VEKİLİ KEMAL ZEY-
TİNOĞLU (Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar; 
sabahki müzakerelerde de Karayollarının çalış
maları tarzı hakkında ve programları hakkında 
zannederim muktazi tafsilâtı arzettim. Bu fasıî-
lardaki rakkamlar global rakamlardır, filân vi
lâyet için şu kadar, falan vilâyet için bu kadardır 
dîye bir tahsisat mevcut değildir. Program gere
ğince sarfedilecektir. Onun için böyle bir tekli
fin yeri olamaması lâzımgelir (ret, ret sesleri). 

REİS — Aziz Uras. 
AZIZ URAS (Mardin) — Efendim, bu fas

lın başı yatırım diye başladığı için bâzı zühuller 
oluyor. 

iskenderun - İran yolu bilhassa Urfa - Cizre 
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tam üzerinde bir tashih yapılmak üzere oldu
ğunu Sayın Vekil arkadaşımız bütçe konuşmaları 
doIajasiyLe komisyonda vâki sualime evet cevabı 
vermişlerdi. Ve bâzı maliyet meselelerini mevzuu-
baha etmişleEdi. 

Arkadaşlar; şimdi yapılacak bu tashih şöyle 
olacaktır, ağiebi ihtimal; yol Kızıltepe'yi geç
tikten sonra doğrudan doğruya çölü, geçerek, 
hiçbir mamureye uğramadan Cizre'ye kadar, 
oradan da Nabirnav Yaylasının altından Hak
kâri yolunu takip edecek galiba, bilmiyorum. Bu 
şekilde y&pdaeak. Bu, bence içtimai, sosyal, ik
tisadi ve askerî sebeplerle yanlış bir şeydir. 

Sosyal sebepler şunlardır: Şarkta kültür po
tansiyel farkım herkes bilir. Bu şehrahtan me
deniyet, muvasala ve mübadele itibariyle ma-
maıeterin istifade etmesi elbette şayanı arzudur. 
Yel şimdi vekaLetinı yapmak istediği tashih «ek-
lsade otesa bir istifade vâki olmıyaeaktır. Bu
rum «*bünde iki vilâyet hududu vardır, sekiz 
taae kaza hududu mevcuttur. 

de çok mühimdir arkadaş
lar. Evvelâ Raman ve Rubai kale yani petrol 
anfcildinali içinden.geçecektir. Gereiş - Harbolu 
arasında 70 kilometre uzunluğunda kesik, bir 
kat'ı nâfcıs ehram şekümde açılmış büyük bir pet
rol tankının zemini mevcuttur. Ve tamamen as
falttır, bu asfalt memlekete çok lâzım olacak
tır. Bu yol onların içinden geçecektir. 

Zannederim ki, aynı zamanda Raman'dan en 
yakın bir mevkiden geçeceğine nazaran bu yol o 
sebepten de çok iktisadidir. 

Vekâletin yaptırmak istedikleri yol aşağı yu
karı Cenup hududundan, Suriye hududundan 
1 - 2 kilometre yukardan ve bâzı yerlerde de 
Suriye hududunun içinden geçeceğine nazaran 
askerî noktai nazardan zannederim ki, Genel
kurmay Başkanlığmın da mütalâasını almak lâ
zımdır. 

Mühim sebeplerden birisi de bag mnıtıkasına 
raslamış olmasıdır. Buraların üzüm istihsali 
Garbın istihsaline muadildir. Ege'nin istihsaline 
muadildir. Yol Kızıltepe'den Cizre'ye raptedi-
lirse hiçbir mamureden geçmiyecektîr. En son 
sebep de tdil Kazası, Şırnak Kazası istifade ede-
miyecektir. Bundan dolayı yeni bir tetkika tâbi 
tutsunlar. Aşağı yol maliyet bakımından ufak 
bir fark yapar amma büyük bir iktisadi zararlar 
yaratır. İstirham ederim, bîr defa daha nazarı 
itibara alsınlar. 
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REİS — Hüsameddin Tugag. 
HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Karayol

ları Bütçesinde yol ve köpdiler yapımı için ge
çen seneye nazaran bu sene verilen tahsisatta 
8 milyon liralık bir faaiabk vardır. Bunu tak
dirle karşılarım. 

Memleketin ana yollarını daha büyük bir 
süratle ve daha esaslı bir şekilde tamamlamak 
için sarfedilen gayretin, bilhassa memleket mü
dafaası bakımından, ne büyük önemi haiz oldu
ğunu izaha hacet yfcktur. 

Bayındırlık Vekâleti, karayollarımızın vilâ
yetlere ayırmış olduğu tahsisat benim gördü
ğüme nazaran oldukça geniştir. Yalnız tahsi
satın genişliğine göre iş, verimsizdir. Alınan 
netice azdır. Geçen sene, 1952 yılında Kars Vi
lâyetine verilen tahsisat 850 bin lira idi. Bir kı-
ım yolların ihalesi yapılabilmiş, bir kısmının 

ise ihalesi yapılamamıştır. Bu sebeple 1952 tah
sisatı senesi içinde sarfolunmamış, ertesi se
neye kalmıştır. Bunun neticesi olarak, bu vilâ
yete yeni sene ayrılacak tahsisat belki eskisin
den az olacaktır ki, iş sahasında alınacak neti
cenin de ona göre verimsiz olmasından korka
rım. O halde vilâyetlere ayrılan tahsisatta kıs
tas nedir? suali meydana çıkar, eleman, vesait. 
mevsim ve diğer imkânlara göre ayrılacak olan 
tahsisat esaslı böyle bir ölçü ile olursa senesi 
zarfında matlûp olan iş başa çıkarılabilir. 

Şikâyetçi olduğumuz cihet, hepimizin de şi
kâyeti bundandır, eleman kifayetsizliğidir. 
Kars gibi 1200 Km. lik bozuk şosesi ve İÜ 
kazası olan bir vilâyette bir tek nafıa müdürü 
ve bir tek fen memuru vardır. Su işleri, yapı 
işleri ve bu geniş yol işleri bu iki memurun omu-
zundadır. Bunun için başa çıkmaya imkân yok
tur. Biliyorum, Bakanlığın elindeki eleman az
dır, fakat buna bir çare bulmanın artık zamanı 
gelmiş hattâ geçmiştir. Dün Millî Eğitim Baka
nının verdiği izahat beni memnun etti. İstan
bul'da, İzmir'de, Ankara'da fen memuru ve tek
niker yetiştirmek ve miktarını artırmak için mev
cut mekteplere ilâveten yeni mektepler açılacak
tır hayırlı bir teşebbüs. Bayındırlık Bakanlığının 
da bu hususta sarfı mesai ettiğini biliyorum. 
Zannederim kendilerinin de tekniker yetiştir
mek için bir kursları vardır. Bu kurs için ne ka
dar para ayrıldığını ve ne netice alındığını, ne 
kadar insan yetiştirdiğini bilmiyorum. Ama bu 
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kurslara fevkalâde ehemmiyet vermek yerinde I 
olur. 

Yine bu fasılda makine ve araçlar kısmı var
dır. 19 milyonluk bir tahsisat ayrılmıştır. Bu, I 
korkunç, bir rakamdır. Elimizde bulunan makine
lerimizin ne kadar çabuk harap olduğunu, ve ta
mir için ne kadar büyük tahsisat ayırmak mecbu
riyetinde kaldığımızı bu rakam gösteriyor. İşit
tim ve öğrendim ki bunun mühim bir kısmı ye
dek parça içindir. Arkadaşlar, bu yedek parça I 
ile başa çıkmanın imkânı yoktur. Ordunun, Ba
yındırlığın ve diğer âmme hizmetlerinin makine-
leşen teşkilâtı mütemadiyen yedek parça ister. I 
Acaba imkânı yok mudur ki, memlekete mümkün I 
olduğu kadar standart makine sokmak ve bunla- I 
n n parçalarını memlekette yapmak çaresine te- I 
vessül, edilsin? Evvelce bir fabrikamız vardı, I 
Türk Hava Kurumunun motor fabrikası. Bu fab
rika sonradan Makine Kimya Endüstrisi Kuru- I 
muna bağlandı. Hafif ve ağır metal üzerinde çok 
güzel işler yapıyordu. Maliyeti biraz pahalı olu- I 
yordu ama, harice para çıkmıyordu. Pahalı olu
yor, diye bu fabrikaya hiç sipariş verilmemiştir. I 

Bu yedek parçaların da memlekette tedariki 
çaresine bakılmasını bilhassa ehemmiyetli görür 
ve Hükümetin dikkatine arzederim. 

REÎS — Müddetiniz dolmuştur. 
Fevzi Aktaş. 
FEVZİ AKTAŞ (Kars) — Muhterem arka

daşlar; Kars'ın ihtiyaç ve talepleri o kadar çok
tur ki, o kadar çeşitlidir ki, üzerinde ısrarla ne 
kadar dursak azdır. Yolların bir memleketin 
iktisadi hayatında oynadığı mühim rol aşikâr
dır. Şoselerin az yapıldığı fakat bakımsızlık yü
zünden en çok harap olduğu Doğu - Anadolu 
bölgesinin kalkınma ve inkişafında yol birinci 
plânda bulunmktadır. İskenderun, Erzurum as
faltının Kars'a kadar uzatılması, Cenup - Doğu 
Anadolu'dan ve Ardahan üzerinden Karadeniz'e 
Şark bölgelerine bağlamak suretiyle iktisaden 
inkişaf ve münakale kolaylığı, turizme değerli 
kazanç ve kolaylıklar temin edilecektir. Vilâ
yetlere gönderilen yol yapımı parası, bu yol
lar Devlet yolları meyanma ithal suretiyle daha 
faydalı olabilir. Eleman, kontrol bakımından bu 
bir zarurettir. Kars, Ardahan, Çoruh şosesi Or
ta - Cenup ve Cenubi Şarki - Anadolu'yu Şimali 
Karadeniz'e bağlamaktadır. Ardahan - Göle -
Oltu - Erzurum yolu Ardahan ve Şimali Karade
niz'i Balkaya maden kömürüne ve en kısa yol- | 
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dan Erzurum'a bağlamaktadır. Kağızman, Ho
rasan yolu, Sürmeli Düzünün pamuk ve sebzesi 
geniş pazarlara en elverişli ve kısa yoldan bağ
lamaktadır. . Bu üç güzergâh bütün memleketin 
iktisadi hayatiyle alâkalı olduğu için derhal ya
pılması ve esaslı surette tamiri lâzımdır. 

Ardahan - Çıldır arası Kars, Arpaçay, Çıldır -
arası, Ardahan Posof arası, Kars, Göle arası, 
Kars Digor arası, Kars - Kağızman, Tuzluca İğ
dır arası şoselerinin süratle tamiri ve yeniden 
yapımı Doğu - Anadolu kalkması meyanunda 
Kars'ın büyük ıstırabı ve ihtiyaçlarının gideril
mesi için zarurettir. Her ne kadar bir miktar 
tahsisat ayrılmış ise de bu paralar harcanma
mıştır. Kars'ın 1952 yılı içinde pek az yolu ya
pılmıştır. Tamir için büyük paralar karşısında 
dökülen beş on kamyon kum millet parasına 
değer bu yer hakkının his ve duygularına ehem
miyet vermemektedir. Köy yolları için hiçbir 
faaliyet gösterilmemiştir. Tamire muhtaç yahut 
sellerin alıp götürdüğü köprüler yapılmamıştır. 
Bunların yapılmasını ehemmiyetle rica ediyor. 

Sayın Bakan 10 metre uzunluğundaki köprü 
lerin inşasının .Bayındırlık Müdürleri salâhiye
tinde iken bu salâhiyet 30 metreye çıkarılaca
ğına dair kanun getireceğini söyledi. Bu yüzden 
1952 yılı yapılması icabeden köprüler Bakanlık
la vilâyet arasında muhabere ile geçmiş iş gö
rülmemiştir. 

Bu defa kanun gelecek diye muhabere ile geç
memesini rica edarim. 

Saygılarımla. 
REİS — İzzet Akçal. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşla

rım, Rize - Erzurum Devlet yolu üzerindeki 
çalışmaların İspir'e kadar olan kısmı sevinci
mizi mucip olacak süratte ve emniyetle ilerli-
yerek bu yolda, İspir'e kadar geçit verilmiş 
bulunmaktadır. Karayollarının, yolun bu kıs
mına ait faaliyetini takdirde karşılamaktayız. 
Ancak, Erzurum - İspir arasındaki çalışmalar
da makinelerin parçalarının noksan olması ve 
bozulanlar mm hemen tamirine imkân bulun
maması yüzünden küçük aksaklıklar müşahe
de etmekteyiz. Bu yola tahsis olunan buldüzer-
lerden birkaçının Eylül ayında işlemez bir 
halde olduğunu gördük. Bunun başlıca sebebi 
parça noksanı imiş. Karayollarına gerekli dö
vizin tahsis edilmemesi kalkınmamızı gecikti
rebilir. Maliye Bakanından her şeye tercihan 
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karayollarının döviz ihtiyacını sağlamasını ve 
Bayındırlık Bakanından da bu dâvayı bir Hü
kümet dâvası haline koymasını rica ederim. 

Güzergâhta, Çoruh üzerindeki köprünün 
ihalesi icra kılınmamıştır. Bir seneden beri 
projesinin yapılmakta olduğu söylenmektedir. 
Bu projenin kısa bir zamanda ikmal edilerek 
ihalesini yapmalarını rica ederim. 

Bu yıl içinde açılacağına kaani olduğum 
Rize - Erzurum Devlet yolu üzerindeki bir köp
rü yapılamıyacak olursa Erzurum - Rize mu-
vasaaJsı aktarmalarla temin edilecek ve bu da 
ıstırap tevlit edecektir. Bu küçük aksaklıklara 
rağmen asırlık davanın halli için sarfedilen 
gayret ve muvaffakiyetli çalışmalardan dolayı 
Bayındırlık Bakanmâ, Karayolları Teşkilâtına 
teşekkür etmeyi bir vazife telâkki ederim. (Al
kışlar). 

REİS — Hükümetin bir mütalâası var mı 
efendim? 

BAYINDIRLIK VEKİLİ KEMAL ZEYTÎN-
OĞLU (Eskişehir) — Hayır. 

REİS — Muharrem Tuncay. 
MUHARREM TUNCAY ( Balıkesir ) — 

Efendim; vilâyetimizi ilgilendiren bir konuya 
temas etmek <maksadiyle huzurunuza çıkmış bu
lunuyorum. Fakat ben yalnız Balıkesir'in bir 
derdini değil, bunu geniş mânıasiyle ele aldığı
mız takdirde Orta - Anadolu'yu Balıkesir yolu 
ile, bir taraftan Marmara, öbür taraftan Ege'
ye bağlıyan Dursunbey - Balıkesir - Kütahya 
yoludur. 

Biz tuzun zamandan beri bu mevzu üzerin
de durmuştuk. Fakat bugün görüyoruz ki bu 
iş ehemmiyetle ele alınmış değildir. Belki, ce
vap olarak sayın Bakan, diyebilir ki, köprü
lere başlamış bulunuyoruz. Arkadaşlarım, bu 
yolun üzerinde mevcut olan bir iki köprüyü 
misal olarak ortaya koyacak olursak gelecek 
sene diğer köprüye, öbür sene başka bir köp
rüye bel bağlıyarak bu yolun yapılacağını 
tahmin etmek zordur. Biz şunu ifade etmek 
isteriz k i ; bu, Balıkesir meselesi değildir. 
Biraz evvel arzettiğim gibi iki kolla Marmara'
ya ve Ege'ye bağlıyan bir yoldur. İktisadi 
önemi vardır, içtimai önemi vardır, ticari öne
mi vardır. Misal; Kütahya'da istihsal edilen 
binlerce ıton miıktanndakd kömürleri muhtelif 
noktalara intikal ettirmek ancak bu yoldan 

mümkün olabilir. Oralarda mevcut ormanlardan 
faydalanmak da ancak bu yoldan istifade et
mek suretiyle mümkün olabilir. İzmir'den kal
kan vatandaş, sağ kulağını sol eliyle göster
mesi gibi, Bursa yolundan Ankara'ya gelmek 
mecburiyetinde kalıyor. Bilmiyorum bu kadar 
önem ta§ıyan bu yol hakkında ilgili makamla
rın niçin bu kadar ihmal gösterdiğini anlamak 
biraz zordur. İstirham ediyorum; sayın Ba
kan lütfen zahmet buyursunlar, buradan ifade 
etsinler. Bu yol, 1953 senesinin programına 
alınmış mıdır, alınmamış mıdır! Bu hususu rica 
ediyorum. 

ŞEFİK BAKAY (Kırklareli) — Muhterem 
arkadaşlarım, bendeniz Kırklareli - Vize - Sa
ray - İstanbul yolu için tahsisat istiyecek deği
lim, tahsisat istemek de esasen doğru olmıya-
caktır. Çünkü bu tahsisatı 180 milyon lira
lık global rakam içinde Bayındırlık Vekâleti 
emrine vermiş bulunuyoruz. 

Sayın Bakandan, bu yolun 1953 iş progra
mına alınmasını rica ederim. Çünkü bu yol o 
kadar mühimdir ki, Karadeniz sahillerini' kap-
lıyan büyük ormanlar mıntıkasını İstanbul'a 
bağlıyacak ve bu ormanlar içinde yaşıyan fa
kir halkın kalkınmasına yardım edecektir. 

Tekrar rica ediyorum, Sayın Vekil bu yo
lu 1953 programına alsınlar. 

HİKMET FIRAT (Malatya) — Efendim, 
Malatya'nın yolları üzerinde mâruzâtta bulu
nacağım. Cenup yollarımız iyidir, Şark vilâ
yetleri ile olan iltisak yollarımız, devlet yolla
rı iyidir. Ama, ta Osmanlı İmparatorluğu dev
rinden beri iktisaden bağlı olduğumuz Garp 
vilayetleriyle olan iltisak yolumuz işlemiyor. 
Hekimhan Kazasından sonra gelen Hasançele-
bi Nahiyesine üç kilometre mesafe üzerinde, tah
min ederim ki, 10 - 15 metre genişlikte bir 
köprü yıkılmıştır. Üç seneden beri bu yıkılmış 
olan köprü yüzünden kış günleri ve yağmur 
ve çamur zamanları hiçbir vasıta geçememekte
dir. Ancak yaz ayları buradan geçmek mümkün 
olmaktadır. Şimdi biz, halen Cenup yolu ile, 
yani Adana yolu üzerinden Garp vilayetleriyle 
temastayız. Bütün nakil vasıtaları da buradan 
işler. Mâruzâtım budur, yüzlerce fazla kilomet
re yol katederekten nakil vasıtalarımız insan ve 
eşya taşırken, arzetmiştim o vakit bu köprünün 
yapımı için lâzım olacak paradan fazla para sar-
fetmiş oluyoruz. Esas itibariyle ana bir yol 
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olan bu yol için Sayın Bakandan rica ediyorum 
bunu bakıma alsınlar. Tâ Osmanlı devrinden 
kalma eski bir yoldur. Sivas - Malatya - Sam
sun yolu olup Sivas'tan sonra iyidir, 230 kilo
metresi geçilmez bir durumdadır. Sayın Bakan 
şimdi gidemezler, yazın teşrif ederlerse o za
man sözlerime hak vereceklerdir. 

REİS — Hasan Ural. 
HASAN ORAL (Urfa) — Sayın arkadaşlar; 

ben de Diyarbakır - Gazianteb ve devamı olan 
yol üzerinde duracağım. Bayındırlık Teşkilâtı
mızın çok esaslı şekilde çalışmakta olduğunu 
şükranla söylerken 180 nci kilometre yolun iki 
üç senedenberi ele alınmadığını, bugüne kadar 
nedense bitirilmediğini görmekteyiz. Sayın Ba
kanımızdan ricamız, bugüne kadar ele alınma
mış olan, üzerinde hiç durulmamış olan bu yol 
dâvasının tahakkuk ettirilmesidir. 

Bu sene 11 Nisan kurtuluşunda Urfa'ya ge
len Sayın Bakan bu yolların feci vaziyetini biz
zat görmüş bulunuyorlar. Bölge müdürlüğüne 
vâki ricalarımız üzerine 1952 içerisinde tahak
kuk 'ettirileceği vadedildiği halde bugün yol
lar aynen olduğu gibi durmaktadır. 

Sayın Bakandan rica ediyorum, bu yolların 
yapımı işlerini bir an evvel ele alsınlar, tahak
kuku cihetine gitsinler. 

İkinci istirhamım; Urfa bölgemizin kazaları 
arasında geçen ve taşan sular vardır. Vatandaş
lar bu sulardan geçmek mecburiyetindedir. Her 
sene birkaç kurban vermekteyiz. Siverek - Vi
ranşehir yolu üzerindeki Cemçayı ve Siverek 
Kâhta üzerinde Beşkardeş köprülerini göz önün
de tutmak suretiyle bunların da vaktiyle 
etüdü yapılarak 1953 yılında tahakkuk ettiril
mesini istirham ediyorum. 

RBÎS — 781 nci bölüm hakkında Şevket 
Mocan tarafından verilmiş ve demin okunmuş 
bulunan takrir bu bölüme bir milyon lira ilâ
vesini mutazammmdır. Takriri reyinize arzedi-
yorum: Takriri dikkate alanlar... Almıyanlar... 
Takrir dikkate alınmamış, reddedilmiştir efen
dim. 

REİS — 781 nci bölümü kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
P. Lira 
782 Teknik hizmetler geçici görev 

yolluğu 550 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

P . Ua?a 
783 Vilâyet ve köy yolları yapımı 

ve yapımına yardım (dağıtım 
ve harcama şekli Heyeti Veki-
lece belirtilir) 51 400 000 

REİS — Talât VasfiÖz, buyurun. 
TALÂT VASFİ ÖZ (Ankara) — Efendim, 

köy yolları için, bu sene yeni bütçede, şükran
la "kaydetmek lâzımgelir ki, 51 400 000 lira 
gibi gayet büyük bir fedakârlık ihtiyar edil
mektedir. ' 

Fakat bâzı müşahedelerimi Sayın R&feupn 
huzurunda arzetmek mecburiyetindeyim. Köy 
yolları vilâyetlerde ehemmiyetle ve ilmî esas
lara göre ele alınmış değildir. Bendeniz bu se
ne Anadolu içerisinde muhtelif vilâyetlerde, 
kendi vilâyetimizde olduğu gibi, aynı hâdiseyi 
müşahede etmiş bulunuyorum. Köylü canü gö
nülden çalışıyor. İl ilgilenmektedir; Bütün 
'köy halkının aylarca yollara döküldüğünü he
piniz bilirsiniz. Fakat netice maalesef hiçtir. 

BAYINDIRLIK VEKİLİ KEMAL ZEYTİN-
OĞLU (Eskişehir) — Her yerde değil. 

TALÂT VASFİ ÖZ (Devamla) — Benim 
gördüğüm yerlerde öyledir. Bir sel kâ
fi geliyor. Biliyorsunuz ki, memleketimiz arı
zalı bölgedir, bir sel insanların emeğini kısa 
zamanda mahvediyor. Bunlar yapılacaksa il
mî esaslara göre, stabl yollar gibi yapılsın. 
Bunun için de Bayındırlık müdürlüklerinin 
ma'kinelşmesi lâzımdır. Makineleşmiş vilâyet
ler nihayet iki sene çalışmamışlardır, Fakat 
şimdi günde üç kilometre yol yapmıya başla
tmışlardır. Günahtır ve yazıktır arkadaşlar, 
yapılan fedakârlıklar yerine masruf olmuyor. 

Bayındırlık Bakanlığından istirham ediyo
rum, mümkünse bu köy yollarını da bütçesinin 
içerisine alsınlar, eğer imkân yoksa bayındır
lık müdürlükleri levazım ve malzeme bakımın
dan teçhiz etsinler. Yoksa Köylünün kazma 
ve küreği ile bu dâva halledilemez. 

REİS — İzzet Akçal, buyurun. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Tahsisat tatesimi 

üzerinde duracağım. Köy yolları tahsisatının 
nüfus ve mesahai sathiye itibariyle müspet 
netice sağlamamaktadır. Arıza faktörüne göre 
verilen kıymet bizi tatmin etmemektedir. 

Karadeniz sahillerindeki vilâyetler, bilhassa 
pek arızalı ve iktidarımız devraldığı zaman ta
mamen yoldan mahrumdu. Arızalı olmıyan vi-
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lâyetfclerde ise kıenaen köy ve-il--yolları mevcut
tur. Onun için buralarda köy yollan yapmak 
pek kolaydır. 

Nüfus ve mesahai sathiye faktörü nazara 
•alınarak, arızaya az ehemmiyet vermek sure
tiyle tahsisat taksim edilir ve bu yardımların 
geri alınmasına da imkân olmadığı düşünülür
se, yol işinde çalışrcııyan veya gerekli ehem
miyetli vermek lüzumunu hissetmiyen illere ve-

, rilen paralar hususi muharebeye bir yardım 
teşkil etmekten ileri geçmiyecefetir. Bu faktör
lerle yapılan tevzi , maksat ve gayemizin ta
hakkukuna bizi ulaşmaktan uzak tutacaktır. 
Temennim şu olacaktır. Köy yolları tahsisatı; 
köy ve nahiye yollarına ihtiyaç hisedersek ya
pan vilâyetlerin ihtiyaçlarına ve arazilerinin 
ârızasma ve çatışma derecelerine göre tevzi 
ederken edilsin. Bakanlık, Vekiller Heyeti 
karan ile ödeneği tevzi ederken bir miktar, ih
tiyat bulundurmak bu ihtiyattan yollarını ya
pan ve muntazam çalışan yani yola ihtiyaç his
seden vilâyetlere daha fazla yardım etmek 
imkânını sağlasın. 'Bu temennimin yerine ge
tirilmesini; yol ihtiyacı olmıyan veya çalışmı-

.yan vilâyetlerin hususi muhasebelerinde umum 
Bütçeden ayrılan bu paraların toplanmasına 
mâni olacak yegâne tedbir olarak görmekte
yim. 

REÎŞ — Ferid Melen! 
FERtD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlar, ben bu vesile ile imece mevzuuna temas 
edeceğim. 

Biliyorsunuz Devlet yolları Devlet Bütçesin
den yapılmaktadır. îl yolları vilâyetler bütçe
sinden yapılmaktadır. Hattâ il yollarına Dev
let Bütçesinden ayrıca yardım yapmaktayız. 
Buna mukabil köy yollarını yapmak mükellefi
yetini imece usulü ile köylüye tahmil ediyoruz. 

Filvaki Köy Kanununda böyle bir hüküm 
mevcuttur. Ama bu tamamen adaletsizdir. Köy 
yollarını da diğerleri gibi ya Devlet Bütçesiy
le yahut il bütçesiyle yapmak lâzımdır. Gayri 
âdil olan bu mükellefiyeti de ortadan kaldırma
nın zamam gelmiştir. Bu, âdil değildir. Bunu te
menni edeceğim. 

REÎS — Keşşaf Metanet Knrkut. 
EBŞŞAF MEHMET KORKUT (Bilecik) — 

Azfe arkadaşlarım, iki üç senedir karayollarına 
verilmekte olan para artırılmakta ve bu artır
manın semereleri de görülmektedir, Yalnız il 

I ve köy yollarını idare eden idare ânürlerinin 
hüsniyetle çalışmasa matlûptur. Köy yolları ve 
suları için verilen milyonlardan daha aşağı kal-
mıyacak olan köylü halkımızın da bu uğurda 
kalkınma istidadı ve yardımları olacaktır. Köy 

I yollarının bir an evvel tamamlanması için se
ferber halde çalışmak istiyen köylü vatandaşlar 
kazma kürekleri ellerinde, kenoilerine müza-

I heret edeoek idare âmirlerini beklemektedirler. 
Bu hususta Bayındırlık Bakanlığının hangi 

köy daha evvel yolları için hazırlık yaparlarsa 
I programlı çalışmak suretiyle yardımlarının en 

evvel hazırlığını yapan köy yollarına teksif et-
I mesi çok yerinde olur kanaatindeyim. Valiler 

vilâyetleri dâhilinde bu yol işini, programsız 
idare temektedirler. Vali ve kaymakamların ga
yet ehemmiyetle ve müsavatla hareket etmeleri 
hususunda Hükümetin âcil emirler vermesini 
candan temenni ederim. 

REİS — Hüseyin Ortakcıoğlu, buyurun. 
j HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 

Efendim, bizim seçim bölgemizde de kaymakam
ların yardımı ve köylü vatandaşlarımızın gayre
ti ile yapılan yolların miktarı hayli artmıştır. 
Hemen hemen karayollarımızın yaptığı yol ka
dar Çorum Vilâyeti dâhilinde toprak tesviyesi 
yapılmıştır deniliyor. Bizzat Çorum Valisi tara
fından ilgili bakanlığa, yazılmış ise de mübalâ
ğaya kaçıldığı görülmüştür. 

Geçen yaz seçim bölgemizi gezerken bunların 
bir kısmının çakıllandığını bizzat gördük. Ben
deniz burada Bayındırlık Vekilinden bir rica
da bulunacağım. Bu yollar üzerinde küçük de
re ve menfezler, gayet küçük çaptaki köprüler 
maalesef yapılmadığı için arazi bataklık haline 
gelmiştir, iki tacafta yol imtidat ettiği halde bu 
bataklıklar dolayısiyle seyahate imkân olmadı
ğını bizzat müşahade ettik. Bayındırlık Müdürü 
ve diğer ilgfli memurlar alâka gösterip oralara 
3 - 4 büs koysalar geçişi sağlamış olurlar ma
alesef bizim, ilimiz dâhilinde bulunan gerek 
köy, gerek il yollarında büz koyma yoluna gi
dilmemiştir. 

Bir istirhamım daha var, Ferid Melen arkada
şım imeceden bahsetmiş bulunuyorlar. Bende
niz kendilerinin konuşmalarına iştirak etmiyo
rum, köy yolları köylülerin yardımı olmadan 
Devlet eliyle yapılmaya kalkılırsa, bir asır son
ra dahi köyler yola kavuşamıyacaktır. Bunu 
takdir eden köylümüz köy yollarının yapılması 

ma. 
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için kendi arzulariyle kaymakamlığa 5 - 10 de
fa müracaat etmek suretiyle bize bir teknisiyen 
verin, mühendis verin, yolumuzu gösterin, gü
zergâhını tâyin etsin, biz yolumuzun tesviyei 
turabiyesini yaparız, demişlerdir. Yalnız yeter 
ki, Hükümetimiz bu köylü vatandaşlarımıza 
lâzımgelen teknik elemanları yetştirmiş olsun, 
köprüler için lâzımgelen malzemeyi vermiş ol
sun, büzleri hazırlamış olsun, çakıl dökecek 
nakliye kamyonları verilmiş olsun. Bunu temin 
ettiğimiz gün köylümüz en kısa bir zamanda yo
la kavuşmuş olacaktır. 

Bir istirhamım daha var; Sayın. Bayındırlık 
Bakanı elinden geldiği kadar yardımlarını esir
gemediler. Bizim Çorum'da Türk tarihinin 
Milâttan evvel üç bin yıla çıkaran Hatusas ve 
Alacahöyük diye bir yer vardır. Burada kıyme
ti takdir edilemiyecek kadar eserler mevcuttur. 
Her sene ellişer, yüzer kişilik gruplar halinde 
buralara ziyaretçiler gelir. Bunları oralara gö
türmek için muntazam bir yol bulunmadığı gi
bi orada kalacakları müddetçe kendilerinin ba
rınabileceği binalar dahi yoktur. Bunlar han 
odalarında kalmak mecburiyetinde kalmaktadır
lar. Geçen sene bir İngiliz ailesi araba ile ora
ya gitmişti, üç gün içinde 35 kilometrelik yol
dan Boğazköy'e gidemedikleri için vali ve jan
darma komutanı telâşa düşerek kendilerini ara
mak mecburiyetinde kalmıştır. 

Türk tarihinin çok kıymetli bir parçasını ve 
şerefini teşkil eden bu âbidelerin daima ziyaret 
edilmesini temin için Bayındırlık Bakanından 
çok rica ediyorum; 5 - 6 kilometre bir mesafe 
kalmıştır; onu da temin ederlerse kendilerine 
müteşekkir kalırız. 

REÎS — 783 ncü bölümü kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(Madde 1 tekrar okundu) 

REÎS — Maddeyi cetvelle birlikte kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Umum Müdürlüğü 
1953 Bütçe yılı masraflarına karşılık olan vari
dat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (188 975 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

F. Lîra 
1 Karayolları Umum Müdürlü-

i.1963 0 : 2 
| F. lira 

ğü Kuruluş ve Görevleri hak
kındaki 5539 sayılı Kanunun 
20 nci maddesi gereğince Hazi
neden alınacak paralar 98 850 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 Hazineden yardım 88 875 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 Teberru lar ve çeşitli varidat 1 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kaibul edilmiştir. 

4 Menkul ve gayrimenkul mallar 
satış bedelleri 1 249 997 
REÎS -Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

5 Mütaahhitlere verilecek malze-
• me, alet, edevat, depo, arazi 

ve sairenin kira bedelleri 1 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kaîral edilmiştir. 

6 Müteahhitlerden alınacak ge
cikme ve saire tazminatı ve 
mütaahhitlerin irat kaydolu
nan teminat akçeleri 1 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler./ Kabul edilmiştir. 

(ikinci madde tekrar okundu) 

REÎS — îkinci maddeyi cetvelle beraber 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Karayolları Umum Müdürlü-
! günce 1953 Bütçe yılında elde edilecek varidat 

çeşitlerinden horbirinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1953 
Bütçe yılında da devam olunur. 

REÎS — Üçüncü maddeyi cetvelle beraber 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Karayolları Umum Müdürlü-
I lünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka

nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
I ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde göste

rilmiştir. Bu cetvelde vâki ücret değişiklikleri 
dolayısiyle geçen yıla nazaran almakta bolun-

I duklârı ücretleri azalmış olanlara aradaki fark-
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larm ödenmesine devam edilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte müs
tahdem hizmetlilerden bulundukları kadroların 
ücret ve unvanları değiştirilmiş olanların da 
yeniden bir tâyin muamelesine lüzum kalmak
sızın istihdamlarına devam edilir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için tcra Vekil
leri Heyeti kararı ile kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar, ertesi yıl Bütçe lâyihası ile Türki
ye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

REÎS - - Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Karayolları Umum Müdürlü
ğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
meye salâhiyet veren kanunlar, bağlı (G) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

REtS — Maddeyi kabul 'edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Karayolları Umum Müdürlü
ğü kuruluşu hakkındaki 11 . II . 1950 tarihli 
ve 5539 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1953 Bütçe yılında kullanılamaz. 

REÎS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Geçen yıl borçlan faslmdaki 
tahsisatlar üstünde çıkan ve 1952 yılı Bütçesi
nin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu 
fasla Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisat
lardan ödenir. 

1928 - 1951 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zaman aşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1953 yıh Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
3 ve 4 ncü kısım tertipleri ile yatırım tertipleri 
artıklarından eski yıllar borçlan tertiplerine 
Maliye Vekâletince aktanlacak tahsisatlardan 
ödenir. 

REÎS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Masraf fasıllarından yapıla

cak harcamalara ilişkin formül, (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

RElS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde Kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — 5889 sayılı Kanunla ilga edi
len 5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 1 
nci fıkrasına göre 1525 sayılı Kanun esasları 
dairesinde tahsil edilmiş olan paralar Karayol
ları Umum Müdürlüğü Bütçe Kanununa bağlı 
(B) işaretli cetvelde açılacak özel bir fasla 
varidat, diğer taraftan (A/2) işaretli cetvelde 
mevcut tertiplere tahsisat kaydolunur. 

REÎS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Karayolları Umum Müdür
lüğü teşkilâtında çalışan maaşlı ve aylık ücretli 
teknik elemanlara, ehliyet ve gayret esasına ve 
çalıştıkları işin, yer, ehemmiyet ve nev'ine göre 
Umum Müdürlüğün teklifi ve Bayındırlık Veki
linin tasvibi ile yılda bir defaya mahsus olmak 
ve almakta olduklan bir aylık maaş ve ücretleri 
tutarının iki mislini geçmemek üzere ikramiye 
verilebilir. 1953 Bütçe yılı içinde bu itcramiyele-
ri alacakların sayısı o yılın fiilî kadro sayısının 
yansını geçemez. 

REÎS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1953 tari
hinden itibaren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanunu icraya Maliye ve 
Bayındırlık Vekilleri memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Tasan açık oya arzedilmiştir. 

3. — Türk Parasının Kıymetini Koruma hak
kındaki 1567 sayılı Kanunun meriyet müddeti
nin uzatılmasına dair kanun lâyihası ve Geçici 
Komisyon raporu (1/565) [1] 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar; 1567 sayı
lı Kanunun meriyet müddetinin uzatılmasına ait 
kanun tasansmın gündeme alınarak öncelikle ve 

[1] 155 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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ivedilikle görüşülmesini ve bir de gündemin 11, 
12, 13, 14 ve 15 nci maddelerinde bulunan kanun 
tasarılarının, malî yılın bitmesine 'iki gün kal
mış olması münasebetiyle öneelikle müzakeresini 
rica edeceğim. 

REİS — Effendim; Türk Parasının Kıyme
tini Koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun 
meriyet müddetinin uzatılmasına dair kanun lâ
yihasının gündeme alınmasını oyunuza arzediyo-
rum: Kabul edenler.. 

RİFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Bir sual. Müd
deti ne vakit bitmiştir? 

REÎS — Oy sırasında konuşulamıyacağım 
İçtüzük hükümleri tasrih etmiştir. 

Kabul' etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Komisyon raporunda öncelik ve ivedilikle 

görüşülmesi teklifi mevcuttur. Bu lâyihanın ön
celikle görüşülmesini oyunuza arzediyorum: Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Öncelikle görüşülmesi 
kabul edilmiştir. 

Lâyihanın tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
Cahid Zamangil buyurun. 
CAHİD ZAMANGİL (Zonguldak) — Türk 

Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki Ka
nunun bir yıl müddetle uzatılması hususunda 
Hükümetin Meclisten yaptığı talebi kabul et
mek zaruridir. Bugünkü şartlar bu kanunun 
ortadan kaldırılmasına müsait değildir. Gayet 
tabiî olarak kanunu temdit edeceğiz. 

Bir noktaya işaret etmek (istiyorum, bu, bir 
temennidir. 

Hukuk esasları bakımından, tasarı kusur
ludur. Kanun dün süresini tamamlamıştır. Bu
gün ve yarın vukubulacak kambiyo suçları mu
bah vaziyete girmiştir. Bu vaziyet karşısında 
kanun metnini ister istemez makable teşmil 
zarureti hâsıl olmuştur, Bu temdit daha evvel 
Meclisten istenmiş olsaydı buna mahal kal
mazdı. Fakat bir defa bir dikkat kusuru vu-
ku&ulmuştur. Meclisin de bu kusura iştirak 
etmemesi için, durumu bildiğimizi bunu ifade 
ediyorum, hukuk esaslarının korunması için 
bu hususta daha büyük dikkat sarfedilmesini 
temenni ediyorum. 

REİS — BaşjDa söz istiyen yoktur. Madde
lere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini kabul edenler... Et
miyenler... İvedilikle görüşülmesi kabul edil
miştir, 
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Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 
1567 sayılı Kanunun Meriyet Müddetinin Uza

tılmasına dair Kanun 
MADDE 1. — Türk Parasının Kıymetini Ko

ruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinde yazılı olup 5540 sayılı Kanunla 
uzatılmış olan süre, bitimi tarihinden itibaren 
bir yıl daha uzatılmıştır. 

REİS — Birinci maddeyi oyunuza arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meriyete girer. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza arzediyorum. 
Kabul 'edenler... Etmiyenler.. Tasarı onanmıştır. 

4. — 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/529) [1] 

REİS — İlgili Vekil tarafından öncelikle 
görüşülmesi teklif edilmekte ve raporda da 
öncelik teklifi mevcut bulunmaktadır. Tasa
rının öncelikle görüşülmesini oyunuza arzedi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... ön
celikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1952 yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A/l) İşaretli 
Cetvelde Değişiklik Yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1952 yılı Bütçe fazlasiyle kar-
! şılanmak üzere mezkûr yıl Bütçe Kanununa 

bağlı (A/l) işaretli cetvelin ilişik cetvelde ya
zılı yeniden açılan tertiplerine (18 929 616) 
liralık fevkalâde tahsisat konulmuştur. 

Bu tahsisattan harcanmıyan kısmını ertesi 
yıla devren tahsisat kaydetmeye Maliye Vekili 
mezundur, 

[1] 146 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır 
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CETVEL 

F. Lira 
Başvekâlet 

505 Geçen ve eski yıllar karşılık
sız borçları 5 578 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Şûrayı Devlet Riyaseti 
505 Geçen ve eski yıllar karşılık

sız borçları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

798 

Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 
505 Geçen ve eski yıllar karşılık

sız borçları 72 089 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

İstatistik Umum Müdürlüğü 
505 Geçen ve eski yıllar karşılık

sız borçları 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

7 013 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 
505 Geçen ve eski yıllar . karşılık

sız borçları 250 973 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Diyanet işleri Riyaseti 
505 Geçen ve eski yıllar karşılık

sız borçları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

21 454 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
505 Geçen ve eski yıllar karşılık

sız borçları 1 285 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Toprak ve iskân işleri Umum Müdürlüğü 
.505 Geçen ve eski yıllar karşılık

sız borçları 112 064 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Adalet Vekâleti 
505 Geçen ve eski yıllar karşılık

sız barçları 372 336 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
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yenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Vekâleti 
505 Geçen ve eski yıllar karşılık-

sız borçları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

içişleri Vekâleti 
505 Geçen ve eski yıllar karşılık

sız borçları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

'j**t 

16 187 987 

133 968 

Emniyet Umum Müdürlüğü 
505 Geçen ve eski yıllar karşılık

sız borçları 875 574 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Jandarma <Umum Komutanlığı 
505 Geçen ve eski yıllar karşılık

sız borçları 71 321 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Dışişleri Vekâleti 
505 Geçen ve eski yıllar karşılık

sız borçları 41 115 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Milletlerarası İtisadi İş Birliği Teşkilâtı 
505 Geçen ve eski yıllar karşılık

sız borçları 5 519 
REİS — Kabul edenler... Etmi- • 
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maliye Vekâleti 
505 Geçen ve eski yıllar karşılık

sız borçları 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Vekâleti 
505 Geçen ve eski yıllar karşılık

sız borçları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bayındırlık Vekâleti 
505 Geçen ve eski yıllar karşılık-

262 841 

363 245 
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F. Lira 

sız borçları 2 277 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ekonomi ve Ticaret Vekâleti 
505 Geçen ve eski yıllar karşılık

sız borçları 1 120 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 
505 Geçen ve eski yıllar karşılık

sız borçları 43 768 
RElS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Gümrük ve Tekel Vekâleti 
505 Geçen ve eski yıllar karşılık

sız borçları 32 059 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tarım Vekâleti 
505 Geçen ve eski yıllar karşılık

sız borçları 51 762 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma Vekâleti 
505 Geçen ve eski yıllar karşılık

sız borçları 13 470 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 
REÎS — Birinci maddeyi cetveli ile birlik-

.te oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Et-
miyenler ... Birinci madde cetveli ile birlikte 
kabul olunmuştur. 

MADDE 2. — Bedeli (25) milyon liralık İn
giliz kredisinden ödenmek üzere Millî Savun
ma Vekâletince temin edilen araba vapurların
dan Ulaştırma Vekâletine devredilen dört ade
dinin bedellerinin mahsubunu teminen Ulaştır
ma Vekâleti Bütçesinde bu maksatla açılacak. 
bir tertibe iki milyon lirayı geçmemek üzere 
tahsisat kaydetmeye Maliye Vekili mezundur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 
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REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen-

ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oyunuza arzedilmiştir. 

5. — Tekel Umum Müdürlüğü 1952 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/2) işaretti cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun lâyihaı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/540) fi] 

REÎS — Maliye Vekilinin teklifi de komis
yon raporundaki öncelik teklifini ihtiva etmek
tedir. öncelik teklifini oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... öncelik teklifi 
kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen? Maddelere geçil
mesini kabul edenler ... Etmiyenler .. Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tekel Umum Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik 

yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Tekel Umum Müdürlüğü 1952 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cet
velin 741 nci (4898 sayılı Kanun gereğince ye
niden yaptırılacak fabrika, imal ve doldurma 
evleriyle mevcutlarının genişletilmesi masrafla
rı) faslının 10 ncu (Fabrika, imal ve doldurma 
evleri) maddesinden (250 000) lira düşülerek 
761 nci (Çamaltı ve Yavşan tuzlalarında yaptı
rılacak yeni tesisler ve bunları genişletme mas
rafları) faslına aktarılmıştır. 

REÎS — Birinci maddeyi oyunuza arzediyo
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde mer
iyete girer. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ve Gümrük ve Tekel Vekilleri me
murdur. 

[1] 149 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmişti. 
Tasan açık oya arzedilmiştir. 

6. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1952 yılı 
Bütçe Kanununa bağh (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası ve Bütiçe Komisyonu raporu (1/552) [1] 

BEİS — Maliye Vekili bu tasarının öncelikle 
görüşülmesini teklif etmektedir, komisyon ra
porunda da bu teklif yazılıdır. 

öncelik teklifini reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiy enler.. Tasarının öncelikle 
görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen yoktur. Madde
lere geçilmesini kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetveller

de değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelin, ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında 
(23 000) liralık münakale yapılmıştır. 

P. 

302 

CETVEL 

ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

İller büro giderleri 
REİS — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edil
miştir: 

304 Fosta, telgraf ve telefon 
ücret ve giderleri 
BEÎS — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

307 Yolluklar 
REİS — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul • edil-
mistir. 

308 4598 sayılı Kanun gere-
ğince ödenecek tedavi gi
derleri ve yollukları 
REİS — Kabul edenler.. 

2 500 

4 500 

2 500 

2 500 

[1] İSO sayüt basmayan tutanağvn sonundadır. 
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P. ödeneğin çeşidi 

417 

309 

408 

418 

425 

451 

452 

Düşüle Eklenen 

456 

505 

500 

500 

3 000 

Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 
Vakıf akaarlar giderleri 
REİS — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 
Taşıt giderleri 
REİS — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 
Artırma, eksiltme ve iha
le komisyonları ücret
leri 
REİS — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 
Faiz, acyo ve para taşı
ma giderleri 
REİS — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 
Hayratın ve hayarattakî 
kıymetli eşyanın incele
me ve ayırma giderleri 
REİS — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 
Yayın ve tanıtma giderleri 8 000 
REİS — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 
4489 sayılı Kanuna göre 
staj için yabancı memle
ketlere gönderileceklerin 
yollukları ile başka her çe
şit giderleri 
REİS — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 
Düşünülmiyen giderler 
REİS — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 
Hükme bağlı borçlar 7 600 
REİS — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

11 000 

1 000 

2000 

400 

— 1097 — 



B : 54 26.2 
(Birinci madde tekrar okundu). 

REİS — Maddeyi ilişik cetvelle birlikte re
yinize arzediyorum. Kabul eednler... Btmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelin (307) nci yolluklar bölümünün (20) nci 
(geçici görev yolluğu) maddesine (İ2 000) lira 
ve (A/2) işaretli cetvelin (701) nci (yapı ona
rımı bölümünün 20 nci (hayrat ve âbideler ona
rımı) maddesine (100 000) lira munzam tahsisat 
verilmiştir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler.. EtmiveM-
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Başvekil ve Maliye Vekili memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiy en
ler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oya arzedilmiştir efendim. 

. 7. — Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 
1952 yılı Bütçe 'Kanununa bağh (A/l) ve (A'/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/537) [1] 

REÎS — Bu madde hakkında Maliye Vekili
nin öncelik teklifi vardır. Raporda da öncelik 
teklifi mevcuttur, öncelikle görüşülmesini oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddelere geçilmesini oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1952 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Ka

nun 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Umum 
Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

[1] 151 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. \ 
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(A/ l ) işaretli cetvelin (414) ncü (Taşıma gider
leri) faslından (5 000) lira düşülerek (301) nci 
faslın 40 nci (Merkez öteberi giderleri) madde
sine aktarılmıştır., 

RElS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Birinci madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Gelir, fazlasiyle karşılanmak 
üzere Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 
1952 yılı Bütçe Kanununa, bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertip
lerine (129 000) liralık munzam tahsisat veril
miştir. 

F. 
309 

419 

[1] SAYILI CETVEL 

Taşıt masrafları 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 
BEÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
125 000 

4 000 

(2 nci madde tekrar okundu). 

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

MADDE 3. — Gelir fazlasiyle karşılanmak 
üzere Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 
1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde yeniden açılan ilişik (2) sayılı cetvel
de yazılı fasıllara (30 005 liralık fevkalâde tah
sisat konulmuştur. 

[2] SAYILI CETVEL 

Olağanüstü ödenek 
F. 
505 

Lira 
13 486 Hükme bağlı borçlar 

REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

506 Geçen ve eski. yıllar karşılık
sız borçlar 16 519 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

(Madde 3 tekrar okundu.) 

REÎS — Maddeyi cetveliyle beraber kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 
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MADDE 4. — Bu kanun neşri gribinde me

riyete girer. 
REÎS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen-

ler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya TMaliye ve Ulaştırma vekilleri memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

Tasarıyı açık oyunuza arzediyorum. 

8. — Ankara Üniversitesi 1952 y%U Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretöi cetvelde değişik
lik yapıknast hakkında kanun lâyihası ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1/550) [1,[ 

REÎS — Bu madde hakkında Maliye Veki
linin öncelik teklifi mevcuttur. Komisyon ra
porunda da öncelik teklifi vardır. 

öncelik teklifini oya arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen yoktur. Madde
lere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1952 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde münakale yapıl

ması hakkında kanun 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1952 yalı 
Bütçe Kanuaroaa bağlı (A/l) i$w>etli öet"vselin 
ilMk cetvelde ^gazılı fasalları ;anta*ncUt (-6 <O00) 
liralık münakale yapılmıştır. 

im ö : â 
F. ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

CETVEL 

F. ödeneğin çeşidi 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi gereğince ödene
cek yabancı dil para mü
kâfatı 
REÎS — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

209 5434 sayılı Kanun gere
ğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... 

Düşülen Eklenen 

5-000 

5 000 

[1] 152 sayılı basmayan tutanağın sommdadtr. 

Etmeyenler... Kabul -edil
miştir. 

419 Mahkeme giderleri 1 000 
REÎS — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

601 Muhtaç talebeye yapılacak 
yardamlar ve verilecek 
burslar 1 000 
REİS — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(Birinci madde tekrar ok«adu). 

REİS — Maddeyi ilişik cetvelle kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun anesri taraihtarie .me* 
riyete 'gfoer. 

REİS — Kabul edenler... ©tmiyeeâer... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu Jsanun Mfrümjftrjni icra
ca Maliye ve MüJî Eğitim vekilleri memnrdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
b»l eddlmâ^tir. 

Tasan açık oya araed*lmi|tir. 

B. — Mhmomi ve Tieomt Vekâleti Bütçesi. 

REİS — Ekonomi ve Ticaret Vekâleti Büt
çesinin müzakeresine geçiyoruz. 

Tümü üzerinde söz istiyenlerin isimlerini 
okuyorum: 

C. H. P. Meclis Grupu adına Server S.omun-
cuoğlu, Mehmet özbey, Mecdet Alkin, Sabri 
£lrduman, 3aha Akşit, Mecit Bumin, Nuri Sert-
oğka, Nuri Ocakcıoğlu, Ali thsan .Sâhjs, Cemal 
Kıpeak, Tarık Gürerk, Sadettin Karacabey, 
Hüseyin Balık, Ekrem Alican, Ahmet Kavuncu, 
Nusrat Kipjşcioğlu, Ferid Melen, Sırrı Aialay. 

C. H. P. Meclis Grupu adına Server Somuh-
cuoğlu. 

SERVER SOMUNCUOĞLU OSinob) — Muh
terem arkadaşlar, C. H. P. Grupu ,adına Eko
nomi ve Ticaret Vekâleti Bütçesi.ve hu vesile 
ile bâzı ekonomik hâdiseler üzerindeki görüşü
müzü #rza çalışacağım. Bugünkü şartlar için
de Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına verilen va-
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zifeler üstünde görüşümüzü açıklamak isterdik. 
Ancak Meclise Teşkilât Kanununun sunulaca
ğından haberdar edildiğimiz için Yüksek Mec
lisin huzurunda birtakım fikirleri tekrar etmek
ten çekinerek bunları o kanunun konuşulması
na bırakarak bu vesile dle yalnız teşkilâtın bir
kaç noktasında birkaç meseleye kısaca temas 
etmekle iktifa ediyoruz. 

Birincisi, teşkilât ve standardizasyon me
selesi. Memleketin bu yolda daima ileriye doğ
ru bir hamleye dhtiyacı olduğunda müttefikiz 
ve memleketin istihsalâtmı artırırken istihsalâ-
tın kalitesini ve dış piyasadaki rekabet kudre
tini artırmak için standardizasyona gitmenin 
münakaşa edilmez bir hakikat olduğunda her
kes mutabıktır ve biz de bu mutabakatı tekrar 
etmekteyiz. 

Ancak büyük bir kısmı ziraat mahsullerin
den teşekkül eden ihraç mallarımızın standar-
dizasyonu mevzuubahs olunca işe tarladan, is
tihsal sahasından başlamak icabedecektir. Bu 
yönden Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ile Tarım 
Bakanlığının el ele verip işi müşterek olarak 
halletmelerinde bir zaruret görüyoruz. Bu yol
da alacakları her müspet hareket için bizden 
ancak destekleme beklemelidirler. 

Sayın arkadaşlarım, bundan sonra dış tica
ret teşkilâtında bir noktaya el koymak istiyo
ruz. 

Hatırlarsınız 1951 Bütçesi konuşulurken ta
sarruf maksadiyle kadrolarda bâzı değişiklikler 
yapılmak istendi. O, zaman bâzı arkadaşları
mızla beraber bunun yerinde olmadığını mü-
kerreren söylemiş olmamıza rağmen bilhassa 
dış memleketlerde çalışan ticaret mümessilleri
ni yüksek dereceli baremde bulunan ehliyetli 
arkadaşlar yerine daha aşağı derecedeki genç
lerle tebdil etmek fikri galip geldi. Zaman 
geçti, bugün ihtiyaçlar, o gün arzettiğimiz 
prensiplerde ne kadar haklı olduğumuzu gös
termeye başladı. 

Sayın arkadaşlar, ticaret mümessilerinin 
rollerini anlatmak için uzun uzadıya konuşmı-
ya ihtiyaç olmadığını hissediyorum. Bugün her 
yönden sık sık temaslarda bulunduğumuz dış 
piyasalarda sadece ticari anlaşmaların hududu 
içinde değil, birtakım Orta Avrupa piyasala
rında oturmuş, para oyunlariyle ve Hükümet
lerin müsamahasına sığınarak ticaret anlaşma
larının hududunda devam edegelen mübadaleyi 
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j başka istikâmetlere çevirmekte olan organizas

yonlar vardır. Bunları önlemek memleketin 
menfaatinedir. Bu işliyen mekanizmayı önle
mek için piyasalarda ehliyetli, tecrübeli arka
daşlara ihtiyaç vardır. Genç arkadaşlarımızın 
bu piyasalarda çalışmalarında, vazife görme
lerinde şiddetle ihtiyaç vardır, buna taraftar 
bulunuyorum. Ehliyet istiyen elemanlar şimdi
ki halde günün meselelerini kavrayıp memleke
tine bildirmeleri, Bakanlığın buna göre ted
bir alması için bu nevi elemanların çalıştırılma
sını lüzumlu görüyorum. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanının Bütçe Ko
misyonunda da görüşünün böyle olduğunu 
memnuniyetle müşahede ettim. Umarım ki, 
bürokratik çarkın dişlerinden genç enerjisi ile 
bu meseleyi çok yakın zamanda kurtarır ve 
memleketin yararına bu meseleyi zamanında 
halleder. 

Saym arkadaşlar, Maden Umum Müdürlüğü 
meselesi üzerinde de kısaca durmak istiyorum. 
Burada derdin büyük olduğunu hemen itiraf et
meliyiz. Bu teşkilâtın çalışırken büyük engel
lerle karşı karşıya olduğunu müdrikiz. Bu mev
zuda yeni bir kadro alma meselesi ınevzuuba-
histir. Yalnız, kadroyu almak demek, bu mües-

I sesenin iyi işlemesi için ihtiyacı olan elemanı 
I bulması demek değildir. Bilhassa dış piyasanın 

bol para verdiği bir konjonktürde Devletin sî-
nesindeki müesseselerde fedakârane çalışacak 
eleman bulmak güçtür. Bu tempo uzun zaman 
devam ederse bu Umum Müdürlükten bekledi
ğimiz randımanı alamamak kaygusu içimizde 

I hâkim bulunuyor. Bu itibarla yeni kanun tek-
I lifi, bilhassa memur arkadaşların teknik barem 
I meselesinin halledilmesi mevzuu bir gün önü-
I müze gelecektir. Bu konuda üzerinde ehemmi

yetle durduğumuz bir nokta; mekşni' madenlerin 
ihalesi meselesidir. Devlete ait olup da hususi 
teşebbüslere ihale edilen mekşuf madenlerin iha-

I lessinde birtakım objektif esasların bulunması 
ve bilhassa ihale edilen insanların ehliyetlerinin 

I takdiri de yine birtakım objektif kıstaslara var-
I mak ihtiyaç halindedir. Halk arasında dola

şan hoşnutsuzluklar bir vakıadır. Siyasi, idari 
mesuliyet almış vatandaşları her türlü şahsi 

I menfaat kaygularmdan tenzih ederken kendi
lerine itham değil, hattâ böyle birtakım dedi ko-
dulara götürmiyecek objektif esasların bir an 

I evvel bulunup tatbikata konmasını temenni ede-
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riz. Ekonomi Bakanlığının bünyesinde çok mü- j 
tevazi bir köşeyi işgal eden konjonktür dairesi
nin zaman zaman dünya ekonomisini toplu ola
rak göstermek imkânını bize veren kıymetli, eser-
leri vardır. Buradaki arkadaşlarımın ehliyetle
rini övmek isterim. Keyfiyet itibariyle yeter de
recede iseler de, kemiyet itibariyle daire kifa
yetsiz bir halde bulunmaktadır. Sayın Bakan
dan ricam bu teşkilâtı biraz daha takviye ede
rek bilhassa memleket ekonomisi üzerinde gö
rüşlere sahip olacak vâzıı kanun rolünü oynamak 
istiyen Meclisin bu mevzulara kuş bakışı bak
masını temin edecek görüşlerini, Konjontür 
Mecmuasının daha süratli ve daha muntazam 
çıkmasını temin buyurmalarıdır. 

Sayın arkadaşlar; memleket için kıymet ve 
ehemmiyeti nihayet takdir edilmiş olan et ve 
balık meselesinde Ticaret Vekâletinin tuttuğu 
yolu tasvip ediyoruz ve müstakil bir umum 
müdürlük olarak çalışmasını hem ehemmiyetini 
anlatmak, hem de süratle neticeye varmak yö
nünden hayırlı gördüğümüzü belirtmek isterim. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin vatandaşın aya
ğında hizmet görmesi ve memleketin her yerin
de aynı esas dâhilinde çalışması şeklinde idare
sine taraftarız. Bu müessesenin sermaye mese
lesinin de halledilmesi icap eden bir dâva ola
rak ortada durduğuna işaret etmek isterim. 

Sayın arkadaşlarım; Ekonomi ve Ticaret Ve
kâletinin muhtelif teşkilâtına ait görüşlerimizi 
kısaca arzettikten sonra, işmdi, kendime göre mü
him saydığım üç konu üzerine gelmek isterîyo-
rum. 

Bunlardan bir tanesi dış ticaret politikamız; 
ikincisi bütçe gerekçesinde ve Sayın Başbakanı
mızın Meclis kürsüsünde, bütçenin konuşulma
sına başlandığı ilk günlerde, ithalâtın bünye ve 
mahiyetine temas eden mütalâaların tahlili. Üçün
cüsü de, yine Hükümet ve Başbakanın temas et
tiği program ve plân meselesidir. 

Çeşitli iklimleri ihtiva eden memleketimizin 
ve kabiliyetli milletimizin hal ve istikbali ile*ya-
kından alâkalı olan dış ticaret politikamızı arz 
ederken bir noktayı sarahatle beyan etmek iste
rim. îktisaden henüz inkişaf halinde bulunan 
Türkiye'de kalkınmacın en önemli şartının istih
sali artırmak olduğunda ittifak vardır. Dış ti
caret politikası bu yönden, bir taraftan istihsa
limizi genişlecek olan istihsal vasıtalarını ve tesi-
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satım memlekete sokmak diğer taraftan bunları 
ödiyecek olan ihracatımızı teşvik edip genişlet
mekten ibarettir. Hulâsası budur. İktidarın bu 
istikamette yönelmiş olan politikasını prensip ola
rak desteklemeye taraftarız. Söz buraya gelmiş 
iken bu prensibin tatbikatından olan liberasyo
nun sistemi üzerinde de görüşlerimizi arzetmek 
istiyorum. C. H. P. Meclis Grupu bu kürsüden 
birçok kere ve ekseriya Zamangil arkadaşımın 
ağzile liberasyon sistemini tasvip ettiğini açık
lamış ve ancak bu yolun yeni bir yol ve yeni bir 
tecrübe olduğunu ve ihtiyatlı yürümek gerektiği 
noktasını ilâve etmiştir. 

Bugün içinde bulunduğumuz şartlar göz Önü
ne alınacak olursa ihtiyat tavsiye eden mütalâa
mızda elbette haklı olduğumuz görülecektir. Sa
yın Hükümet Başkanı liberasyona taraftar olmı-
yan, liberasyonu mahkûm eden bir zihniyet 
varmışcasma müdafaalarını beyan ettiler. Bu 
münakaşa ve konuşmaları karşısında biz sarahatle 
liberasyona taraftar olduğumuzu ifade etmek is
teriz ve bir kere daha teyit etmekteyiz. Ama bu 
liberasyona taraftar olduğumuz hiçbir zaman ka
yıtsız ve şartsız değildir. Bu liberasyon dış te
diye imkânlarımız ve dışarıdan temin ettiğimiz 
yardımlarla yakinen alâkalıdır. Eğer ihracatımız 
kifayet ediyor ve dışarıdan elde ettiğimiz yardım
lar buna imkânı veriyorsa liberasyonun, değil bu
günkü seviyesinde hattâ daha geniş tutulmasını 
memleket için zararlı değil faydalı telâkki et
mekteyiz. 

Sistemin tatbiki neticesinde hâsıl olacak ti
caret ve tediye muvazeneleri açıklarınü mütalâa 
ederken şu noktayı tasrih edelim ki, kısa vadeli 
ve ne pahasına olursa olsun bir tediye muvazene
sine taraftar .değiliz. Ancak bir tediye vasıtası 
olan altın ve döviz stoklarımızı harcadıktan 
sonra yalnız bu ihtiyatı yeniden tesis etmek için 
değil, ama memleketin muhtaç olduğu istihsal 
vasıtalarını memlekete ithal etmek için sıkıntıya 
düşersek o takdirde liberasyon sisteminin tahdi
dinde zaruret olduğunu kabul etmek lâzımdır. 
Yalnız burada bir noktayı hemen ilâve edeyim 
ki hâdisat, bize sistemi ö şekilde getirmiştir ki, 
liberasyon tahdit edilmiştir. Ama grup olarak, 
tahdit şeklinde Hükümetle katiyen beraber de
ğiliz. Liberasyonun kalkacağı yolunda yapılan 
neşriyatın, ithal hacmim artırdığı yolunda Hü
kümet tarafından mütalâada bir nebze hakikat 
vardır. Fakat bu, artışın tek ve esaslı âmili de-
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ğildir. Geride bıraktığımız yılların ithalâtın zor- I 
laştırıcı karakterini nazarı itibara alırsanız, 
memleketteki istihsal artışiyle muvazi olarak yü
rüyen gelir artışı ile birlikte 'istihsali düşünürse
niz asıl sebeplerin bunlardan ibaret olduğunu 
kabul edersiniz. Tahdit şekli ile niçin mutabık 
değiliz? Bunu söyliyenin fikirlerini belirtmesi ge
rekir. Bu itibarla meskût bırakmamak için he- I 
men arzedeyim. Filhakika 22 Eylül 1952 den bu 
yana liberasyon artık fiilen yaşamamaktadır. 
Vekâletin toplu olarak verdiği müsaadelerle 'it
halât yapılmaktadır. Fakat Vekâlet bu tahditle
ri yaparken hangi ölçülere dayandığını, bunun 
içinde mütalâa ettikleri maddeleri, grupların ne
lerden ibaret olduğunu henüz ne Meclise ve ne de 
ticaret âlemine açıklamıştır. Ancak alınmış olan 
kararın şümulü açıkça ortaya konmamıştır. 
Tahdit kararından ticaret âlemi haklı olarak, 
ilân edilmemiş olmasından, müsaadelerin ne za
man ve nasıl çıkacağı yolunda sarih olarak fikir 
vermedikleri için ve ithalât tahdidi vaziyeti üze- I 
rindeki üzüntülerini artırmıştır. 

Son zamanlarda fiilî durumun ardından ge
len bir kararname Ekonomi ve Ticaret Vekiline, 
Maliye Vekiline bir rejimi hukukan tesbit salâ
hiyeti vermektedir. Umarız ki, bu tereddütlü 
hava 5 - 6 aydan beri devam eden bu tereddüt
lü hava artık nihayete erecektir. Hem Yüksek 
Meclisimiz, hem de ticaret âlemi bu kararname
nin ışığı altında hangi maddelerin nasıl bir rüç-
haniyetle ne şekilde ithal edileceği hakkında 
geniş ve sarih bir fikre kavuşacaktır. 

Arkadaşlar, liberasyon .sistemi üzerinde bu 
kürsüden çok şeyler söylendi. Liberasyon tatbik 
edilmediği halde liberasyon müdafaa edildi. 
Ama memleket zarureti karşısında bir sistem'e 
körükörüne bağlanmanın mânası olmadığın
da en sonunda ittifak edildi. Liberasyon siste
minin ithalâta imkân veren vasfı ve meziyeti
nin yanı başında tediye muvazenesini mütema
diyen müşkül mevkie düşüldüğünü kabul et
mek lâzım. Liberasyon sistemi dolayısiyle müş
kül mevkie düşen memleketlerden birincisi Tür
kiye değildir. 1951 yılında İngiltere ve Fran
sa'da aynı zaruretlerle, belki başka başka se
beplerle, fakat aynı sistem karşısında liberas
yon sisteminde birtakım tahditler yapılması lü
zumunu hissetmiş ve halen de aynı sistemin 
içinde yaşamaktadır. 

Ama arkadaşlarım, şurasını belki gıpta etti- J 
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I ğim için söylemeliyim ki, onlar bu tahdidi koy-
I duklarmm ertesi günü bu tahdidin kıstas ve 

ölçülerini koymuştur. Bizim özlediğimiz ve is
tediğimiz nokta da bundan ibarettir. (Bravo ses
leri)' 

Söz buraya gelmişken Hükümetten bir rica 
ve temennide bulunacağım. 

Malûmunuzdur ki, biz Milletlerarası para 
fonunun âzasıyız. Bu teşkilâtın vazifesi âza dev
letlerin para paritesini tesbit etmekten ibaret 
değildir. Asıl vazifesi; tediye ihtiyaçlarını, 
mevsimlik zaruretleri karşılamıyacak memleket
lere imkân sağlamak için kısa vadeli istikraz
larda feulumn&ktır. 

Hükümet buna dair belki başka yerlerde be
yanda bulundu, fakat bendenizin kulağıma gel
mediği ve gözüme ilişmediği için bu kürsüden 
öğrenmek,ve temenni etmek istiyorum. Madem
ki, bizim sıkıntımız mevsimlik bâzı zarure t ler i 
meydana gelmektedir, bu fon bu sıkıntı geçin-
ciye kadar bir döviz ihtiyatını bize temin etme
lidir. Hükümet veya hükümet adına bakan bu 
mevzuda izahat verirlerse memnun kalacağım. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, ikinci meseleye 
geçiyorum; bütçe gerekçesinde tediye muva
zenesi açığı sebepleri izah edilirken araya bâ
zı mütalâalar soikulmuş ve Hükümet Başkanı 
Büyük Mecliste yaptığı beyanlarda Bütçe Ko
misyonunda da olduğu gibi bunları teyit et
mişlerdir. Her şeyden evvel şu ciheti itiraf 
etmeye mecburum ki ; bendeniz sayın Hükü
met Başkanı gibi hâdiseleri ve hareketleri ca
zip bir hitabetin kudretiyle takip edilmek iste
nen maksada göre siyaset tülüne örtüp âmme 
efkârına ve Büyük Meclise takdim etmek ka
biliyetine, kudretine malik değilim. (Estağ
furullah sesleri). Bu sebepledir iki, hitabet ka
biliyetinin sihirli ikuvveti yerine rakamların 
belâgatine sığmıyorum. Bu usulün kuru ve 
muhatapları için sıkıcı olduğuna kaaniim. Fa
kat ister istemez bu yola girmek mecburiyetin
de» kalacağım için Yüksek Heyetinizin müsa
maha ve affını istirham ederim. 

Arkadaşlarım; bütçe gerekçesinde tediye 
muvazenesi hakkında Hükümet görüşü izah edi
lirken aynen şöyle denmektedir : 

«Son iki yıl içinde ithalâtımiizda bariz bir 
bünye değişikliği müşahede edilmektedir. Da
ha evvelki yıllarda ithalâtımızın en mühim kıs-
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mı, cari istihlâk maddeleri teşkil ederken; son 
senelerde % 67 - 70 makine ve tesisattan, baş
ka bir tâbirle sermaye yatırımı malzemesinden 
terekküp etmeye başlamıştır.» 

Bundan evvelki mâruzâtım ticaret politika
sının müteveccih olması icabeden istikametini 
arzederken, bilhassa istihsal vasıtalarının te
darikini istihdaf etmesinin tâbi olduğuna işa
ret etmiştim. Şimdi Hükümet ticaret ve tedi
ye muvazenesi açığının, memleket menfaati
ne yapılan bir hareketin icabı olduğunu mü
dafaa edenken, hemen altında da indî birta
kım hükümlere de varmaktadır. 

Sırasiyle Muhterem Heyete arzedeceğim, 
iddia jşnı-dur; iki kaziyeden terekküp etmekte
dir : 

1. Son yıl içindeki ithalâtın % 67 - 70 i 
makine ve tesisat; 

2. Geçmiş yıllar ithalâtının en mühim kıs
mı cari istihlâk maddelerinden terekküp eder. 

Bu iddia ve mütalâlarm realite ile münase
betlerini beraberce tesbit etmek için sabrınızı 
rica ederim. 

Devlet istatistiklerinden birinci iddiayı ya
ni makine ve tesislerin ithalâtımız içindeki ye
rini gösteren nispetleri arzediyorum, 

Makine ve tesisler kelimeleri ile hulâsa edi
len madde grupları şunlardır : 

1. Alelûmum makineler; 
2. Kara, deniz nakil vasıtası; 
3. Demir, çelik ve bunların mamulleri; 
4. Bakır, alüminyum, kurşun, tutya. 
Bu grup hakikaten makine ve tesisleri ihti

va etmektedir. 
Bu maddelerin umumi ithalâtımızdaki yeri 

1950 yılında % 44,40; 1951 yılında % 42,30; 
1952 de % 49,70 tir. 

IGörülüyor ki, iddia edildiği gibi bu grup 
maddelerin ithalâttaki nispeti % 67-70 değil
dir. 

Şayet makine ve tesisat /mefhumu ile istih
sale yarıyan bütün maddelerin heyeti mecmu
ası kasdedilmek isteniyorsa ff takdirde arka
daşlarım, nispet 1950 de % 63,80; 1951 de 
% 66,20 yi ve 1952 % 72,30 u bulmaktadır. 

Fakat hemen ilâve edeyim ki, bu nispetleri 
veren madde grupu sadece bu tesisler değildir. 
Kimyevi gübre, pamuk ipliği, ipek ve ipliği, bo
yalar, yün, kıl ve ipliği, kavuçuk, lâstik ile ham-
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maddeler ve akar yakıt, çimento, geniş anlayışla 
kereste ve cam gibi istihlâk maddelerinden olup 
istihsale yardım eden maddelerdir. 

O halde ithalâttaki nispet % 65/70 değil te
diye muvazenesinin geniş bir açık gösterdiği 1952 
de 49 - 70 i bulmaktadır. Yani bütün istihsale 
yarıyan maddelerin heyeti umumi^esini alırsanız 
% 72,30 u bulmaktadır. Bunların içinde istih
lâki de nazarı itibare alırsanız yatırım serma
yesi telâkki etmenize imkân yoktur. Şimdi ikinci 
iddiaya geçiyorum. Evvelki yıllar ithalâtının 
mühim bir kısmı cari istihlâk maddelerinden te
rekküp eder. 

Arkadaşlar; yine Devlet istatistiklerine müra
caat ederek nispetleri arzedeceğim. Yukardaki 
gurupları aynen alıyorum. Makina ve tesisat : 
1946 da % 33,50. 1947 de % 33,50, 1948 de % 
38,20, 1949 da % 45,90. 

Şimdi bu nispetlerin seyrini dikkatle gözden 
geçirirsek 1946 dan bu yana mütemadiyen artış
lar kaydettiğini müşahede ederiz. Filhakika ti
carette bulunduğumuz piyasaların birçoğu mev
cut sanayiini harb içinde yalnız harb ihiyacı için 
harekete geçirmiştir. Halbuki harbden sonra ya
vaş yavaş ve kısmen, bu memleketler istihsalâtını 
bu gibi makina ve tesisatın istihsaline tahsis et
mişler, Almanya gibi bâzı memleketler de yıkılan 
sanayimi kurmak suretiyle bu harekete katıl
maya başlamışlardır. O halde yıkılmış, istika
meti tamamen çevrilmiş alıcı piyasalarımızın1 mal 
verme imkânları 1940 dan itibaren inkişaf etti
ğinden ancak dış ticaretimizideki ithalât da o ha
rekete muvazi olarak bîr gelişme içinde görmek
teyiz. Şimdi Demokrat Partinin en inkişaf eden 
yılı sayılan 1952 de birinci grupun ithalâtımızda 
vardığı netice % 49,70 ve 1949 daki nispet % 
45,90, aradaki fark da % 04,20 den ibarettir. 
Birincinin hâdiseler karşısındaki isabetini araştı
rırken umumi istihsale yarıyan maddelerimizin 
ithalâtımızdaki seyrini ele aldık. Buradan areri 
dönerek bu seyri takip edelim. 

1946 da umumi gruplarımız % (58,30, 1947 de 
% 65,10, 1948 de % 68,9, 1949 da % 75,70 tir. 

Arkadaşlarım, Türkiye ithalâtında istihsale 
yarıyan maddeler nispeti harbden beri mütema
diyen artarak % 75,70 i bulmuştur. 

Halbuki aynı grupta 1952 deki nispet % 
72,30 dur. Maddi delilleri böylece ortaya koy
duktan sonra bundan çıkacak olan hükme gel
mek isterim. Türkiye'de ithalâtın bünyesin-
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deki değişikliği arkada bıraktığımız iki sene I 
içinde aramak yanlış bir görüştür. Geçmiş yıl
larda ithalâtın mühim bir kısmı zaruri istihlâk 
maddelerinden değil, bugün olduğu gibi maki
ne ve tesislerle istihsale ayrılan maddelere in
hisar etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, burada iki nokta var, 
birisi; hepiniz benden çok daha iyi bilirsiniz 
bu memleketi, Cumhuriyet idaresi nasıl tesel
lüm etti? 1.930 yılından itibaren millî ekonomi 
bünyesini takviye için ithalâtta çok zaruri olan 
istihlâk maddeleriyle bilhassa istihsal maddele
rini ön pilâna alan bir zihniyetin hâkim oldu
ğunu müşahede ederiz. Bu bakımdan kökü ge
rilerde olan bu zihniyetin memleketteki millî 
ekonomi zihniyetinin politik düşüncelerle »son 
iki seneye bağlamak hakşinaslık sayılmaz. Şim
di hamdolsun memleket süratli tempo ile müte
madiyen gelişmek yolundadır. Yurt içinde ev
velce yapılmış yatırımlar, iki seneden beri ya
pılmakta olan yatırımlar meyvelerini verdikçe 
ithalâtta tesiri aksi, yani menfi değil müspet 
olacaktır. Memlekette birtakım sanayi kurulmak
tadır. İptidai maddesi de memleket içinden te
min edilmektedir. Pamuk ipliği sanayii ve men
sucat sanayii işliyecek fabrikalar pamuk ip
liğini memleketten temin edeceklerdir. Ta eski
den beri ilerliyen bir iktisadi durum içindeyiz. 
Yalnız imkân ve tempo meselesi vardır ve bu mev
zu akademik bir mevzudur. İstenirse akademik 
münakaşası yapılabilir. Ancak kabul edilmeli
dir ki, bu hedef hiçbir zaman elden terk edil
miş değildir. Memleket fabrikaları arttıkça, de
mir, çelik, mensucat istihsalâtı arttıkça hariçten 
getirilecek emtia o nospette azalacaktır. İhraç J 
metaı olarak müspet bir rol oynadığını göre- I 
eek nesiller gelecektir. 

Bunları arzettikten sonra; müsaade ederseniz 
siyasi bir mülâhazamı da ilâve edeyim. Bugün 
yaptığı müspet işlerle öğünen iktidar ve önün 
Hükümeti, pekâlâ kendilerinden daha evvelki
leri kötülemeden bu başarılarım Büyük Millet 
Meclisine ve büyük milletimize anlatabilirler. 
İktidarın yaptığı müspet işlerin Meclis ve umu
mi efkâr önünde beyan etmesi muhalefetten is
temektedir. Bu, bugün mesut bir netice olarak ı 
artık memleketimizde bir anane halinde yerleş
miş bulunmaktadır. Buna mukabil iktidarın da-
durumu geçmiş zamanların imkânlariyle ölçe
rek ve objektif esaslara dayanarak bir hükme j 
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varması ve siyasi ayrıkların indî tahakkümün
den uzak kalarak hareket etmek suretiyle bunu 
bir anane olarak yerleştirmelidir. (Alkışlar) 

Sayın arkadaşlar; yüksek Meclis önünde son 
olarak ele alacağım mesele, plân ve program 
meselesidir. Bu meselenin ne kadar çetin oldu
ğunu kavrıyan arkadaşlarmızdanım. Yalnız, 
samimî olarak ve samimiyetine, bilgisini kata
rak, bu mevzua inanmış olan insanlar bu kür
süden hakikatları inandıkları gibi ifade etme
ye mecburdur. Anladığımız mânada program 
ve plân işini şimdi Yüksek Heyetinizde arzet-
m ek istiyorum. 

Hükümet plân ve program fikrini reddet
mektedir. Sayın Başvekilin, bütçe konuşmaları
nın başında yaptıkları beyanat da bunu teyit 
etmiştir. Zabıtlar baskıya gittiği için elde edip 
kalem kalem tetkik etmek imkânını bulamadım. 
Şahsan tesbit ettiğim kadar ve matbuattan al
dığım kadar tesbite çalıştım. 

Başvekil buyuruyorlar ki; D. P. iktidarı 
plân ve program yapmak suretiyle memleket ik
tisadiyatını tepeden ve merkezden idare edilir 
güdümlü bir ekonomiyi, takip ederek iktisadi 
kalkınma plânını nehyeden bir iktidardır. Bir 
başka pasajında; memlekette barajları, istih
sal kredilerini, istihsal emniyetini kurmak, mâ
kul bir fiyat politikası gütmek ve bu suretle 
millî zekâyı harekete getirmek prensibimizdir. 
Bu da kolay değildir. Evvel emirde bir nokta
yı belirtmek isterim. Güdümlü iktisat politika
sı bugün hür memleketlerde artık iflâs etm'iş ik
tisadi bir anlayıştır. Demirperde arkasında 
kalmış bâzı memleketlerde tatbik edildiği söy
lenmektedir. 

KENAN AKMANLAR (Çanakkale) — Halk 
Partisinde tatbik ediliyor mu? 

SERVER SÖMUNCUO&DU (Devamla) — 
Kenan arkadaşımız biraz tahammül gösterirse 
Halk Partisinin ne düşündüğünü arzederim. 

Arkadaşlar; Devlet eliyle bâzı teşebbüsler 
yapmayı ve çalıştırmayı, bâzı sahalarda zaruri 
gören C.H. Partisi elbette ki Demokrat Parti ik
tidarından bu yolda bir plân ve program iste
mez. Bu plân ve programın yapılması" sizlere 
değil, bize düşer. Onun içindir ki, Devletin 
yeniden hiçbir işletme kurmıyacağı yolundaki 
katî kararma muttali olduktan sonra hâlâ bu 
yolda bir program yapmıyorsunuz diye ısrar 
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etmekte bir fayda yoktur. Fakat devletçi ol-
mıyan ve devletçiliği çok mutedil olan iktidar
lar için dahi ele aldıkları dşler için program bir 
ihtiyaçtır. Bizim Hükümetten istediğimiz plân 
ve program sadece bu sahaya taallûk etmekte
dir. Bugün takdire değer bir cesaretle ele al
dığı ziraat kredisi merkezden tahrik edilen, 
ddare edilen bir şey değil midir? Müstahsili teş
vik için tatbik edilen fiyat politikası merkezin 
düşüncesini hâdiselere tatbik etmekten başka 
bir şey midir? Bu misalleri çoğaltmak müm
kündür. Bu milletin zekâsından şüphe etmek 
hiç kimsenin aklından geçmez. Buna şüphe et
mek en aşağı kendi kendimizi inkâr etmektir. 
Fakat iktisadi inkişafı sağlamak için yalnız 
zekâ yetmez. Birtakım teknik bilgiye, teknik 
vasıtaya da ihtiyaç vardır. 

Teknik bdlgi ve eleman meselesi üzerinde şu 
Mecliste Şikâyet etnıiyen tek arkadaş hatırla
mıyorum. Bunları yetiştirme imkânını hazır
lamak dünya üzerinde mevcut memleketler içinde, 
belki hiçbiri ile mukayese edilemiyecek kadar Tür
kiye'de Devlete düşen bir vazifedir. Devlet bu 
vazifesini yaparken memleket ihtiyaçlarını ve 
imkânlarını göz önüne alarak en kısa şekilde he
defe varma yollarını araştıracaktır, tşte bu yo
lun bulunması 'için tesbit edilen şey plân ve prog
ramdan başka bir şey değildir. 

Muhterem arkadaşlar, iktidarın bütün enerji
sini toplıyarak memleket işlerini halletmek iste
diğinden asla şüphe edilemez. Yalnız çalışma sis
temi kudretin israfına mâni olamıyacak kadar 
dağınık, hattâ günlük işler içinde boğulmaktadır. 
Misallerle daha iyi izah etmek suretiyle bu hu
sustaki fikrimi belirtmeye çalışacağım. 

Meselâ memlekette hangi nevi sanayim kurul
ması icabeder. Bu hususta Hükümetin halka bil
dirdiği bir mütalâa yok. Halbuki Hükümetin bel
li sanayi şubelerinde çalışmaları ve bu işlere te
şebbüs edildiği zaman bâzı kolaylıklar gös
terileceği bir programla halka bildirilmesinde 
fayda vardır. Hem şahsi müteşebbis kendi me
saisinden tasarruf etmek ve hem de dolayısiyle 
memleket istihsal kudretini israf etmemek için 
lüzumludur. Ziraatı ele alalım; zirai kredi hac
mi meblâğ olarak mütemadiyen artmakta ve mü
temadiyen bizi sevindirmektedir. Fakat verimli
lik derecesi acaba arzu edilir seviyede midir? 
Memleketin çeşitli yerlerinde çeşitli istihsalât 
vardır. Bir yanda pamuk, bir yanda tütün, öbür 
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yanda meyvacılık şu, bu yetiştirilmektedir. Fa
kat ne kadar zorlarsanız sorlayınız et hayvanı
nın yetiştiği yerde süt hayvanını ve süt hayva
nının yetiştiği yerde et hayvanını yetiştiremez
siniz. Bu hakikat ortada iken; Ziraat Bankası 
hayvan yetiştirenlere imkânları nispetinde ve 
seyyanen yardım etmektedir. Halbuki, hususiyet
lere göre kredi yardımını elbetteki plânlaştırabil-
se randıman çok artabilir. 

Arkadaşlar; fiyat politikasına da kısaca te
mas edeceğim. Bugün istihsali teşvik (itmek ve 
korumak maksadını güden bir fiyat, politikası 

mevcuttur. Fakat hedef lâyıkı veçhile çizilmiş ve bir 
program içinde tatbikatı mevcut politika yoktur. 
Hububat esas olarak ele alınmıştır, muntazam 
olarak fiyatlar tâyin edilmektedir. Fakat yine 
burada kalite ve hacım itibariyle programın ya
pıcı tesirini hissettiren bir tempo aksaklığı mev
cuttur. Pamuk ve fındık müstahsili sıkıştığı za
man Hükümet himaye elini uzatmaktadır. Bu 
istihsalâtıri ne dereceye kadar ve hangi fiyat se
viyesinde himaye icabettiği noktasında yapılmış 
bir programa dayanmamaktadır. Hâdiseler ça
tıp müşkül durumlar hâsıl olunca Hükümet elini 
uzatmakta veya gayrimüsait konjonktür altında 
Hükümet istihsali artıracak bir yol tutmakta
dır. Pamuk istihsalini hatırlıyalım. 1950 deki 
inkişaf yüzünden liberalizmin faydalarından 
bahseden arkadaşlar, burada fiyatı serbest bırak
manın istihsali kamçılıyaeağmdan bahsedenler 
oldu. Fakat, onu takip eden sene rekolte fazla
lığı ve beynelmilel piyasada hâsıl olan sıkışıklık 
dolayısiyle bu maddeyi istihsal edenlerde âdata 
kaçınılır gibi bir hal husule geldi ve bu maddeye 
arka çevirmek gibi bir vaziyetle karşı karşıya gel
dik. Binaenaleyh memleketin muayyen mmtaka-
sına, hattâ her yerinde bir maddenin istihsalini 
teşvik edebilmek ve beynelmilel piyasaların rağ
betini oraya celbedebilmek için fiyat politikasını 
bu esaslara göre ayarlamak lâzımdır. Sonra fi
yat politikası yoliyle destekliyeceğimiz mallar 
yalnız bunlar değildir. Meselâ Şefik Bey arka
daşımızın senelerden beri komisyonda söylediği 
yağlı tohumlar bu cümledendir. Ziraatçi arkada
şım kendi salâhiyetine göre; bu memleket istih
lâki artırdığı takdirde bir hububat ihracatçısı 
olamaz, fakat her zaman yağlı tohum ihraç ede
bilir derler. Biz de bu mallarda maliyet de yük
sektir. Şöyle bir misal vereyim, İsveç'e Hindis
tan'ın teslim ettikleri fiyatla, kendi istihsal mm-
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takalarımızda elde ettiğimiz fiyatlar kıyas edile
cek olursa bizde çok pahalı bulunmaktadır. Bu, 
istihsal merkezlerine intikal etmemesinden ve fi
yatlar muayyen bir teminat altına girmiş bulun-
mamasmdandır. 

Eğer böyle Türkiye ihracatını besliyecek 
olan maddeler üzerinde hem memleketin tabiî 
şartları, hem de beynelmilel piyasanın duru
mu, rekabet şartları göz önünde tutularak bir 
program takip edilirse hakikaten o vakit bu 
memleketin istikbali çok parlak olacaktır. 

ıSayın arkadaşlarım; bir program tesbiti 
deyince etrafı, hududu katiyetle çizilmiş, sa
ğına soluna geçilmez bir anlayış ifade ettiğim 
zehabı sizlerde hâsıl olmasm. Bir program 
çizilebilir, ama günlük zaruretlerle, bu pro
gram, birtakım tadilâta mâruz kalabilir. 1949 
da çizilen bir program 1952 de bir revizyona 
tâbi tutulabilir. Hayat durmuyor, Türkiye'
nin 1950 çehresi 1952 çehresine, daha doğru
su bu çehreler birbirine uymaz. 1955, 1958, 
1960 çehreleri de birbirine uymıyacaktır. Gün
lük revizyon bir program ve plân fikrini neh-
yedecek delil değil bilâkis teyidedecek bir fi
kirdir. 

Şimdi Demokrat Parti programında ve Hü
kümet beyannamesinde bu mânadaki progra
mı ıkabul ettikten sonra Hükümet ve sayın 
Başbakanın programsıızlığı müdafaa etmesinde 
elbette ki bir hikmet olduğuna kaaniim. 

Bu noktada tamamen şahsi kanaatimi ilâve 
ederek, küçük bir latifede bulunmama müsaa
denizi rica edeceğim. 

,Şahsi kanaatim şudur : Üç yıla yakın bir 
zaman içinde Hükümet hemen daha çok siyasi 
mücadeleye ehemmiyet vermiş, düşündüğü 
prensipleri ne tatbika. ve ne de hazırlamaya 
vakit bulamamıştır. Bu sebeple çaresiz müda
faasını plansızlığa teksif etmiş bulunuyor. Ar
tık siyasi hava durulmuş iktidar için de plân 
ve program için ciddî bir devir başlamış bu
lunmaktadır. Bu arada yine sevinerek uımmaik 
isterim ki bundan sonra programı hem Dervlet 
sektörüne hem de hususi teşebbüse rehber ol
mak yolunda hazırlamak ve ezelden gelip ebe
de doğru akıp giden Türkün mesut geleceğin
de müspet bir iz bırakmak mazhariyetine eri
şecektir. 

Sayın arkadaşlarını; bu yola girdiğiniz za-
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man bizden sadece takdir göreceksiniz. (Umu
mi alkışlar). 

REÎS — Oylama muamelesi sona ermiştir. 
Mehmet özbey. 
MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlarım, kilosu beş bin liraya kadar satı
lan gül yağının ticareti memleketaimizde inki
şaf etmektedir. Fiyatı gittikçe yükselen bu kıy
metli esansın Avrupa ve Amerikaya sevkı Tür-
kiyemiz için bir servet membaıdtr. Yalnız bu
nun eski devirlerde öldüğü gibi millî şerefimizi 
rencide eden mağşuş ihracattan katiyen sakınıl-
masir için şimdiden gerekli ve çok ciddî tedbir
leri alarak ve şayanı şükran olan halihazır kre
dimizi artırarak bu yükte hafif kıymette çok 
ağır gülcülüğün çok müsait olan inkişafına daha 
fazla hız verilmesini memleketimizin yüksek 
menfaati namına rica ederim. 

Memleketimizde sanat okulu (mezunları faz-
lasiyle çoğalmıştır. Ekserisi de boştur ve işsiz
dirler. Tesviyecilik, marangozluk, demircilik, 
döküm gibi muhtelif şubelerden mezun 3 - 5 
gencin bir araya gelerek atelye açmaları için 
zirai ve esnaf kredileri gibi bir sanayi kredi ve
rilmesi; Halk Bankasının bu mevzuu da ele 
alarak memleketimizde müstait sanatkâr genç
lerin elinden tutarak sanayiimizin inkişaf bul
ması, münevver işsizliğine son verilmesi gençli
ğimizin istikbali bakımından çok faydalı olacak
tır. 

Evvelce daimî bir şikâyet mevzuu :olan Top
rak Ofis bugün daha mütekâmil çalışması ile 
memlekete çok faydalar sağlıyacaktır Yalnız 
yurdumuzda zahire ambarı olan bâzı bereketli 
mahsul mmtakalarında mahsullerimizi çürü-
mekteıı kurtaracak ambarların açılması ve ço-
ğaltıbnası hayırlı olacaktır. 

Maden Umum Müdürlüğünde muameleler 
dolmuş,: tıkanmıştır. Memurların geceli gündüz
lü çalışmalarına rağmen dahi vatandaşlar, hak
larını almak için aylarca beklemekte, kapı kapı 
dolaşmakta, deneler geçerek sızlanmaktadırlar. 
Memlekette gelişmekte ve çok genişlemekte olan 
maden, işlerimiz çok kifayetsizdir. Maden Umum 
Müdürlüğü, M. T. A. ile birleştirilirse memle
ketimiz için çok faydalı olaeaktır. 

Yurtta maden mühendislerimizin adedi çok 
azdır. Bütün elemanları bütün memlekete yeter 
derecede yetiştirmek için Ticaret Bakanlığı Mil-
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lî Eğitim Bakanlığı ile anlaşarak çalışması lâ
zımdır. 

Bakanlık iptidai dokuma tezgahlarının bu
lunduğu Gazianteb, İsparta gibi yerlerde vatan
daşları daha medeni ve modern tezgâhlara ka
vuşturacağını iki sene önce vadetmişti. Hep 
uğraşırız, bu iş çok gecikmiştir. Hüküme
timizin vadettiği bu badlit, modern ve ucuz do
kuma tezgâhlarını dokuma kooperatiflerine gön
dermesini bekleriz. 

Dünyanın diğer memleketlerine naaran çok 
şükür bizim yurdumuzda hayat geçimi nispeten 
ucuzdur. Daha da uculatabiliriz. İşte bu sahada 
Türkiye'de hayatın daha ucuzlatılması mevzuunu 
mütehassıs bir büronun daimî olarak bakanlıkta 
çalışması memleketin hayrına olacaktır. Ya
bancı memleketlerde ticaret ataşelerimizin daha 
iyi çalışmaları ve 14 Mayıs inkılâbımızın kudre
tini onlara da hissettirerek daha verimli çalışma
lara geçmeleri için bakanlığımızın bu vadide de 
gayretini rica edeceğim. Yurt içinde iki sertedir 
memleketin bütün ticari ve iktisadi sahasında ta
nınmış tecrübeli ve bilgili kıymetleri toplıyarak 
bir (iktisat şûrası) nın toplanması faydalı olur. 
Yalnız İzmir'de değil, Türkiye çapında geliş
mekte olan İzmir Fuarına bütçemizin azametine 
yakışır bir şekilde yardım yapılması yerinde 
olur. 

Türkiye'ye otomobil akışı fazladır, dünya
nın hiçbir yerinde Türkiye'deki şık otomobiller 
yoktur. Fazla ithali, biraz Hükümetimizin! fren
lemesini rica edeceğim. 

Bütün memleketin yüzünü güldüren Ziraat 
Bankasına yüksek huzurunuzda yürekten tekrar 
teşekkür etmeyi vicdani bir borç bilirim. 

Sayın arkadaşlar; dünyanın her yerinde, çar
şıda, pazarda bütün eşya fiyatları satışnda etiket 
esastır. Pazarlık yoktur, eşyanın üzerine fiyat 
ne yazarsa müşteri onu verir. Fakat bizim mem
lekette maalesef pazarlık mevcuttur. Aldanma 
ve aldatmalar her zaman olmaktadır. Bu itibarla 
vatandaşların eşya alış verişinde katiyen emniyet 
yoktur. 

Katı emniyeti sağlıyacak etiketlerin konul
ması, fiyatların sabit olması pazarlık usulünün 
katiyen kaldırılarak etiketlerin konulması. 

Bütün vatandaşları, bilhassa ecnebileri de fe
rahlatıcı bir kararın alınmasını, daima iyiye, doğ
ruya, güzele doğru giden iktidarımızdan rica 
ederim. 
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I REİS — Mecdet Alkin. 

MECDET ALKİN (Kütahya) — Muhterem 
arkadaşlar; Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Büt
çesinin müzakere edildiği şu sırada yüksek hu
zurunuzda Sayın Bakanımızdan, beş dakika için
de, kısaca bâzı temennilerde bulunmaklığıma 
müsaadelerinizi rica ederim. 

Çok muhterem arkadaşlarım; malûmu âliniz, 
iktisadi muvazenenin bozulması neticesinde eşya 
fiyatlarında husule gelen yükselmeler, Millî bün
yeyi sarsar, içtimai nizamı bozar, umumi ahlâk 
akide ve telâkkilerini de değtirir. İkinci Dünya 
Harbinden-evvel gereken tedbirlerin Hükümetçe 
önceden alınmamış olması yüzünden memleketi
mizde iktisadi muvazene bozulmuş, içtimai bün
yemiz sarsılmışır. Enflâsyona giden bir emis
yon politikasiyle paramızın kıymeti düşürülmüş, 
hayat pahalılığı % 500 nispetinde yükselmiştir. 
Eşya fiyatlarının devamlı olarak yükselmesiyle 
aile bütçeleri alt üst olmuş, sabit ve dar gelirli 
vatandaşlar geçim zorlukları içinde, mahrumi
yet ve sefaletin ıstıraplariyle baş başa bırakıl
mışlardır. indî mülâhazalarla allnmış olan bir
takım günlük tedbîrler; piyasada daimî bir istik
rarsızlık, huzursuzluk yaratmıştır. Milletimizi 
refaha kavuşturacak birçok kıymetli fırsatlar ka
çırılmıştır. Çok kısa olarak temas ettiğim bu olay
lar; göz önünde tutularak üçüncü dünya har
binin arifesinde bulunduğumuz şu sırada Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığımızın birçok memleket
lerde olduğu gibi gerekli iktisadi savunma ted
bîrlerini şimdiden almasını zaruri ve lüzumlu 
görmekteyim. Ekonomik dâvalarımız merkeziyet 
ve tesanüt esasına göre nizamlandırılmalı ve bir 
harb ekonomisi koordinasyon teşkilâtı vücuda ge
tirilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım; bir harb vukuunda 
ordumuzun muzaffer olabilmesi ancak Millî eko
nomimizin şimdiden sağlam ve metin esaslar üze
rinde tanzim edilmesiyle mümkün olabilir. Yük
sek malûmunuzdur ki muasır harb bir milletin 
maddi ve manevi kudret kaynaklarının hep birden 
seferler hale getirilmesiyle kabil olur. 

Bunun için ordumuzun, sanayiimizin ve hal
kımızın hayati ve mübrem ihtiyaçlarının şimdi
den emniyet altına alınması lâzımdır. Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığımız vazife ve mesuliyetleri
nin şümul ve ehemmiyetini nazara alarak lüzumlu 
tedbirlere şimdiden başvurmalıdır. Çok kıymetli 

I elemanlara malik bulunan bu Bakanlığımız; de-
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mokrasi inkılâbımızın ve dünya iktisadi hareket
lerinin kaplanca göre yeniden organize edilme
lidir. Realist, dinamik, yaratıcı ve koruyucu 
bir ruh iktisap etmelidir. Bu Vekâlet, bugünkü 
teşkilâtiyle millî ekonomik kalkınmamızı sağlı -
yabilecek, her sene artmakta olan zirai, sınai is
tihsallerimize yeni yeni mahreçler bulabilecek 
ve hayat pahalılığı ile mücadele edebilecek kud
ret ve çapta değildir. 

Bakanlığın müsteşarlık makamı bir sene
den beri Vekâletle idare olunmaktadır. Sanayi 
Umum Müdürü yoktur. Maadin Umum Müdürü 
yoktur. Teşkilâtlandırma Umum Müdürü yok
tur. Toprak Mahsulleri Umum Müdürüne dört 
beş aydan beri mecburi izin verilmiştir. Petrol 
Ofisi tezebzüp içindedir. Dış Ticaret ve İç Ti
caret daireleri cidden ıslaha muhtaçtır. Standar-
dizasyon işleri olduğu yerde durmaktadır. Ba
kanlığın vaziyeti böyle hazin bir manzara arze-
derken tetkik heyetinde de birçok kıymetli ve 
tecrübeli elemanlar işsizdirler. Tekrar ediyo
rum; Bakanlık bugünkü teşkilât ve kadrosu 
ile ruh haletiyle Demokrat Parti iktidarmca mat
lup olan millî ekonomik kalkınmayı temin ede
mez. Gayrişuuri fiyat yükselişlerini ve ihtikârı 
önliyemez. İstihsal maliyetlerinde müspet te
sirler yapacak dış ticaret ve tediye muvazenele
rimizi ayarlıyabilecek kudret ve takatten ta
mamen mahrum bulunmaktadır. Ksefle arzede-
yim ki. Bakanlık bugün bir sürü şuursuz mev
zuatın çerçevesi içinde ancak günlük muamelât
la bocalayıp durmaktadır. Binaenaleyh Sayın 
Ekonomi ve Ticaret Bakanımızdan beynelmilel 
iktisadi cereyanlara ayak uydurabilecek realist 
ve rasyonel bir zihniyetle hazırlanmış bir teşki
lât kanunu tasarısını bir an evvel yüksek Mec
lise getirmesini rica ederim. 

REÎS — Baha Akşit. 
BAHA AKŞÎT (Denizli) — Muhterem arka

daşlar, iktidarımızın en ağır yüklerinden biri
sini hiç şüphesiz Ekonomi ve Ticaret Vekâle
ti çekmektedir. Samimî bir gayret ve büyük bir 
enerji ile çalışmakta olan Hükümetimizi mu
vaffakiyetlerinden dolayı tebrik ederim. 

Evvelce ismi sadece ziraatçi olan memleke
timizin son iki yıl zarfında hakikaten hububat 
pamuk ve diğer mahsullerin istihsalinde mü
him bir mevki almış bulunması ve bu durumun 
her gün biraz daha inkişaf etmekte bulunması 
Vekâletin işini büsbütün artırmaktadır. îstih-
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şalin artmasında makineli ziraatin olduğu ka
dar zirai kredi ile istikrarlı fiyat politikası
nın mühim rolü bulunduğunda şüphe yoktur. 
Bu itibarla bunda ısrar edilmesine de zaruret 
vardır. 

Ziraat Bankasının olduğu kadar Toprak Mah
sullerinin de bu mezuda mühim hizmetleri ol

duğu muhakkaktır. Bu arada muhterem ve ener
jik Vekilimizden, dünya pamuk istihsali mu
vacehesinde bizim pamuk fiyatlarımızın duru
mu ve maliyetin ucuzlatılması hakkında alınmış 
bir tedbir mevcut mudur? Ve buna lüzum var 
mıdır? Sualine cevap vermelerini rica edeceğim. 

1. Hububat fiyatlarının düşürülmemesiııi, 
saf, arık mahsul elde edilmesi için zamana ih
tiyaç olduğunun ve bu istikamete doğru teşvi
kin kademeli olarak yapılmasının faydalı olaca
ğının unutulmamasını rica edeceğim. 

2. Yağlı tohumlar son yıllarda bilhassa dış 
memleketlerde çok aranmakta olduğundan Ta
rım Vekâleti ile işbirliği yapılarak bu istika
mete doğru istihsalin artırılması hususunda teş
vikler yapılmasını temenni ediyorum. 

3. Artan istihsalâtımızı satabilmek için 
dış memleketlerde enerjik ve uyanık bir poli
tika tatbikına mecbur olduğumuz hepimizce 
ıııalfımdur. Muhterem Vekilimizin Belgrat 'ta 
iken dahi Almanya ile her gün telefonla muha
bere ettiğini ve dış ticaret işini çok dikkatle 
ele aldığını memnuniyetle ifade etmekle bera
ber yabancı memleketlerde vazife alan ve ala
cak olan memurlar üzerinde bilhassa titiz dav
ranmasını temenni etmekten de kendimi alamı
yorum. 

4. Maden Umum Müdürlüğümüzün hali ve 
| ne kadar ağır bir yük altında bulunduğu hepi

mizce malûmdur. Buna âcil bir çare bulunması 
icabettiği muhakkaktır. Çünkü madenlerimiz 
bize muazzam döviz getirecek hazinelerimizi 
teşkil etmektedir. îki yılda süratle inkişaf et
miş olmasına rağmen arzettiğim deva bulunursa 
istihsalin bugünkünün dahi bir hayli üstüne 
çıkacağı şüphe götürmez bir hakikatin ifadesi 
olu*. 

5. Son günlerde et ve balık servisi ku
ruldu. Bu meyanda muhterem vekilimize bir 
noktayı hatırlatmak isterim. Bugün memleke
timizin birçok noktalarında meralar sürülmekte, 

I arazi tevzi edilmekte, her yerde ziraat yapıl-
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maya doğru bir gidiş görülmektedir. Bu du
rum muvaceresinde hayvanın getirdiği gelir, 
zirai mahsullerin getirdiği gelirin fevkma çık
madıkça hayvancılığımızın âkibeti bilmem ne 
olur. Bu itibarla Tarım Vekâleti ile elbirliği ya
pılarak hayvan cinslerimizin ıslahı ile ve hay
van yetiştirme usullerini öğrenmemiz şarttır. 
(Az arazide çok hayvan besleme metodu). 

Bir de yeni kurulmakta bulunan bu teşkilât
ta vazife alacak personel üzerinde muhterem 
vekilimizin dikkatle durmasını rica ederim. 

6. En fazla üzerinde durmak istediğim kü
çük sanat erbabının bugünkü vaziyetleridir. 

Memleketimizin hemen her vilâyetinde ufak 
veya büyük çapta faaliyette bulunan, yedikle
ri bin bir darbeye rağmen büyüne kadar ayak
ta kalabilen küçük sanat erbabının vaziyeti 
cidden çok perişanlık göstermektedir. Bunla
rın bir haftalık kazancı 12 - 16 lirayı geçme
mektedir. 

Kazançlarının çoğu mutavassıtlar elinde kal
makta ve kendi ellerine bir şey geçmemektedir. 

Küçük sanat erbabının miktarının pek de 
(küçümsenecek bir rakam olmadığı ve bunların 
gayrimüsait iktisadi ve sıhhi şartlar içerisinde 
çalıştıkları göz önüne getirilirse meselenin cid
diyeti daha kolay anlaşılır. Bu sebeple geniş 
bir vatandaş topluluğunun iktisadi seviyeleri
ni ayarlamamız icabettiği şüphesizdir. Bunun 
için : 

1. Dokunan malların ıslahı ve standart 
hale getirilmesi; 

2. Tezgâhların ıslahı ve otomatik hale ge
tirilmesi ; 

3. Kredi durumlarının halledilmesi; 
4. Küçük sanat erbabının sâyiinin kıymet

lendirilmesi ve sürümün temini için çareler 
aranması; 

5. Yine bu maksatla İşletmeler Vekâletine 
bağlı fabrikalarla teşriki mesai edilerek bir 
çare bulunması. 

teabetmektedir ki, Japonya'nın ucuza bas
ma ve pazen imal ederek dünyaya rekabet ede
bilmesinde en mühim âmilin küçük sanat er
babının sanayimden istifade etmeleri olduğunu 

-hatırlatmakla da meselenin ehemmiyetini kı
saca arzetmiş olmacağınıa kaani bulunuyorum. 

Kredi meselesinde halen üzerine aldığı va
zifeyi başarmaktan uzak bulunan Halk Ban
kasının maddi ve manevi sahada Ziraat Ban

kasının faaliyetini kendisine örnek almasını 
ve mümkün olanın yapılmasını arzedeceğim. 
Vekâletin küçük sanat erbabı ile meşgul olan 
masasının bu mühim dâvayı başaramadığını te
essürle ifade etmeden geçemiyeceğim. Yüksek 
Heyetiniz tarafından tahsis olunmuş bulunan 
bir milyon liranın kısa bir zaman öncesine ka
dar sarfedilemediğini, her sene yapacakları iş
ler hakkında esaslı bir program yapamadıkla
rını, yaptıkları plânı dahi olduğu yerde bırak
maları sebebiyle büyük bir vakit kaybettikle
rini Yüksek Heyetiniz huzurunda çalışkanlığı 
ve enerjik kararlan sebebiyle şahsan daima 
takdir ettiğim kıymetli Vekilimize arzetmeyi 
bir vazife addederim. 

REİS — Müddetiniz dolmuştur efendim. 
BAHA AKŞİT (Denizli) — Peki efendim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
REİS — Nuri Sertoğlu. 
NURİ SERTOĞLU (Sinob)—Efendim, Hü

kümet temsilcilerinin de muhtelif vesilelerle 
bu kürsüden yaptıkları beyanlarda belirttikle
rine göre henüz tamamen zail olmadığı anla
şılan fevkalâde hallerin bir neticesi olan ve 
bilhassa iç piyasalarımızı yakından alâkalan
dıran bir konu hakkında mâruızatta bulunmak 
üzere evvelce söz almıştım. Fakat beş dakika
lık zaman içinde bu mâruzâtımı tamamlamak 
imkânını görmediğim için bütçe müzakerele
rinden sonra ve bilhassa Bakanın da tetkik 
ve müzakereye iştirak imkânlarını nazarı iti
bara alarak, ayrıca müstakil olarak huzuru
nuza gelmeyi daha faydalı gördüğüriı. için şim
dilik mâruzâtta bulunmaktan sarfınazar ediyo
rum. 

REİS — Nuri Ocakcıoğlu. 
NURİ OCAKCIOĞLU (Malatya) — Malat

ya'nın birçok kazalarında halk, geçimini başka 
vilâyetlerde çalışarak sağlar. Sayın Bakanın 
Sayın selefleri bu kürsüden icabeden tedbiri 
alacaklarını bildirmişler ve geçen sene Sayın 
Bakan yazılı soruma verdiği cevapta aynı hu
susu tekrarlamıştır. Henüz yapılmadı. Vaitleri-
ni yerine getirmelerini dilerim. 

Gürün Kazasında kırk sene evvel şal doku
nurdu. Usta istiyoruz şeklinde yanlış anlaşılmış 
şal ustası yetiştirirsek ele alacağız diyor. Usta 
yetiştirilmesini yazmamıştım. Gürün'de ustalar 
vardır. Hayata gözlerini yummadan bu sanatın 
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dirilmesini rica ediyorum. Yerinde diriltilmesine I 
imkân yoktur. I 

Bütün kazalarda vilâyette maden araştırması 
lâzımdır. I 

Misal olarak Darende'nin (Kötükale) Kö
yünde petrol, Göğebakan da mıknatıs, Balaban 
Bucağındaki suda Silisyon; Alvar Köyünde 
kurgun, demir madeni, Setrek Köyünde kömür 
madeni. Hekimhan Kazasının Karapınar Kö
yünde maden ve Karamahmut Köyünde de katran, 
zift, Basçedamı ve Deneci köylerinde demir, kö-

* mür madeni vardır. Numunesi üzerimdedir. iki 
sene evvel işletilirmiş. Bırakılmış bunlar üzerin
de Sayın Bakanın durmalarını rica ederim. 

REİS — Ali İhsan Sâbis,. 

ALİ İHSAN SÂBİS (Afyon Karahisar) — 
Ekonomi Vekili arkadaşımız son zamanlarda 
liberasyon usulüne devam olunacağını birçok 
yerlerde söylemiştir. Hiç şüphe yok ki bu usule 
şiddetle muhtacız. Şimdi tercihli ithal listeleri
nin yapılacağı söyleniyor.Tercihli listeler, belki 
ayarlama noktasından faydalı olacaktır. Bu iş
ler, evvelden lâyıkiyle tesbit edilerek hangi mal
ların serbestçe ithaline müsaade verileceği 
halka ve tüccara ilân edilmeli? Tüccar da bu 
programa göre siparişlerini yapmalı; fakat bu 
tesbit ve ilândan sonra, ithal listeleri merkezde 
tetkik sürüncemesine bağlı tutulmamalı. 

Bugünkü merkeziyet usulünden vazgeçilmeli. 
Muamele ıslah 'edilerek basitleştirilmelidir. 
Neşredilen resmî kayıtlara göre 22 Eylül 1952 
de Ekonomi Bakanlığının Ticaret Dairesince 
bu işlere el konmuş.. Bu tarihten itibaren hemen 
iki ay listelerin merkezde tetkiki ile geçmiş niha
yet birinci liste ile 53 milyon liralık ithalâta mü
saade olunmuş. Bundan sonra bir müddet daha 
işler sürüncemede kalmış ancak 12 Aralıkta 
ikinci liste ile 12 milyon liralık ithalâta müsaade 
verilmiş; bundan sonra 19 gün daha geçmiş; 
1952 Aralık ayı sonunda üçüncü liste ile 60 kü
sur milyon liralık ithalâta müsaade verilmiş; bun
dan sonra 23 gün daha geçirilmiş; 23 Ocak 1953 
te dördüncü liste ile 7 milyon liralık ithalâta 
müsaade verilmiş; bundan sonra 21 gün daha 
geçmiş 13 Şubat 1953 tarihinde beşinci liste ile 
31 milyon ve 25 Şubat 1953 te altıncı liste ile 
22 milyon liralık ithalâta müsaade verilmiş. De
mir ve çimento ithali tam beş ay sonra bu son 
liste de kabul olunmuş. | 
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İthal listelerinin bu suretle sürüncemede kal

maları ve tam beş ay uzaması halk ve tüccar ara
sında hoşnutsuzluk doğurmuştur. Biz halk tara
fından seçilmiş bir parti Hükümetiyiz. Halk ef
kârını dikkate almak halkın ihtiyaçlarını sürat
le temine çalışmak vazifemizdir. 

Merkezde tetkik kararı alındığı zaman, dera
kap açıkgözler ve kolayca zengin olmak hırsında 
olanlar, halk yararına bundan istifadeye kalktı
lar. Artık ithalâta müsaade verilmiyecek yayga
rası ile ellerinde aynı cinste malı olanlar, fiyat
ları alabildiğine yükselttiler; suni pahalılık, tü
redi zenginler hâsıl oldu. 

Memleketimizin jeopolitik vaziyeti, ve iktisadi 
icaplar birçok inşaatı zaruri kılmıştır. Her ta
rafta asfalt ve beton yollar, barajlar, limanlar, 
hava meydanları, mektepler, hastaneler, Hükü
met binaları ve saire yapılıyor. Halk da modern 
otel, bina ve apartman inşası gayretine düşmüştür. 
Bu suretle memlekette büyük bir imar faaliyeti 
vardır; bunlar pek lüzumlu ve faydalı işlerdir. 

Bütün bu inşaat için hariçten mutlaka ve çok 
miktarda demir, çimento ve sair inşaat malzeme
sini bütün konfor icaplariyle beraber ithal etmek 
zaruridir. 

Yeniden demir ve çimento fabrikalarının in
şasını beklemeye vaktimiz yoktur. Bunların Dev
letçilik kafasiyle değil, halk teşebbüsü ile yapıl
ması lâzımdır. Şimdi imar faaliyetini durdur
mak değil, bütün bu inşaat ve 24 saat içinde 
malzemesinin ithalini serbest bırakmak ve 24 
saat içinde muamelesini yaparak ithaline müsa
ade etmek çok muvafık olur. Bunları merkezde 
tetkik bahanesiyle kösteklemek doğru değildir. 
Diğer taraftan bâzı mühim ilâçlar vardır ki, 
bunları tereddütsüz süratle ithal etmek ve suni 
pahalılığa meydan vermemek lâzımdır. îşte si
ze ufak bir numune : Şu küçük şişenin içinde 
yalnız Amerika'da yapılan (küçük bir şişe gös
tererek) öortadren acetate ve Cortison deni
len ilâçtan 30 draje veya hap vardır. Peraken
de satış fiyatı tam 44 liradır. Ecza depolarından 
36 liraya almak mümkündür; fakat ilâcın sürat
le ithaline müsaade verilmemesi eczacıları hare
kete geçirmiş depolardaki tekmil ilâç şişeleri 
toplatılarak eczanelerin dolaplarına sokulmuş 
36 lira ile alınabilecek 30 draje 44 liraya satıl
maktadır. Her hasta 30 draje için 8 lira fazla 
ücret veremez. Bu ilâcı benim gibi daimî olarak 
kullananlar vardır. Bunun için suni pahalılık-* 
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lara meydan vermemek ve gümrüklere gelen mal
ların 24 saat içinde ithaline müsaade etmek 
lâzımdır. İktisat Vekilimizden yeni kolaylık
lar ve ıslahat bekliyoruz. Efkârı umumiyenin 
şikâyetlerine kulak vermek lâzımdır. Eski zihni
yetler artık terk olunmalıdır. 

KEİS — Cemal Kıpçak. 
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar, memleketin iktisadi esasları
nı teşkil eden zirai, sınai, ve madenî mevzular 
arasında zirai sektörü bir tarafa bırakırsak sa
nayi ve maadin meseleleri kısmen Ticaret Vekâ
letinin elinde bulunuyor, icrai murakabe kısmen 
İşletmeler Bakanlığının elinde bulunuyor. Kıs
men de inhisarların elinde bulunuyor. İktida
rın iktisadi politikası belirirken işletmelerin, 
inhisarların elinde bulunan bâzı sanayi ve ma
adin mevzularının hususi teşebbüse intikal et
tirilmesi bir mesele halinde ortaya atılmış bu
lunmaktadır. Bu vaziyette aceba Ticaret Vekâ
letinin elindeki sınai ve madenî kısımları da 
ileri sürerek bir Sanayi ve Maadin Vekâleti 
ihdası meselesinde Hükümetin ne noktainazar
da olduğunu belirtebilir mit Bunu rica ediyo
rum. Memleketin zirai mevzuları inkişaf et
miştir. Havayici zaruriyeden olan zirai meta, 
ticari ve iktisadi künyemiz içinde iyi bir mura
kabe altındadır. Toprak Mahsulleri Ofisi var
dır; tevziini, alım ve satımını hulâsa iktisadi 
mevzuunu murakabe eder, müdahale eder. Gı
da maddelerinden balık ve et meselesi de bugün 
Ticaret Bakanlığının bünyesinde bir murakabe 
otoritesine tevdi edilmiştir. Mahrukat dâvası 
kısmen Petrol Ofis elinde idare ediliyor. Geri 
kalan kısım, kömür, odun ve saire kimin murakabe
si altındadır? Gerçi İşletmeler Bakanlığına bağlı 
bir Kömür Tevzi Müessesesi vardır. Hususi teşeb
büs emrinde inkişaf eden linyit işletmelerinin 
murakabesi nasıl yapılacaktır? Memleketin sana
yii inkişaf ederken, mahrukat mevzuu ne şekil
de ayarlanacaktır? 

Bütün bu suallere ya muhtelif bakanlıklar 
arasında bir koordinasyon, sisteminin, yahut de
min arzettiğim gibi bir sanayi ve maadin vekâ
letinin kurulmasını zaruri kılar gibi görünüyor. 
Bu husustaki Hükümet noktainazarının belirtil
mesini faydalı gördüğüm için söz almış bulunu
yorum. 

REİS — Tarık Gürerk. 
TARIK GÜRERK (İzmir) — Vazgeçtim. 

REİS — Sadettin Karacabey. 
SADETTİN KARACABEY (Bursa) — Ti

caret politikamızın temeli istihsalât yoliyle ih
racatı ve ithalâtı artırarak memleket umumi kal
kınmasını sağlamaktır. 

Istihsalâtm artmasında başlıca faktör 1 - Fi
yat politikası II - Kredi işi, III - Marşall yardı-
mı.Bu üç faktörün tahakkuk etmesi memleketin 
zirai ve iktisadi kalkınmasını sağlamış bulun
maktadır. Bu muvaffakiyetten dalayı Hükü
meti tebrik ederim. 

Kredi mevzuunda Ziraat Bankasının faaliyeti 
ve müspet mesaisini takdirle anmayı bir vazife 
bilirim. Nitekim 1949 senesinde Ziraat Bankası
nın umumi plasmanı 334,5 milyon, 1950 de 533,5 
milyon, 1951 de 846 milyon, 1952 senesinde bir 
milyar 180 milyona yükselmiştir. Bu plasman 
içinde Tarım Kredi Kooperatiflerinin 1952 plas
manı 215 milyon, donatım 21 milyondur. Küçük 
çiftçileri bilhassa alâkadar eden bu plasmanlar 
umumi ihtiyacı karşılıyamamaktadır. Bu kısım
ların artması şayanı temennidir. Tarım Satış 
Kooperatiflerine ve Birliklerine ayrılan 175 mil
yon lira ile bu teşekküller birçok yerlerde des
tekleme mubayaalarında bulunmuşlardır. Bâzı 
hatalar istisna edilirse umumiyetle bu alımlar 
müstahsili korumuş ve kendilerine menfaat sağ
lamıştır. Bu meyanda Zeytin Kooperatiflerinin 
hizmetlerini şayanı takdir bulurum. Erdek, Edin-
cik, Tirilye, Mudanya, Gemlik, Orhangazi 
bölgelerinde 2 milyon 250 bin lira ile yapılan 
alımlar neticesinde bu mıntaka zeytin müstah-
sıllarına asgari 5 miyon lira kazandırmıştır. Ta
pu muamelâtı henüz ikmal edilemediğinden tesis 
kredilerinden az miktarda istifade edilmektedir. 

Şu eiheti de bilhassa belirtmek isterim ki, 
Ziraat Bankası daima artan bir istek karşısm-
dadır. Zirai ve iktisadi sahada çök büyük ham
leler yapan, müspet ve verimli mesaisiyle yurt 
çiftçiliğinde büyük şeref hissesi bulunan Ziraat 
Bankamızın öz kaynaklarının mutlaka artırıl
ması lâzımdır. Umumi olarak ticari kredi hac
mimiz : 1949 senesinde 995 küsur milyon. 1950 de 
bir milyar 153 küsur milyon, 1951 senesinde bir 
milyar 492 küsur milyon, 1952 de iki milyar kü
sur milyona yükselmiştir. Tasarruf mevduatı 
ve diğer mevduat miktarları bir hayli artmış bu
lunuyor, 1949 senesindeki umumi yekûn 985 kü
sur milyon iken 1952 de bu miktar bir milyar 800 
küsur milyondur. 
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Halk Bankası delaletiyle küçük esnafların 

da finansmanı son zamanlarda esaslı olarak 
el« alınmış bulunuyor. Yalnız küçük esnaf me-
yanında mütalâa edilen birtakım sanatkârların 
durumu hususi bdr vaziyet arzetmektedir. İkin
ci Cihan Harbinde ithalâtın azalması ezcümle 
birtakım ufak ziraat makineleriyle, ziraat âlât 
ve edevatının ve dokuma makinelerinin memle
kete ithal edilememesi yüzünden memlekette 
«şasen mevcut bulunan bu sanayiin inkişafına 
âmil olmuş ve yurdun muhtelif yerlerinde ez
cümle, İstanbul, Bursa, İzmir, Eskişehir, Ada
na ve diğer yerlerde ufak fabrikasyona giden 
bir mahiyet iktisap etmiştir. Birçok sanatkâr 
yetişmiş ve iftihar edilecek mahiyette imalât 
meydana gelmiştir. Bugün bu bölgelerde en 
müşkülpesent zevatı memnun edecek mahiyette 
döküm işleri yapılabilmektedir. Hal böyle iken 
bu sanayii himaye eden bir politika takip ede
mediğimizden maalesef bu vatandaşların duru
mu cidden elimdir. 40 işçi çalıştıran bir mü
essese bugün maalesef 3 işçi çalıştırmaktadır. 
Birçoklarında durum arzettiğim gibidir. Bu 
halin devamı henüz doğmakta olan bu sanayiin 
Ölümünü intaç edecektir. 

Küçük esnafın finansman işi son zamanlarda 
esaslıca ele alındığını memnuniyetle müşahede 
etmekteyiz. Yalnız küçük esnaf meyanmda 
mütalâa edilen sanatkârları nazarı itibara alın
ca sanatkârlara isalbet eden miktar lâşey mesa
besinde kalmaktadır. Ancak mevcut kredinin 
% 20 sine tekabül edebilecektir. Bu sanayi er
babının finansman işinin ele alınması lâzımdır. 
Muhterem ve sevgili arkadaşım Enver Güreli '-
den sanayi mevzuunun esaslı olarak tetkik edi
lerek himaye edilmesini hassaten rica ederim. 
Bu hususta himayekâr bir gümrük politikasının 
takibi mutlaka ieabetmektedir. Dahilî sanayi
den Muamele Vergisinin kalkması da şayanı ar
zudur. Bu mevzuda ziraatten sonra memleket 
kalkınmasında en esaslı âmil olacaktır. Son 
senelerde maden işletmelerimiz de esaslı döviz 
'kaynakları arasında yer almaya başlamıştır. 
Madencilerin de muhtacı himaye olduğunu ar-
zetmek isterim. Bâzı ziraat makinelerinin ye
dek parçaları, ihtiyacı kar,şılıyamam<aktadır. 
Bunların ithalatındaki lisans işinde daha geniş 
hareket edilmesini rica ederim. 

Toprak Mahsulleri Ofisi: Ofisin mubayaa iş
lerini şayanı takdir bulurum. Fiyat politikası 

bakımından Hükümet personele gerek alım işle
rinde ve gerekse müstahsıla gösterdikleri hüs
nü muameleden dolayı teşekkürler ederim. Dış 
pazarlara vâki olan satış işimizin bâzı aksak ta
raflarının Ticaret Vekilimizin enerjik müdaha
lesiyle bir miktar zarar olmasma rağmen ayar
landığına memnunuz. 

REİS — Hüseyin Balık. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Hükü

metin, Hükümet Reisinin, bilhassa Başbakanın 
günün ihtiyaçlarına, siyasi icaplara göre şekil 
ve vaziyet değişikliği yaparak, uymasını bildiği 
halde Ticaret Bakanlığının 3 senedir bu zihni
yete kendisini uyduramadığından dolayı eza 
duymaktayım. 

Birinci arkadaş geldi, yapmadı, ikinci ar
kadaş geldi, kendisinin tercüme, telif eserleri 
ve altında imzaları mevcuttu, ondan bekledik, 
o da bu imzalarından ayrılıp yapmadı. Bu 

üçüncü arkadaştan beklerdik geçti, enerjikti, 
sevimli idi, kendisinden emindik. Tebrik 
için makamına gittik, derhal yapacağım dedi, 
meselelerden birisi Maadin Umum Müdürlüğü 
idi. Derhal yapacağım, bir taraftan arkadaş
larımı toplayıp kuracağım tanzim edeceğim de-
dedi. Bundan da bugüne kadar bir şey elde 
edilmemiştir. Eğer Maadin , Umum Müdürlüğü 
bir teşkilât meselesi ise buna bir diyeceğim yok
tur. Ben öyle, zannediyorum ki, ve arkadaşla
rım da bana iltihak ederler ki, bu işler mutlaka 
Maadin İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilât Ka
nununa vabeste değildir. 

Sonra Eylül ayından beri, Hükümetçe alı
nan tahdit kararından İstanbul'daki tüccar ar
kadaşlar şikâyetçidirler. Ben Hükümetin döviz 
açığına kail değilim. Nitekim Başbakan da açık 
olarak ifade ettiler, hattâ dediler ki, döviz me
selesi diye bir mesele, ciddî, vahîm bdr mesele, bir 
meselemiz yoktur dedi. Belki Hükümet bunu mev-
zuubahis olmasından çekinir. Serbest ithal edil
sin, fakat muayyen zamanlarla takyit edilsin. 
Tüccar, fabrikacı bilsin ki, Türkiye'de ne ka
dar zamanda lisans verilir, ne kadar zamanda 
karşılığı çekilir. 

Ben demiyorum fazla mal ithal etmeyin, 
gümrükler dolu; ambarlar dolu şura dolu, boş 
yerler dolu. Her gün tüccarlar gümrüğe ardi
yeler vermektedir, sıkıntı çekmektedirler, ben
deniz Ticaret Vekâletinde^ Ticaret Vekâleti 
teşkilâtından rica ediyorum. Bunları bir zaman-
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la mukayyet kılsınlar, zannederim ki, işittiği
mize göre birtakım şeyler cereyan ediyormuş, 
bir sene mi, altı ay mı olur, üç ay mı olur, 
muayyen bir müddet koysunlar, bunu da tüc
carlar, fabrikalar bilsin. Bunu tüccarlar fabrika
lar bilmeyince bunların hangi zamanda çıkacağını, 
nasıl çıkacağını bilemezler. Bunların açık ola
rak, katî olarak bilinmesi lâzımdır, aksi halde 
bu bence doğru değildir. Doğru bir şey değildir-
Memleketin . ticaretini çok sektedar ediyor. İs
tanbul'da çok şeylere sebebiyet veriyor. Bu 
işlerin tanzimini Bakandan ve teşkilâtından ri
ca ediyorum. 

REÎS — Bir dakikanız kaldı Hüseyin Bey, 
HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Serbest 

•madenler; Amasra'daki madenler, İdareağzı 
ve Azdavay ocakları ne zaman çalışacak, 
Hükümet tarafından mı işletilecek, yoksa husu
si teşebbüse mi verilecek? Bunun da Bakan ta
rafından bildirilmesini rica ediyorum. 

Bir de modern sanayi ile iptidai sanayiimiz 
arasındaki boşluğun doldurulması için Ticaret 
Bakanlığı ne düşünüyor? Bunu da bilhassa ken
dilerinden rica ediyorum. 

Dileklerim bundan ibarettir. (Alkışlar). 
REÎS — Ekrem Alican. 
EKREM ALtCAN (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlarım, ben kısaca iki nokta üzerinde 
durmak ve Hükümetin dikkat nazarını eelbet-
mek istiyorum. 

Hep bildiğiniz gibi Hükümet zirai mahsul
lerde geniş mikyasta kalkındırıcı mahiyette bir 
fiyat politikası takip etmekte ve bu arada bir 
kısım mahsullerimizde takip edilen politika dün
ya fiyatlarının üstünde yüksek bir fiyat poli
tikası halini dahi alabilmektedir. Yalnız buşü-
ne kadar mısır mahsulü üzerinde takip edilen 
fiyat politikası tamamen bu politikanın aksi 
mahiyette tecelli etmektedir. Hep bildiğiniz 
gibi mısır mahsulünün ihracı münhasıran Hü
kümet kanalı ile yapılmakta, tabiatiyle ihraç 
imkânları bu şekilde bertaraf edildiğine göre 
fiyatlar da Hükümetin tamamen inhisarı altında 
bir vaziyete girmektedir. Hükümet bu şekilde 
inhisarında tuttuğu fiyatlarla diğer mahsuller
de olduğunun aksine olarak mısır fiyatlarını 
dünya fiyatlarından düşük seviyelerde muha
faza edeğelmektedir. Bu politikanın takip edil
mesinde elbet Karadeniz bölgemize ucuz mısır 
yedirmek maksadının başta gelen amillerden biri 
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olduğunu takdir ediyoruz. Hükümetin benimse
diği bu politikaya hiçbir surette itiraz etmek 
aklımızdan geçmez. Yalnız Karadeniz bölgesin
deki vatandaşlarımıza ucuz mısır yedirmek mak-
sadiyle mısır müstahsili bölgeler vatandaşlarına 
külfet yüklemek fikrine tabiatiyle taraftar okmı-
yacağız. Bu bakımdan Hükümetten istirham 

, ediyorum, mısır fiyatları politikasında, biz yük
sek fiyat istemiyoruz, dünya piyasasına uygun 
bir fiyat politikası takip edilsin, mısır müstah
sili bölgelerindeki müstahsıllar, Karadeniz için 
takip edilen politikanın külfetini omuzlarında 
taşımasınlar. 

Temas edeceğim ikinci bir nokta da; zirai 
mahsûllerden hububat ihracında takip edilen 
politikanın bâzı mertebe tashihine ihtiyaç oldu
ğu noktasıdır. Bugün hububat ihracında takip 
edilen politika münhasıran Hükümet kanaliyle 
hububatımızın ihracı şeklinde meydana çıkmak
tadır, Halbuki bence bu tedbir, hububat istih-
salâtımızm ancak memleket ihtiyaçlarına kifa
yet ettiği devirlerde alınmış bir tedbirden baş
ka birşey değilidr. Bugün hububat istihsalâtı-
mız hakikaten genişlemiş memleket ihtiyacından 
artan büyük bir kısmının ihracına imkân hâsıl 
olmuştur. Bu durum karşısında Hükümet, mem
leket ihtiyacından artan hububatın ihracında 
hususi şahıslara imkân vermek her halde faydalı 
olur kanaatindeyim. 

Bu hususları Hükümetin dikkat nazarına ar-
zediyorum. ,,,:, 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REÎS — Ahmet Kavuncu. 
AHMET KAVUNCU (Kütahya) — Muht* 

rem arkadaşlar, ben de Ekonomi ve Ticaret 
Bakanından bâzı temenni ve ricalarda buluna
caktım, fakat gerek Baha Akşit, gerekse' Sa
dettin Karacabey arkadaşlarım küçük sanat
lar mevzuunda temas etmek istediğim nokta
ları belirttikleri için bu konuda konuşmaktan 
sarfınazar ediyorum. 

Hazırlanmakta olduğunu duyduğum Küçük 
Sanatlar hakkındaki Kanunun Yüksek Meclise 
bir an evvel getirilmesini sayın Bakandan bil
hassa rica ederim. 

REÎS — Nusret Kirişcioğlu. 
NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Çanakkale) — 

Muhterem arkadaşlar; bendeniz kısaca balık-' 
çılık meselesine temas edeceğim. Yurdumu* 
zun içindeki büyük göller, memleketimizin üç 
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tarafını çeviren denizler dünyanın en bol, en j 
çeşitli ve en lezzetli balıklarına sahip olduğu 
halde bugün dahi balıkçılığımız zavallı bir 
zümreyi fa'krü zaruret içinde yaşatan bir iş sa
hası olarak durmaktadır. 

Dün bu memlekette balıkçı dendiği zaman 
harap kulübelerde ancak barınabildi, fırtına
larla, dalgalarla boğuşan, yakalarını patronla
rın eline kaptırmış pejmürde kılıklı insanlar, 
çürük çarık sandallar, delik deşik ağlar akla 
gelirdi. 

Bugün Hükümetimiz bu dâvayı ele almış 
bulunmaiktadır. Hakikaten kanunlar hazırlan
makta, müesseseler kurulmakta, tetkikler ya
pılmakta ve raporlar yazılmaktadır. 

Buna biz fevkalâde memnunuz. Fakat bi-
ızim bu noktadaki yegâne şikâyetimiz bu mem
nuniyetimizin asıl yüzü gülmesi ieabeden balık
çılarımıza hâlâ lâyıkiyle intikal etmemiş olma
sıdır. 

Bugün belki balıkçılar ağ ipliği sıkıntısı 
çekmiyorlar. Belki içlerinden bir ikisi kayığı
na ufak da olsa bir motor takabilımiştir. Fa
kat hâlâ Zabıtai Saydiye Nizamnamesi hüküm
leri balıkçıların kazanç ve faaliyetlerine set 
çekmekte devam etmektedir. Balıkçı hâlâ 
patrondan yakasını kurtaramamıştır. Binneti-
ce balıkçı ailesinin hayat seviyesi pek de farklı 
olmıyan bir noktada durmaktadır. 

(Bu sırada Yunanistan ve Yugoslavla Hü
kümetleri Hariciye Nazırları Cumhur Riyaseti 
locasında yer aldılar ve mebuslar tarafından al
kışlandılar.) 

REİS — Dost ve müttefik Yunanistan ve 
Yugoslavya Hükümetleri Hariciye Nazırları 
Meclisimizde bulunuyorlar. Yüksek Heyetinize 
arzetmekle bahtiyarım. (Sürekli alkışlar),. 

Devam ediyoruz efendim. 

NUSRET KÎRÎŞCtOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar; bir hâkim elindeki dâvanın 
uzıyaeağım tahmin eder ve acele alınması 'icap 
odon tedbirler de bulunduğunu görürse evvelâ 
bu tedbirleri ittihaz eder. 

Balıkçılık dâvasının memleket ölçüsünde ke
mal mertebesinde halledilebilmesi de böyle uzun 
vadeli bir dâvadır. Fakat bu dâvanın da acele 
ittihazı ieabeden tedbirleri vardır, İşte biz bu 
acele tedbirlerin alınmasında bir gecikme gör
mekteyiz. I 
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Bir gün bu memlekette muazzam balık sana

yii kurulacaktır. Hazırlıklar bu yoldadır. 
Memleketin muhtelif yerlerinde soğuk hava 

depoları kurulması işine şimdiden başlanmıştır. 
Dış piyasada isabetli veya isabetsiz satış imkân
ları aranmaktadır. Fakat acele tedbirlerin alın
masındaki gecikme balıkçılarımızın bir an evvel 
rahat nefes almasına mâni olmaktadır. Vaktin 
darlığı dolayısiyle acele alınması 'ieabeden ted
birlerden bir iki misal bahsedeceğim: 

a) ilk başta gelen tedbir kredi işidir. 
Geç katmış olmakla beraber bu ay içinde ba

lıkçıya kredi temin etmek üzere Türkiye Cum
huriyet Ziraat Bankası Kuruluş Kanununa ek 
kanun tasarısının Yüksek Mecl'ise sevkedilmesi 
bu sahada hayırlı bir adımdır. Bunun bir an ev
vel çıkması balıkçıya en büyük ferahlığı verecek
tir. Çiftçimizin kalkınmasında büyük rolü olan 
Ziraat Bankasının balıkçılarımız için de büyük 
faydalar sağlıyacağmdan emin bulunuyorum. 

b) Acele alınması ieabeden tedbirlerden 
ikincisi; balıklarımızın iç piyasaya lâyıkı veçhile 
arzedilmesini temin edecek olanlardır. Soğuk 
hava tertipli vagonların sayısının artırılması ve 
izoter kamyonların kâfi sayıya çıkarılması ve bil
hassa göllerimiz için müh'im olan küçük kar, buz 
makinelerinin temini bu meyanda sayılabilir. Ba
lığın izoter kamyonlarla nakline bir hazırlık 
olmak üzere kar ve buz makineleri ehemmiyet 
arzetmektedir. Ancak bu vasıtalarla balığın iç is
tihlâke geniş ölçüde arzedilmesi ve balıkçılarımı
zın biraz olsun feraha kavuşturulması mümkün 
olabilecektir. 

RE tS — Vaktiniz dolmuştur. 
Ferid Melen. 
FERÎD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlar, son haftalar içerisinde Almanya'nın Bre
ni en şehrinde çok müessif bir hâdise cereyan etti
ğini hepiniz biliyorsunuz. (Bunun Meclisle ne alâ
kası var? Sesleri). Bh hâdise hepimizi mütees
sir etmiştir. Belki bunun zamanı gelmemiştir, 
belki tahkikat bitmemiştir ama, Hükümetin bu
nu teferruat iyi e millet huzurunda açıklıyaca-
ğına eminim. Yalnız, bununla ilgili 1 - 2 mesele 
birkaç günden beri matbuatımızda geniş yer 
tutmaktadır. Onlar hakkında eğer bugün iza
hat vermek mümkün ise bugün, yoksa başka bir 
vesile ile bilgi vermesini Ticaret Bakanlığın
dan rica etmek üz'ere söz aldım. Gazetelerin 
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yazdıklarına göre bu hâdisenin kahramanı olan 
zat Raman ismindeki gemiyi terhin etmek sure
tiyle Türk Ticaret Anonim Ortaklığından bir 
milyon yedi yüz bin lira, Mardin Şilebini ter
hin etmek suretiyle beş yüz bin lira, Türk Tica
ret Anonim Şirketinden beş yüz bin lira, yine 
aynı şirketten üçüncü derecede ipotek suretiyle 
iki* yüz bin lira kredi almıştır. Aynı zat Haran 
gemisini terhin «etmek suretiyle Türk Ticaret 
Bankasından iki buçuk milyon lira almış, ga
zetelerin yazdığına göre bu parayı Ziraat Ban
kası Türk Ticaret Bankasına tevdiat şeklinde 
vemiştir. 

Yine bu zat Raman Petrol Gemisini, bilmem 
kaçıncı defa, ipotek etmek suretiyle Petrol 
Ofisten bir milyon lira almış. Yine aynı zat 
Raman Gemisini terhin ederek Petrol Ofisten 
bir üç yüz bin lira daha almış ve bu suretle üç 
aded değerini bilm'ediğim gemi mukabilinde 
Türk Ticaret Anonim Şirketi, Türk Ticaret 
Bankası ve Petrol Ofisten altı milyon liralık bir 
kredi temin etmiş bulunuyor. Söylendiğine gö
re, bilmiyorum bunlara dâhil midir? Yine bu 
zata Ofis 700 bin lira avans vermiştir. Sonra 
bu zat Ofisten satmaldığı mazotların bozuk ol
duğunu iddia ederek dâva açmış ve dâva, Ofi
sin lâyıkiyle müdafaa yapmaması yüzünden ya 
kaybedilmiş veya kaybedilmek üzere bulunu
yormuş. Bu benim malûmatım değildir. Gaze
telerden aldığım, doğru veya yanlış malûmat
tır. Bunlar, bu şekilde Türk efkârına aksetti
rilmiştir. Hükümetin bu mevzu hakkında açık
lama yapması, eğer bunlar vâki değil ise Yük
sek Heyetinize ve umumi efkâra tatmin edici 
malûmat vermesini beklemekteyiz. 

Bunun haricinde, bu hâdisenin kahramanı 
olan zat Sanayi ve Kalkınma Bankasının Meclisi 
İdare âzasıdır. Zannediyorum ki Hükümet ta
rafından tavsiye olunmuştur. Son hâdiseler üze
rine Hükümetin bu durumu bir daha tetkik et
mesi lâzımdır, sanırım. Mâruzâtım bundan iba
rettir. 

REİS — Sırrı Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Aziz arkadaşla
rım ; tabiatın bâzı lütuf l a n vardır ki memleke
timizde bu lütufları hiç tanımayız yahut da is
tifade etmesini iyice bilmeyiz. 

Kuzey Doğu Anadolu'nun Erzurum, Erzin
can, Çoruh, ve Ağrı vilâyetlerinin merkezini 
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teşkil eden bir mahalde Balkaya maden kömü
rü mevcuttur. Gerek kapasitesi itibariyle gerek 
kalorisi itibariyle iyi vasıfta 10 milyon ton ' 
kadar rezerveye maliktir. Maalesef işletileme-
mektedir. Bu kömürün işletilmesi için vaktiyle 
teş^büsler oldu. Eğer yolu yapılacak olursa 
talipleri de mevcuttur. Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığına birçok hususi teşebbüs erbabı baş 
vurmuştur, her nedense hususi teşebbüsün baş 
vurmalarına bakanlık bir türlü iltifat etmemek
tedir. Hususi teşebbüsün baş vurması kâfi de
ğildir. Bunların teşvik ve teçhiz edilmeleri, bu 
mıntaka yolunun yapılması lâzımdır. Eğer bu 
kömür işletilecek olursa Doğu Anadolu'da or
man katliamı önleneceği gibi Ankara, İstanbul, 
İzmir'de kış aylarında iş aramak için evini, oca
ğını terkeden binlerce vatandaş mahallinde iş 
bulmuş olacaktır. 

Diğer taraftan Doğu Anadolu'da gübre ya
kacak maddesi olarak kullanılmaktadır. Tarla
ya atıilmamaktadır, ziraat kısır bir toprak üzerin
de yapılmaktadır. Eğer bu kömür işletilecek 
olursa halk yakacak bulacağı için kübresini de 
tarlasına atacaktır. 

(Dost ve müttefik Yunanistan ve Yugoslav
ya Hükümeti Hariciye nazırları mebusları se-
lâmlıyarak alkışlar arasında Riyaseti Cumhur 
locasından ayrıldılar). 

Böylelikle millî gelirimize büyük kazanç ve 
faydalar temin etmiş olacaktır. Binaenaleyh, Ba
kanlığın hususi teşebbüsü takviye ve teçhiz et
mesi Hükümetin yolları yapması lâzımdır. Bu 
hususta yapılan muamelenin hangi safhada ol
duğunu öğrenmek istiyorum. 

İkinci bir temennim de halıcılık hakkında
dır. îyi cins ve vasıfta koyunu mevcut olan 
Doğu Anadolu'da uzun kış geceleri vakit boş 
geçmektedir. Halkın bu boş geçen zamanını kıy
metlendirmek ve faydalı bir hale koyabilmek 
için o havalide halıcılığa ehemmiyet vermek 
çok yerinde bir hareket olur. Bilhassa Kars'ın 
Çıldır, Ardahan, Göle, Sarıkamış, Arpaçay, 
Kağızman, İğdır, Tuzluca ilçelerinde eskiden 
halı sanayii mevcut idi. Zamanla bu sanat ge
rilemiş ve dumura uğramıştır. Kars ' ta halı 
tezgâhlarının açılması ve kolaylık gösterilmesi 
için Sayın Bakandan rica eder ve Karslılara 
yardımcı olmalarını ve kolaylık göstermelerini 
temenni ederim. 
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REİS Açık oya arzedilen t/asanların so- ] 

nucunu arzediyorum j 
Karayolları Umum Müdürlüğü 1953 yılı j 

Bütçe kanunu tasarısına (279) oy verilmiş, 
(272) kabul, (7) ret, tasarı (272) oyla onan- I 
mıştır. • 

1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
tasarıya (268) oy verilmiş, (26,8) kabul, tasarı 
(268) oyla onanmıştır. j 

Tekel Umum Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde deği- ı 
siklik yapılması hakkındaki tasarıya (262) oy 
verilmiştir. (262) kalbul, tasarı onanmıştır. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe | 
Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkındaki tasarıya 
(263) oy verilmiş, tasarı (263) oyla onanmıştır. 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1952 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
ki tasarıya (263) oy verilmiş, tasarı (263) oy
la onanmıştır. 

Ankara Üniversitesi 1952 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde münakale 
yapılması hakkındaki tasarıya (258) oy veril
miş, tasarı (258) oyla onanmıştır. 

Efendim, kifayeti müzakere takriri gelmiş
tir. Daha iki kişi söz istiyor. Kifayeti müza
kere takririni oyunuza arzetmeden evvel Hü
kümete, komisyona ve bir milletvekiline söz ve
receğim. 

Komisyon, buyurun efendim. (Vekil konuş
sun sesleri). 

Buyurun Hükümet sözcüsü. 
EKONOMİ VE TİCARET VEKİLİ ENVER 

GÜRELİ (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar, 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının Bütçesi dola-
yısiyle gerek muhalefet ye gerekse iktidar par
tisi arkadaşlarımın tevcih ettikleri tenkidleri 
ayrı ayrı cevaplandıracağım. Ancak bu ten-
Mdlerin müşterek noktaları bulunduğundan do
layı müsaade ederseniz iktidar partisinin eko
nomik görüşünden - müdaaddit defalar tekrar 
edilmiş olsa da - bir nebze bahsetmek isterim. 
Nerede bulunduğumuzu ve hangi istikamete 
yöneldiğimizi anlamak ve birçok sualleri ce
vaplandırmak bakımından faydalı olacaktır. 

Arkadaşlarım, işin başına geldiğimiz zaman, I 
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bizden evvelki iktidar partisi memleketteki 
bütün ekonomik problemlerin hallini bir kör 
düğüme bağlamıştı. Ve birçok problemlerin 
bunun arkasından halledileceğine inanmıştı. 
Bu da başta istihsali artırmaktı. İstihsali artır
mak suretiyle içerde bir iştira gücünü yarata
caklarına ve dış iştira gücünün vücut bulma
sını bağlıyacaklarına inanıyorlardı. İçerde* iş
tira gücünün artması, maalesef iştira kudreti 
düşük olan vatandaşları tazyik etmiş ve umu
lan netice elde edilememiştir. İstihsal artsın 
ve vatandaşların iç iştira gücü yükselsin, bu
nun memlekete getireceği faydalar hesaplanı
yordu. Ve eğer işte bir iştira gücü yaratıldığı 
takdirde memleket sanayiinin ancak ihracata. 
matuf bir sanayi olacağını ve o sanayim yaşı-
yamıyacağına inanmışlardı. O halde biz evve
lâ bir iç pazar yaratmak mecburiyetinde idik. 
Elbette ki menfaatleri haleldar olan insan 
başka bir tâbirle homo ekonomiküs bulunan 
zat kendi teşebbüsü şahsisini o pazara göre 
ayarlıya çaktır. Bu sanayileşme yoluna o şekil
de girdiğimizde istihsalin artması ihracatı artı
racaktır. Bu bizim kalkınmamız için muhtaç 
olduğumuz maddelerin ithalâtı için yegâne va
sıtaydı. Bu yolu nasıl temin edebilirdik? Bu 
yol için müracaat ettiğimiz usul ziraatte is
tihsali teknik vasıtalarla, en modern makine
lerle modernize etmek, kredi imkânlarını sağ
lamak, müstahsıla dünya değer fiyatını sağ
lamak; müracaat ettiğimiz başlıca usullerdi. 
Burada alman neticeleri söyliyecek değilim. 
Bunları huzurunuzda birçok defalar, muhtelif 
vesilelerle tekrar ettim. Yalnız şu noktayı te
barüz ettireyim ki ; biz hazırladığımız ve ta
savvur ettiğimiz yolda hâdiseler o kadar birbi
rini takip etmişti ki zirai istihsalin artmasına 
muvazi bir süratte memleket sanayileşmeye 
doğru olanca hızını almış bulunmaktadır. Ez
cümle biz iğ adedini 2660 bin olarak almışken 
bunu, çok kısa bir zamanda yenilerini de ilâ
ve etmek suretiyle 400 bine çıkarmış ve bu su
retle yakın bir âtide pamuğumuzun % 50 si
ni işlemenin bize kısmet olacağını kuvvetle 
umuyoruz. 

15 binde bulunan yünlü mensucat iği, ak
im ve havsalanın alamryacağı bir süratle ilerle
miş ve bunun için bir rakam vermem ekliğim© 
müsaadenizi rica ederim. 

Bu suretle yeniden kurulmakta olan yünlü 
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mensucat fabrikaları ikmal edildiği takdirde I 
Türkiye'ye senede 144 milyon kilo iplik ithal 
etmek yolundayız. Bütün bu mensucat sana
yiinin yanında değirmenler, çimento fabrika
ları ve saire saanyii, hususi teşebbüsün bir iç 
pazarı olacak ve bunlar memleket kalkınması 
için medeniyet sağlayıcı atılmış olan adımla
rın müspet neticeleri bulunacaktır. 

Bütün bunlar, bizi, işin bittiği ve bundan 
sonra işlerin hiç kalmadığına dair bir kanaate 
sevketmiyor. Bilâkis müşküllerimiz bundan 
sonra başlıyor. Başlıca anallarımızı standart 
hale getirebilmek dünya pazarlarında ı 
Türkiye'nin bir tesadüf neticesi olarak değil, 
daimî olarak yer almasını sağlamak, icabında 
klâsik Avrupa pazarlarından müstağni kalarak 
Uzak - Doğuda, Cenubi Amerika'da pazar ara
mak zorundayız. Bütün bunların olabilmesi 
muntazam bir yükselmenin varlığına bağlıdır; 
limanlarımızın, kara ve demiryollarmnzın inki
şafına bağlıdıîr. 

İstihsal olmasaydı, bu dertlerin hiçbiri ile 
karşılaşmıyacaktık, Mersin Limanının yapıl-
mamasmdan bugün hiç kimse ıstırap çekmiye-
cekti. Fakat istihsal; ihtiyaçların önünde bizi 
itmekte, vasıtalarımız mekanik hale getirilmek
te, tahmil ve tahliye işlerimiz beynelmilel şart
lara uydurulmaktadır. Elbette ki, bu bizi fi
yat politikamız (bakımından beynelmilel fiyat
lara intibak için sürüklemektedir ve sürük
lüyor. 

Burada istitraden şunu arzedeyim, sualler
de takdim tehir yaparsam mazur görün, hâdi
selere bağlamak içindir. 

Server Somuncuoğlu arkadaşım diyor ki, 
bütün bunlar güzel; sizin ithalâtmızdaki şu I 
nispet vaktiyle 50 de de 46 dan 50 ye kadar da 
şu nispette idi; yani bu hareket bizim zama
nımızdan başlamıştır. 

Şimdi bunun şeref payının oraya mı, bura
ya mı, ait olduğunu bilâhara münakaşa ederiz. 
Ancak o yüzde nispetler 500 milyonluk bir it
halât portesinde başka netice verir, 1,5 milyar
lık ithalât portesinde ayrı neticeler verir. 

Biz bütün imkânlarımızı kullanarak memle
keti kısa bir zamanda teçhize uğraşmışızdır. 
(Soldan, bravo sesleri). Onlar, muayyen bir it
halât portesi içinde memleketi teçhiz etmek 
istemişlerdir. Fark buradadır. Yıllar ve yıllar 
boyunca uğraşmışlardır. Rakamları da isterse- | 
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niz veririm arkadaşlar. (Lüzumu yok biliyo
ruz sesleri). 

1950 de bilfarz traktör ithali 33 milyon lira 
değerinde idi. 1951 de 63 milyon, 1952 de 82 
milyon liralık traktör ithal edilmiştir. 

Yine makine ve tesisat : 1950 de 27 milyon, 
1951 de 31 milyon, 952 de 79 milyon liradır. 

Görüyorsunuz ki, daima rakamlar büyüyor 
ve bu suretle 1 556 575 000 liralık bir ithalât 
hacmi içinde % 71, memleketin zirai kalkınma 
teçhizatı ve mütemmimleri, elbetteki akar yakıt 
da bunlara dâhil olacaktır. Kamyonu getirme-
seydim, benim akar yakıta ihtiyacım olmıyacaktı. 
Bunlar birbirinin lâzımı gayrimüfarikıdır. 
Kamyon getirmedeydim yedek parça ithal etmi-
yeeektim. İplik ithal ediyorum, mevcut doku
ma tezgâhlarını geliştirmek için. Sanayi ve istih
sale yarıyan bir maddedir de ondan.. 

Şöyle hulâsa edelim : 1950 de yapılan 
bu ithalâtın portesi 779 milyondur. 1951 de 
1 750 000 000 liradır. 1952 de 1 556 575 000 dir. 

Şu halde bunu kalkınma hamlesi haline geti
rebilmek, kısa bir zamana sığdırmak, Hüküme
tin cesaretle aldığı kararların neticesidir (Al
kışlar) . 

Mazideki hizmetleri meselesine gelince, arka
daşlar, bir millet bir bütündür. Bir milletten 
maziyi veya hali çekip çıkarmaya, afaki bir şe
kilde tetkik etmeye imkân yoktur. Padişahlarla 
Tanzimatı ve erkânı, Meşrutiyeti, partileriyle, 
Cumhuriyeti bütün bir mazi ile tetkik" etmeye 
ve Türk milletine maletmeye mecburuz. Elbet
teki Türk milleti bütün tarihi boyunca çalışmış 
olanları, kendine hizmet edenleri daima hürmetle 
anacaktır. Biz, iktidar partisi olarak Saynı 
Başbakanın ağzından mütaaddit defalar da duy
duğumuza göre, ve kendileri açıkça beyan etti
ler. elbette ki mazideki hizmeti inkâr edecek 
durumda değildir. Bugün eğer sanayileşme, du
rumunda bir hamle varsa Kayseri fabrikasında 
emeği geçenleri hürmetle anarız. Bizim iddiamız 
bu değildir. Biz; kısa bir zamanda Türkiye'nin 
ekonomik veçhesini değiştirecek cesurane bir ham
le yapmakla övünen bir partiyiz. (Alkışlar). De
min de arzettim, istihsali artırmak, sanayii 
geliştirmek, bütün meseleleri halletmiş durumda 
değildir. Biz vekâlet teşkilâtımızda daha canlı 
bir zihniyetin vücut bulmasına çalışmaktayız. Bu
gün Devletin elinde bulunan birçok ihraç malları-
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mız vardır bunların satılmasında, kim ne derse de- j 
sin, elbette ticari zihniyete uygun olarak hareket 
edeceğiz. Biz daha düne kadar hububatımızı 
müzayede kanunlariyle satıyorduk. Bugün dün- | 
yanın hiçbir yerinde bu şekilde bir satış yoktur. 
Elbette ticari taammüllere ve piyasanın icapla
rına uyarak ve bir tüccar gibi hareket ettirerek 
onları birer problemle halledeceğiz. Bizim tip 
konturatlarımız, ve mukavelelerimiz kendimize 
mahsustur. Alıcı karşı karşıya gelmekten çekin
mektedir. Alıcı standart malın vapura yüklen
diği andan itibaren fiyatım sormaktadır. 

Pamuk mevzuunda da standardizasyona doğ
ru gidilmektedir. Server Somımcuoğlu arkadaşı
mıza cevap vereyim, geçen güm zirai maddelerin 
standardizasyonuna doğru gidilmek üzere Taıım 
Bakanlığı ile iş birliği yaptık bakanlıklar mümes
silleri ve mütehassıslariyle Amerikan tipine uy
gun bir karar aldık. 

Buğdaylarımızı da standarize etmek için 
Toprak Mahsulleri Ofisi, Ziraat Vekâleti Tica
ret Bakanlığı elbirliği yapmışlardır ve bu hususta 
aldıkları kararları yakında- huzurunuza arzede-
ceğim. 

Ticaret ataşeleri : Ataşeler hakkında, hatır
larsınız, arkadaşımız da hatırlatmak lûtfunda 
bulundular; 1951 yılı bütçesi müzakere edilirken 
o vakit yüksek maaşlı ataşelerin, Hükümet ola
rak bunların tasarrufu kaydiyle kaldırılmıştı. 
Çünkü o zaman tam mânasiyle cihan pazarlarına 
göksümüzü gererek sevkedeceğimiz mallarımız 
mevcut değildi. Fakat ekonomimizde görülen 
fevkalâde inkişaf sebebiyle bugün bu ihtiyaç 
Meclisten gelmektedir, biz düşünmekteyiz. El
bette ki Avrupa'da çalışacak ataşelerimizin her 
türlü ticari bilgilere sahip olmaları bizce de mat
luptur. Bu hususta yakında bir kanun gelecek
tir. İcaplarını müdrikiz. 

Maden işleri : Hakikaten konjonbtörün yük
selmesi, madenleri aramak için mühim taleplerin 
artmasını mucip oldu. Bugün bakanlığımıza, 
aşağı yukarı yirmi bine yakın müracaat vardır. 
Hüseyin Balık arkadaşımız bakanlığa gelmiş, 
bunlar için tedbir alınmasını söylemiş, fakat biz 
almamışız. Eğer biraz insaf sahibi olarak ko
nuşmuş olsalardı, bütçe gerekçesine bir göz at
mış olsalardı beş yerde maden müdürlükleri ih
dası için tedbir aldığımızı, bakanlığımızın ihti
lâfları, bertaraf ve kontrolları temin için büt
çeye koyduğumuz rakamları görmüş olacaklardı. 1 
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'Kabul ederseniz ki, yıl ortasında her hangi 

bir şekilde tahsisat için Meclise gelmektense büt
çenin başında yüksek huzurunuza gelip yapıla 
cak işleri anlatmak ve sizden müsaade istihsal et
mek en eşlem tarikti. Bu itibarla bu sene beş 
yerde maden müdürlükleri ihdas edeceğiz. Va
tandaş maden müdürlüklerinden vekâlet adına 
ruhsat alacaktır. Bundan gayemiz şudur: Dün
ya konjonktürüne daha faydalı ve mümkün 
olan süratle cevap verebilmek için vatandaşa 
süratle ruhsatname vermektir. Vatandaş bu 
maden cevherini istihsal edip bir an evvel ihraç 
etmek imkânını bulabilsin. 

Mekşuf maden mevzuunda Server Somuncu-
oğlu'nun ileri sürdükleri mütalâaya da cevap ver
mek isterim: Arkadaşlar; Hükümette vazife almış 
bulunanların birinci gayesi, bütün işlerinde ob
jektif olabilmenin esaslarını vaz'etmektir. Her 
hangi bir tesirle, her hangi bir şekilde olursa ol
sun nereden gelirse gelsin kendi hissiyatını ka
tiyen işlerde belli etmemesi lâzımgelir. Bugün
kü mevzuatımızda mekşuf madenler hakkında 
şöyle bir kayıt vardır : Mekşuf maden ruhsatna
mesi ihaleye çıkarılır. Talipler arasında en lâyık 
olanına bakan tercihan verir. Bu, şüphesiz ki, 
birçok vatandaşları, bilhassa şu konjonktürün şu 
yükseldiği günlerde, her hangi bir madenin Ah
met'e Mehmet'e verilmesi vatandaşın fikirlerin
de istifhamlar yaratır, ve iktidarımız için süi-
zanlara sebep olabilir. Bunlara mâni olmak ve 
âdilâne bir yol olarak bakanlığımız 6 aydan be
ri yeni bir yol bulmuştur ve onun üzerinde yü
rümektedir. Bu da; müracaat sahiplerinin du
rumları tetkik olunmakta, madenci midir, serma
yesi var mıdır, avantürist midir?. Bunları araş
tırmakta bunlardan en ehil olarak seçilen beş kişi 
beyninde noter huzurunda kur'a çekilerek kim ka
zanırsa bakanın reyi de ona lâhik olmaktadır. 

Konjonktürün takviyesine gelince: Mecmua
nın daha mükemmel bir şekilde çıkarılması te
mennisi elbetteki not edilmiştir. Bu arada arka
daşların buna benzer temennileri de not edilmiş
tir. Bu hususlarda önümüzdeki 1953 Bütçesi 
içinde yer verilmiştir. Yapılacaktır, inanabilir
siniz. 

Toprak Ofisin sermayesi elbette kendilerin
den devir aldığımız gibi aynen dur inaktadır. Bi
zim üzüntülerimizden birisi de • budur, öyle 
umarım ki, seneye, Ofisin sermayesinin artırıl-
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ması için Maliye Bakam arkadaşımla bir formül 
bulmaya çalışacğız. 

Para fonundan yardım: Arkadaşlar, şunu is-
titraden arzedeyim ki, elden gelen bütün imkân
larla çalışılarak para fonundan yardım alınmış
tır. Uzun vadeli borçlanma için Hükümet çalış
maktadır. Biraz sonra geniş şekilde arzedeceğim 
gibi, biz, yapılabilecek olan şeyleri, bir insanın 
havsalasından geçip de, yapılmadığı takdirde 
bir gün nadim olacak mevzular dahi olsa, ümi
dimiz olmasa dahi, müracaat ediyoruz. Şu fakir 
memleketi lâyık olduğu seviyeye ulaştırmak için 
lâzımgelen bütün gayretler asla esirgenmemek-
tedir. 

Server Somuncuoğlu arkadaşımız birçok yer
lerde, hakikaten iktidarın müspet çalışmalarını 
belirttiler. Kendisine huzurunuzda teşekkür et
mek benim için bir zevk ve vazifedir. Bu arada 
açığımızın, uzun boylu münakaşaya yol açan 
açığımızın bünyevi mi, ârizi mi olduğu husunun-
da kendi noktai nazarlarını da belirttiler ve dedi
ler ki, Türkiye muayyen bir zaman sonra dış ti
carette eksdanter olacak duruma gelecektir. 
Hakikaten biz de Hükümet olarak öyle düşünü
yoruz. Düşününüz bir kere memleketin birta
kım muayyen ihtiyaçları vardır. Bu muayyen 
ihtiyaçları karşılamak için «liberasyon» un 
doğru olduğuna Sayın muhalefet sözcüsü arka
daşımız da katıldılar, kabul ettiler. Bu suretle 
bütün harb yıllarındaki boşlukları doldurulmuş 
oldu. Bugün insafla mütalâa edelim, gittikleri 
yerlerde 22 Elûlden beri hiçbir suretle radyo it
hal edilmemiştir. Buna rağmen hâlâ taksitle 
satışlar yapılmaktadır. Şu halde memleket ih
tiyaçlarının mühim bir kısmını cezb ve celbet-
miştir. 

Arkadaşım temas etmedi, bendeniz biimüna-
sebe temas etmek istiyorum. Bütçe Komisyonun
da bir sual olarak sordular, dediler ki, Hükümet 
muayyen bir zamanla liberasyonu tahdit etmi-
yecek, biz dış ticaret açığından korkmuyoruz, 
buna asla yer vermiyorum şeklinde beyanları 
olduğu halde 22 Eylül tarihinde alınan karar, 
nevama tahdit değil mi? «tahdit» beyanları neye 
matuf ur? Hükümet müspet olarak beyan yaptı. 
Fakat arkadaşlar, Hükümetin birinci vazifesi va
tandaşı ikaz etmek, itidale sevketmektir. Onun 
aleyhine olarak karardan onu caydırmaktır. Fa
kat vatandaş onu dinlemezse, ve vatandaş bun
da temerrüt ederse, Devletin âli menfaatleri için 
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kısa bir zaman için dahi olsa icabeden kararları 
derhal almakta tereddüt etmez. 

Arkadaşlar, geçen Ağustos ayında açığımız 
vardı, 38 milyon açık verdik. Fakat bu, arkadaşı
mın da işaret ettiği gibi Türkiye'nin ihtiyaçları
na matuf değildi. Bu, tamamen psikolojik bir 
haldi. Vatandaş, tüccar vatandaş her sabah kalk
tığı zaman gazetelerde iri puntolarla yazılan, şu 
kadar açığımız var, bu kadar açığımız, şu tedbir
lere baş vurulmalı gibi, yazıları okuyor, tabiî bu
nun tüccar vatandaşlar üzerinde yaptığı tesiri 
takdir edersiniz. B'ir misal arzedeyim, yalnız bir 
tüccar 7,5 milyon liralık kamyon talebinde bu
lunmuştur. Halbuki normal olarak onun bir se
nede sattığı mal ancak bu kadardır. Siz de Hü
kümet olsanız buna seyirci mi kalacaksınız? 
Devletin âli menfaatleri kısa bir zaman için bu 
kararı almaya bizi zorladı. 

Bugün bizim politikamız şudur: Kısa bir za
mana maksur kalmak üzere bizim Haziran ayına 
kadar ödenecek, geçen gün Maliye Vekili arkada
şımın bütçe nutkunda belirttiği gibi, şu kadar 
borcumuz vardır. îtfa edilinceye kadar, ancak 
memleketin kalkınmasına lüzumlu ve yahut mem
leketin ihtiyacı olan mübrem maddelere elimiz
deki döviz disponibilitemizi tahsis etmek suretiy
le bunları ithal edeceğiz. Bu arada borçlanmak 
çarelerini anyacağız. Uzun vadeli borçlanmalara 
gireceğiz. Durum bizim için çok müsaittir. Her, 
ne kadar fiyatlar düşük ise de Avrupa da sana
yi mamullerini satmakta güçlük çekmektedir. Bu
gün için şimdiden bize teklifler gelmektedir, is
tediğiniz kadar mal verelim, dövizi ne vakit is
terseniz ödeyin diye teklifler gelmektedir. Av
rupa sanayii de bu tehlikeyi görmektedir. Şura
sını da huzurunuzda arzetmek isterim ki; bir es
rarı askeriye gibi lisans verilmemektedir. Bütün 
yaptığımız işler Türk milletinin huzurunda ve 
önünde cereyan etmektedir. Bu döviz kıtlığına 
rağmen Bakanlıkça bütün müracaatlarda.ne fir
ma ismi ne de mahal bilinmemektedir. Bütün 
müracaatlar doğrudan doğruya Merkez Banka
sına yapılmaktadır. Merkez Bankası bize bunla
rı bir kalem halinde göndermektedir. Bu demek
tir ki, çimento için yapılan müracaat on milyon 
tondur. Biz evet dediğimiz zaman bütün vatan
daşlar bundan müstefit olacak, hayır dediğimiz 
zaman o günkü ithal durmuştur. 

Bundan başka Ahmed'i, Mehmed'e tercih gi
bi her hangi bir hareket yapılmamakta ve bu-
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na asla ihtimal vermemenizi rica ederim. (Al- I 
kışlar) 

Arkadaşlarım; maruzatımın başında da söyle
diğim gibi, biz istihsali artırmak suretiyle sanayi 
hareketlerimize hız verdiğimiz kanaatindeyiz. Ve 
biz hiçbir zaman bir ekonomi dirijeyi bize empo
ze edecek düşüncelerle sanayi kurmak niyetinde 
değiliz. Biz inanıyoruz ki, ferdî teşebbüs, men
faatlerini ve gelirini en iyi nemalandıran bil
vasıtadır. Zaten ferdî teşebbüsün tarifi de bu
radadır. Biz Devlet eli ile sanayi kurmayaca
ğımıza göre, hususi teşebbüs en rantabl ve en iyi 
şekilde işliyebileeek sanayii bulmakta ve kur
makta muhtardır ve kuracaktır. Bize düşen va
zife hususi teşebbüse, açtığı yolda yardım etmek, 
ona. müzahir olmaktır. 

Arkadaşım, hangi sanayiin kurulması lâzım-
geldiği yolunda bir programımız olmryabilece-
ğini, fakat hangi sanayiin memlekete lüzumlu 
olduğu yolunda bilgi vermemizin mümkün bu
lunup bulunmadığını ifade ettiler. Dedikleri 
doğrudur. Biraz evvel Malatya Mebusu arkada
şım, bir heyet Malatya'ya gelsin, neler yapıla
bileceğini tetkik etsin, ve bize yol göstersin de
diler. 

63 vilâyetteki tetkikler bittikten sonra Türki
ye'nin bir envanteri meydana çıkacak ve hususi 
teşebbüs hangi sahada çalışabilme imkânı oldu-
.ğunu kestirebilecektir. Afyon'a giden bir heyet 
orada yetişen sazlıklardan kontraplâk yapılıp 
yapılamayacağım tetkik etti ve İsviçre'ye gön
derdiği sazlar hakkında bir rapor yazıldı. Bu ra
poru okuyan vatandaş sazlardan böyle bir sa
nayi için istifade edilebileceğini kestirecektir. 
Yağlı tohumlar teşvik görüyor mu? Diyorlar. 

Son durumda görüyoruz ki, yağlı tohumlar 
ihracatında her hangi bir gayeden ziyade mem
leket dahilindeki istihlâki artmıştır. Artık bu 
mevzuda ihracat bizi tazyik etmiyor. Gıda sana
yiindeki ilerleme; bunların fazla istihlâki, bu 
maddeleri çok az yiyen, istihlâk eden yurdu
muzda bu maddelerin istihlâki bizi sevindirivor. 

* " I 

Ve ilerde elbette ihraç bakımından da bizi se
vindirecektir. 

Mehmet özbey gülyağı ticaretinin standart 
hale getirilmesinden bahsettiler. Bakanlık bu 
mevzula yakînen alâkadardır. Gülyağını stan
dart hale getirmek için yabancı sermaye de bu 
işe alâka göstermiştir. Kendisini müjdeleye- \ 
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bilirim, zannederim modern bir tâsirhane yakın
da faaliyete geçebilecektir. Bunu söyliyebili-
rim. Kaldı ki, gülyağı satışı hakkında bir heye
ti Avrupa'ya gönderdik ve satışa muvaffak ol
du. Şimdi halen kooperatiflere mensup bir 
arkadaş Amerika'da gülyağı satışı ile meşgul
dür. 

Yine Hehmet Özbey arkadaşım Halk Banka
sı şubelerine ve esnaf kredisine dokundular. 
Ben de bununla çok yakından arkalanmakta
yım. Sanayileşme hareketi nereye varırsa varsın 
istihsalden istihlâke kadar geçecek müddet zar
fında esnaf ve sanatkâr denilen vatandaşlara 
daima muhtaç olacağız. Ve bunlar bir binanın 
âdeta temel taşları gibidir. Koskoca Osmanlı 
İmparatorluğunu tutan esnaf ve sanatkârlar ol
muştur. Bunların yeni hayat şekillerine göre 
yetişmeleri ve yeni hayat şekillerine göre ça
lışmaları bizce de her bakımdan matluptur. Bu 
cümleden olarak yer yer kurduğumuz kefalet 
kooperatifleri mühim bir dâva olan esnaf kredi 
dâvasının hallinde mühim bir hizmet görmüştür. 
Bugün yedi milyonda aldığımız Halk Bankası
nın plasmanları 17 milyona çıkarılmış bulun
maktadır. önümüzdeki sene bu miktar 30 mil
yon liraya çıkacaktır. Türkiye'nin her vilâye
tinde esnaf kredi hareketleriyle iştigal eden 
bir banka açmak bizler için kaçınılmaz bir za
rurettir. Bütün esnaf hareketleri bankayı des
tekler mahiyettedir. Daha bugün açılan Kırşe
hir Halk Bankası şubesine mahallî sanatkârlar 
ve halk 150 bin lira ile iştirak etmişlerir. 

Yine arkadanım, Toprak Ofis ambarlarını 
her tarafta kurmalıdır, dediler. 

Buna ait cevabım Alican arkadaşımın suali
ne de cevab olacaktır: İstihsal mıntakalanmızın 
depo adedi artırılacaktır. 430 bin ton hububat 
alacak depo devir alınmış bir küsur milyona 
çıkarılmıştır ki bize asgari 2,5 milyon tonu ala
cak depo lâzımdır. Bunları zamanla yapacağız. 

Ekrem Alican arkadaşım; hububat ihracatı
nın Devlet tarafından yapılmayıp doğrudan 
doğruya hususi teşebbüs tarafından yapılması
nın mümkün olup olmadığını sordular. Bu su
allerine depo ihtiyacını karşılamakla cevap ver
mek mümkündür. Eğer biz memleketimizin 
1,5 - 2 senelik stokunu mükemmel muhafaza 
edecek depolara malik olduğumuz takdirde ve 
muayyen fiyattan aşağı düşmemek şartiyle; 
çünki Toprak Ofisin vazifesi bir taraftan müs-
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tahsili korumak, diğer taraftan da müstehliki 
ezdirmemektir, mubayaa suretiyle fiyatı muay
yen bir seviyede tutmak ve düşürmemek sure
tiyle her iki sınıfı korumaktadır; depolar te
min edip 1 - 2 senelik istihsali muhafaza ede
bilecek bir duruma geldiğimiz takdirde, tabiî 
fiyatı da düşürmemek şartiyle, tüccarın piya
sadan hububat mubayaa edip serbestçe ihraç 
etmesi bizce mahzurlu görülmemektedir. 

Arkadaşım, lüks arabaların ithalini mene-
delim dediler. 

Arkadaşlar, Şunu bir kere daha tekrar ede
yim ki biz bu lüks arabaları döviz vererek ge-
tirtmemekteyiz, satılmasında zorluk çektiğimiz 
bâzı mallarımızı 3 numaralı cetvele ithal ede
rek nevama prim vererek otomobil ve kadın eş
yası gibi 1,5 milyar içinde 19 milyonu geçmiyen 
değerde mallar getirilmiştir, bunlar için sureti 
katiyede döviz verilmiş değildir. 

Arkadaşım pazarlık usulünü kaldıralım di
yorlar. Kendileri de takdir ederler. Pazarlık 
usulünün kalkması büyük mağazaların vücut 
bulmasiyle kabildir. Sahibi, mağazanın içinde 
bulundukça pazarlık usulünü kanun yasak et
miş değildir. Geçenlerde bir toplantıda bir ve
sile ile arzetmiştim, aldığımız tedbirlerin da
ima ekonomik olması lâzımdır. Şahsi menfaa
tine düşkün olduğu için Devlet olarak istedi
ğiniz kadar ağır müeyyideler vaz'ediniz asla 
bunun önünü almaya imkân yoktur. Mukabil 
tedbirlerle, ekonomik bir tedbirle karşısına çık
tığınız zaman onları mecbur edeceksiniz. Koo
peratiflerin, umumi mağazaların teşviki ve on
ların çoğalması, mal sahibini dükkândan çıkar
dığı için, pazarlık'usulü de otomatikman orta
dan kalkacaktır, tarihe karışacaktır. Avrupa'da 
da bunun seyri böyle olmuştur. 

Mecdet Alkin arkadaşımız, harb ekonomi
sinden bahsettl'er. Kendilerinin de uzun zaman 
bu sahada emekleri sepkat etmiştir. İkinci Ci
han Harbinde, harb »ekonomisi bakımından ted
birler alınmadığı için hayat pahalılığının fev
kalâde yükseldiğini beyan buyurdular. Bakan
lık bilhassa bu mevzu üzerinde Millî Savunma 
Bakanlığı ile temas halindedir. 

Arkadaşımız Bakanlıkta birçok umum 
müdürlüklerin boş olduğundan ve bu vaziyette 
Vekâletin bu işleri göremiyeceğinden bahset
tiler. Kendileri de Vekâlette çok çalışmış olduk
larından benden daha iyi görebilirler. Fakat 
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i umum müdürlüklerin boş olması orada adam 
i bulunmadığı demek değildir. Orada liyakatli 

arkadaşlarımız mevcuttur ve işlerimiz aksama-
maktadır. Ancak kendilerinin de kabul ettiği 

I gibi, bir Teşkilât Kanununa süratle ihtiyaç var
dır. O halde bu Teşkilât Kanununu hazırlama
dan, buralara her îıangi bir zatı alıp tâyin et* 
m'emin doğru ouıuyacağını kendileri de takdir 
buyuracaklardır. Bu bakımdan kendilerinden 
bu' zehaplarını tashih etmelerini rica edeceğim. 

i Sonra; Ticaret Bakanlığının bu teşkilât için
de yürüyemiyeceklerini beyan ettiler. 

Arkadaşlar; arzediyorum ki, önümüzdeki iş
ler namütenahidir. Bir taraftan standardizasyon 
işleri var, nakil işleri var, muhtelif mevzularda 
çünü gününe haber alına işleri var. Takdir bu
rursunuz bunlar imkân ve zaman meselesidir. 
Tesadüfen bâzı arkadaşlarıma anlttığım gibi 
bugün Ticaret Vekâletinde bir istihbarat, cihan 
piyasaları hakkında bir malûmat alabilme büro
su kurulmuştur. Ve günü gününe bâzı hâdise
lerden, muhtelif kanallardan haber alma imkân
larını sağlamış bulunuyoruz. Elbetteki bunlarla 
ihtiyacımızı tam mânasiyle tatmin edilmiş say
mıyoruz. Daha ileriye götürebilmek için muay
yen plânlarımız vardır. Merkez, Ticâret ve îş 
Bankalariyle iş birliği yapma suretiyle bu teş
kilâtı kurmak üzereyiz. 

Küçük sanat erbabı hakkındaki arkadaşı
mızın rıoktai nazarlarına iştirak ederim. Her 
şey yapılmış, güllük, gülistanlık bir vaziyeti-
miz yoktur. Önümüzde türlü türlü problemler 
vardır. Her birini hallettikçe yenileri önümüze 
dağ gibi çıkacaktır. 

Küçük sanatlar hakkında kooperatifleri teş
vik etmek istiyoruz. Bir taraftan ziraati maki-
neleştirirken diğer taraftan işsiz kalacak vatan
daşları bir iş sahibi yapmak için el sanatları
nı teşvik edebilmek bakımından kendilerine 
yardım yapıyoruz. Fakat bunlara imkânları
mız müsait olmadığından şimdilik bir işletme 
sermayesi verememekteyiz. Bunların birçok 
kredilere ihtiyaçları vardır. Peyderpey kendi
lerini tatmin yoluna gitmekteyiz. 

• Malatya'da iktisadi tetkik : Belki selefim 
bu hususta söz vermdş olabilirler. Bendeniz, 
Bakanlığa teşrif etmeleri halinde Malatya'nın 
durumu hakkında kendilerine arzı malûmat 
edebilirim. 
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Şal ustası meselesine gelince; bu da her hal

de bir dokuma kooperatifi mevzuu olacaktır. 
Teşriflerinde bu hususta da bilgi takdim ede
rim. 

Maden tetMkatı Bakanlığım tarafından ya
pılmamaktadır. îşletmeler Bakanlığı Bütçesinin 
müzakeresinde tekrarlıyacak olursanız; hem-
şerim Sıtkı Yırcalı M. T. A. vasıtasdyle tetki-
katta bulundururlar. 

Ali ihsan Sâbis arkadaşımız, 22 Eylül 1952 
tarihinde aldığımız kararların piyasayı sarstı
ğını ve lisanslann çok bekletilerek verildiğini 
ve bu suretle ticari hayatta bâr teşevvüşün vu-
ku'bulduğunu ifade ettiler. 

Arkadaşlar, hangi Hükümet, hangi bakan 
ithalâtı kısmak ve bu yolda piyasada bir te
şevvüş yaratmak ister? Demek ki piyasanın, de
min arzettiğim gibi, aşırı cereyanını böyle bir 
karar almak suretiyle önlemek icabetti. 

Arkadaşıma söyliyeyim ki, muayyen borç
ları ödemek için, muayyen tetkikler için değil, 
muayyen döviz plânlarına göre yapılmış tahdit
lerdir. Betahsis bir bu noktanın aydınlanması
nı rica edeceğim, lisansların çok bekletilmesi, 
burada bir memurun arzusuna göre kalmış ev
raklar değildir. O tarihte Merkez Bankasına 
tebliğ edilmiştir. 

Şunu da arzedeyim ki, yükün mühim bir 
kısmını attık arkadaşlar. Bu ^hamlelerimiz de
vam ettikçe, istitraden arzedeyim ki, harice 
geçen seneye nazaran fiyatların düşük olması
na rağmen gerek ton ve gerekse para itibariyle 
ihracatımız mühim bir artış kaydetmiştir. Bu
nunla iftihar edebiliriz arkadaşlar. Bugün Tür
kiye cihan piyasaları ile beş senelik mukavele
lere girmek üzere muhtelif devletlere 500 bin, 
bir milyon ton buğday satmak için teklif yap
maya ve teklif almaya hazırdır arkadaşlar. Bu 
tekliflerde fiyat kesilmiyecek, mallar sevkedi-
lineeye kadar Nevyork piyasasındaki fiyat esas 
alınacaktır, iki memleket arasında bir yüzde 
ilâvesiyle beş sene müddetle mal satar duruma 
geçecektir. 

Bir senelik satıcılıktan daimî satıcılığa yük
selmiş bulunuyoruz. (Alkışlar, bravo sesleri). 

Sadettin Karacabey arkadaşum, sanayiin 
himayesini sordular. Elbette arkadaşlarım, bir 
toplantıda arzettiğim gibi, biz sanayie endir 
rekt ihracat diyoru'z. Sanayi ile bunun arasın
da asla fark görmüyorum. Çünkü döviz vere-
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rek ithal ettiğim malı o zaman memlekette is
tihsal etmiş olacağım. Hükümetin tandansı ne 
olursa olsun iktidara gelen her Hükümet dai
ma sanayii, kendi sanayiini öz evlâdı gibi ko
rumak mecburiyetindedir. Ancak sanayi demek 
gümrük barajları arkasına çekilmek ve muafi
yet demek değildir. Sanayi, müstehliki sıkıp 
servet iktisap etmek değil, dünya konjonktü
rü ile kısaca bir zamanı da olsa boy ölçüşmeye 
kalkan sanayi himayeye muhtaçtır ve bu nevi 
sanayi himaye edilecektir. 

Arkadaşım yedek parça mevzuu üzerinde 
durdular. Bu, elbette dikkate alınmaktadır. 
Daha geçenlerde bir milyon dolarlık müsaade 
verdik. Yedek parça üzerinde her hangi bir 
tahdidimiz mevzuubahis olamaz. Çünkü istih
sal vasıtasını işinden alıkoymak, memlekette 
yatan bir millî servetin istihsalden alıkonul
ması demektir. Binaeanıleyh her halükârda 
bunlara verilecektir. 

Ekrem Alican arkadaşım, mısır fiyatlarını 
ileri sürdüler. Bu kürsüden kendilerine tepşir 
edeyim ki bu mahzur bertaraf edilmiştir. Mı
sır fiyatlarını dıs fiyatlarla ayarlamak üzere 
Hükümet 22 kuruş fiyat koymuş ve Toprak 
Ofisçe bu fiyat üzerinde mubayaa edilmesine 
karar verilmiştir. Ve böyle devam edecektir 
arkadaşlar. (Alkışlar). 

Nusret Kirışcioğlu arkadaşım, balıkçılık işini 
ele aldılar ve bize biraz tarizde bulundular. Geç 
kaldığımızı söylediler. 

Arkadaşlarım; balıkçılık hakkında şimdiye ka
dar yapılanları şöyle bir hülâsa edeyim; Saydi 
Bahrî Nizamnamesinin yerine kaim olacak Su 
Ürünleri kanunu tasarısı Büyük Mület Meclisin
de bir seneden beri beklemektedir. Bu, çıktığı 
takdirde Saydi Bahrî Nizamnamesinin mahzur
ları tamamen bertaraf olunacaktır. Fakat balık
çıya kredi verme mevzuunda hazırladığımız ka
nun tasarısı komisyona sunulmuştur. Bunun da 

' tetkikatı mütaakıp Ziraat Bankasının Tarım sa
tış kredi kooperatifleri misüllû balıkçılık koopera-

| tiflerine yardım edebileceğiz. Diğer taraftan sürat
li iş görmemiz bakımından Toprak Ofisin iştigal 
ettiği bu mevzu doğrudan doğruya Millî Korunma 

i Kanunu hükümlerine uygun ve hükmi şahsiyeti 
i haiz bir müessese kurarak bu müesseseye işi dev-
j rettik. istitraden şunu da arzedeyim kî; balık 
I istihsali mühim değildir. Bu mevzuda mühim 
| olan istihlâki sağlamaktır, istanbul'da, arkadaş-
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lanmız iyi bilirler, bir günde 500 bîn kilo balık I 
tutulduğu vakit fiyatı 10 kuruştur. O vakit ba
lık denize dökülür. Tutulmadığı zaman da 1,5 lira
ya kadar satılmaktadır. O halde bizim balık ku ru-
muna vazife olarak verdiğimiz, balık istihlâki 
için tedbirler almak ve dünyada en az balık yiyen 
Türkiye'de balığın istihlâkini artırmak için ça
reler bulmaktır. İstihsal her zaman mümkün
dür, elimizde fennî vasıtalar vardır. 

Frigorifik kamyonlar sipariş edilmiştir, ts- | 
tanbul - Ankara arasında balık nakliyatı Mn I 

Ferdd Melen arkadaşımın bilhassa bir sua
lini betahsis cevaplandırmak isterim. Günün ga
zete mevzuu olmuştur. Bunu bakanlık tahkik etti
riyor, bu ana kadar birşey alamadım. Bir nok
tayı istitraden arzedeyim ki; bakanlık olarak bâzı 
tedbirleri almaktayız. Bu tedbirlerden bir tane
si, bilhassa dış tediye muvazenemize tesir ederek 
görülmiyen faktörle döviz kayıplarımıza sebep 
olan mahalleri tıkamaktır. Arkadaşım çok iyi 
takdir ederler ki, akar yakıt yılda 10 milyon do
lar fazlalaşmaktadır. 60 milyon dolarlık akar 
yakıta ihtiyacımız vardır. Bu akar yakıtın Tür
kiye'ye getirilmesi için yılda 6 milyon dolar nav-
lon ödemekteyiz. Gerek Petrol Ofisi, gerekse ec
nebi sigorta şirketleri bundan böyle Türk tan- | 

REİS — Oturumu açıyorum. Söz Cezmi 
Türk'ündür. 

CEZMİ TÜEÜK (Seyhan) — Efendim, 
Sayın muhalefet Sözcüsünü dikkat ve muhab
betle dinledik. Bilhassa ihtisas mevzuları olan 
madencilikten ve tafailen de ithalât politikasın
dan, ithalât rejiminden, tahditlerden ve netice
lerinden bahis buyurdular. Mukabeleten Sa
yın Bakanımızı da dinledik. Bilhassa serbest 
teşebbüs sahasındaki sanayileşmeden ve Hükü
metin istihsal politikasından ve bu sahadaki 
inkişaftan bahis buyurdular. Bu arada bizim 
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kerleri bulunduğu takdirde bu gemilerle taşıya
caklardır. Bu prensipten hareket' ederek Sokoni 
Vakum Şirketi bir Türk firmasını finansa ede
rek bir tanker alınacaktır. Döviz sıkıntımıza rağ
men bu tankeri alacağız. Şu halde Chel Kumpan
yası, Petrol Ofis ve Sokoni Vakum, bütün bunlar 
bundan böyle akar yakıtlarını Türk tankerlerlyle 
taşımak mecburiyetindedirler. Türk aramatörleri 
para bulmakta müşkülâta uğrarlarsa şirketler 
kendilerini finanse edeceklerdir. 

Sigorta mevzuu da aynıdır. Bunda da aynı 
şeklî düşünüyoruz. Maliye Vekili ile mutabık 
kalırsak bütün ithalât için yapılan sigortaları 
Türkiye'ye nakletmek ve Türkiye'de sigorta et
mek kararını almış bulunuyoruz. 

Bakanlık yakında size ve Meclise arzı malû
mat edecektir. (Şiddetli alkışlar). 

REİS — Cezmi Türk. Türkiye Köylü Partisi 
Meclis Grupu adına. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Konuşmam biraz 
uzunca sürecektir, öbür Oturumda konuşmak is
tiyorum. 

REİS — Evvelce ittihaz buyurduğunuz ka
rar dairesinde 21 de toplanmak üzere Oturumu 
kapıyorum. 

Kapanma saati : 18,45 

memleket ananesi bakımından temel prensip
ler ve esas fikirler telâkki ettiğimiz bâzı mü
him esasata temas Duyurulmadığı içindir ki, 
huzurunuzu işgal etmiş 'bulunmaktayız. 

Pek haklı ve hayırlı olarak bir zamandan-
beri siyasi hayatımızda içtimai hayatımızda her 
şeyimizde temelimiz olan köylerimizden ve köy
lerimizin kalkınmasından bahsolunmaktadlr. 
Hattâ bu sahada yüksek iktidarmız Sağlık Ba
kanlığı bütçesine yaptığı yatırımlarla köy sağ
lığı bakımından noktai nazarını, açıklamış, Ba
yındırlık Vekâleti Bütçesine yaptığı büyük ya-

ÜÇÜNOÜ OTURUM 
Açılma saati : 21 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : İhsan Gülez (Bolu), Ömer Mart (Çanakkale). 



B : 54 26. 
tjrrml'arla köy suları ve yolları bakımından bâ
zı tertipler ihdas ederek fiiliyata geçmiş bu
lunmaktadır. Sayın Bayındırlık Bakanının be
yanlarından anladık ve sevindik ki, köy bina
ları ve inşaatı işinde Hükümet bâzı şeyler dü
şünmekte ve yapmak için harekete geçmiş bu
lunmaktadır. Bunlar millî ekonominin temel
leridir. İstihsali köye dayandırmaktadırlar. 
Ekonomi Bakanlığının temeli de bu olmak lâ-
zımgeLir. Ekonomi Bakanımızdan köy vahde
tine, ekonomisine ve köy bünyesine temas et
mesini bekledim. Kendileri köyün ekonomik 
hayatımızın temeli olduğu hususuna temas et
mediler Onun içindir ki, bu hususta aklımızın 
erdiği; gücümüzün yettiği kadar tafsilât ver
mek istiyoruz. 

Bu asırda bir dâvayı, bilhassa memleketin en 
büyük, en hayati dâvasını yalnız istihlâk tara
fından ele almak ve buna yatırımlar yapmak 
bir politika olabilirse de bu, bir ekonomik politi
ka olamaz. Bu. iktidar politikası olabilir fa
kat geçici bir politika olur. Bunu, ekonomik 
kaidede esas olan istihsale dayandırmak ve bu
nu ekonomik politikanın temeli yapmak saye
sindedir ki, bu dâvanın azametinin anlaşıldı
ğını belli eder, ona göre bir hareket programı ve
ya plânı çizersiniz. köylerimizin ekonomik 
bünyesini henüz maalesef iyice tanımamaktayız. 
Ekonomi Bakanlığı memleket hakkında etüd-
ler yapmaktadır, Bütçe Komisyonundaki beyan
larından öğrendik ki, 31 vilâyet Ekonomi Ba
kanlığına kendi vilâyetlerinde tetkikat yapıl
ması için müracaat etmiş. Bakanlık da bunlardan 
bir kısmını tetkik ettirmiş, 8 tanesinin tetkik
lerini de bitirmiştir. Fakat görülüyor ki, bu
rada insiyatif, vilâyetlerden gelmektedir. Hal
buki, gerekirdi k i ; memleket ekonomisini tet
kik bakımından memleketin muhtelif ziraat böl
gelerinin ve bilhassa bölge bölge ele alınması, 
memleket ekonomisini İktisat Vekâleti elinde 
bulundurarak tetkik ettirmesi ve neticelerine gö
re projeler yapması, programlaştırılması ve tah
sisatları ona göre istemesi lâzımgelirçli. Vilâ
yetlerin kendi teşebbüsü şahsiyeleri ile yapacak
ları müracaatlardan tam netice almaktan ziya
de siyasi netice almak zarureti elverecektir. 
Bunun doğru olmadığı kanaatindeyiz. Onun 
için memleketi bir bütün olarak ele almak ve 
bölge bölge köylerimizden başlıyarak köylerin 
şahsiyetini tetkik ile işe başlamak, en doğru 
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yol olacağına kaaniiz. Ancak bundan sonra istih
salimizi esaslı bir emele istinat ettirmek ve istih
sal tekniğimizi tekâmül ettirerek daha büyük 
neticeler elde etmek imkânı elverecektir. Bizim 
bugünkü malûmatımız, resmî kaynaklardan al
dığımız neticelere göre memleketimizde henüz 
istihsal tekniği çok geridir. Son senelerde zi-
raatin makineleşmesi ve 35 bin traktörün girme
sine rağmen bugün el'an 1,500,000 karasaban, 
600,000 demir pulluk mevcuttur. 35 bin traktö
rün yanında 1,5 milyon karasaban ve 600,000 
demir pulluk; istihsal tekniği bakımından üze
rinde ehemmiyetle durulacak bir unsurdur. 

Yine endirek delillerle köylerimiz hakkında 
bir fikir edinmek istersek, 25 000 i odun, 8 500 
ü tezek yakar; hattâ 1 100 ünün ne yakmakta 
olduğu anlaşılmamaktadır. Bu itibarla köyleri
mizin bugünkü istihsal kabiliyetleri cinsleri ve 
kapasitelerine göre de; 18 binin hububat istih
sal ettiği, 4 binin mısır istihsal eylediği, bininin 
tütün ve 7000 inin meyvacı olduğu ve iki binin 
ipek böceği yetiştirdiği, 1,100 ünün fındık istih
sal ettiği, 312 sinin turunçgiller yetiştirdiği, 
bunların tam mânasiyle tek karakterli zirai 
mahsulâtı yetiştiren köyler olduğu görülmekte
dir. Memleket ve milletin demokratik hürri
yetler içinde kalkınması bahis mevzuu olur
ken köylerimizin bu karakteristik istihsal hü
viyetleri de göz önünde tutulmak icabed'er. 

•Ankadaşklar; istihsalin her safhasındaki in
kişaflardan uzun* boylu bahsedildi. Bütçenin 
tümü üzerindeki görüşmelerde de uzunboylu 
bahis mevzuu olan konulardan biri de maden 
istihsali durumudur. Memleketimizdeki maden 
istihsalinin 1947 den sonra demirde 12.400 ton 
iken, 1951 de 18.000 tona çıktığı fakat satışın 
ve sevkiyatın bununla mütenasip olmadığı ra
kamların ifadesinden anlaşılmaktadır. 

Krom istihsalinin 1947 yılında 13 bin ton
dan başlıyarak, 1951 de 50 bin tona çıktığı ve 
buna dünya konjonktürünün müsait tesirleri
nin de sebep olduğu söylenmektedir. 

Kömürde istihsal 3,28 - 3,92 milyon ton ara
sında seyretmektedir. Biz bilhassa döviz getir
mek bakımından dış pazarlarda, bütün sanayi 
memleketleri tarafından aranan maddeler ola
rak bir de iç sanayii kurmak ve bilhassa ağır 
sanayii kurmak bakımından maden istihsali
nin ne dünkü, ne de bugünkü temposunu ve 
bu husustaki programsızlığı beğenmiyoruz. 
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Arkadaşlar; petrolde son zamanda bir ham

le yapılmışsa da diğer madenlerimizde daha 
rasyonel ve daha verimli yatırımlarla kısa za
manda en büyük netice almamız ve ağır sanayi 
kurmanın parelerini aramak ve sonra da dışa
rıya «atılarak daha sağlam döviz temini ve zi
rai satışımızdaki müşkülâtı bu suretle telâfi 
ederek satışlar yapmamız doğru olur. Bu ara
da sayın muhalefet sözcüsü ithalât rejimin
den uzun uzun bahsettiler. Bugün de olduğu 
gibi dün de bütün hükümler yaptıkları ithalâtı 
bir muvaffakiyet diye söylemektedirler. Fa
kat ithal ettiklerimiz daima mamul maddeler 
ve ihracatımız ise hammaddeler olagelmiştir. 
İthalât rejiminde bir açık pazar olmamak yo
lunu tutmalıyız. Liberasyon sistemi ise hemen 
hemen bu demektir. Bu sebeple liberasyon sis
temiyle yapılan ithalâtta daha dikkatli hare
ket zorundayız. 

Bugün sayın muhalefetle, sayın iktidar ara
sında senin zamanında ithalâtın su kadarı ma
kine idi, benim zamanımda ithalâtın % §u ka
darı makine ithalâtıdır, gibi müzayedeli bir 
münakaşaya yol açıldı. Ama bu müzayede ve 
münakaşa ithalât rejimi üzerinde idi. Ben te
menni ederim ki bu münakaşayı ihracat reji
mi üzerinde yapsınlar, birbirleriyle ihracat 
rejimi üzerinde rekabete girsinler. Haklı 
olarak Sayın Bakan şimdi çıkacak, ihracat işin
de de rekabete hazırız diyecekler. 1938 senesin
de 400.000 ton hububat ihraç edildiğini kendile
rine hatırlatmak isterim. En geri şartlarla, en 
iptidai teknik vasıtalarla 1938 senesinde 400.000 
ton hububat ihraç edildiğine göre, bugünün ileri 
teknik vasıtalarla bir buçuk milyon ton ihraç 
yapmış olmanın bugün için övünmeyi icabeder 
bir rakam olmadığını 've büyük bir artış, ihracat 
artışı olmadığını arzetmek isterim, tster ilâç, is
ter makine, dünkü iktidar şu kadar ithalât yap
tık diyor, bugünkü iktidar bu kadar ithalât yap
tık diyor. Fakat arkadaşlar, ithalâtçı kârları üze
rinde hiç durmuyorlar. İthalâtçı kârları hakika
ten büyük rakamlar ifade etmektedir, % 30 it
halât kârı çoktur. İki yıldaki 840 milyon ithalâ
tın % 30 kârı 250 milyon tutmaktadır. Bir mem
lekette şu kadar 'ithalâtçı kârı vererek makine 
maliyetini yüksek tutmak gayet tabiîdir ki istih
salin maliyetini de yüksek tutacaktır. Demir eş
yanın ve diğer eşyaları yüksek tutacaktır. Bu ka
dar ithalât kârı veren demir malzemesinin mali- | 
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yet'ini de yüksek tutacaktır. Bir taraftan da akar 
yakıt fiyatlarına zam yaparken ve bu suretle 
maliyet yükseltildikten sonra müstahsıla dönüp, 
dünya piyasasına ucuz fiyatla mal istihsal ede
ceksin demek, imkânsızlık olur. Bunu beklemek, 
de mantıki olmayıp tenkide de tahammülü yok
tur. 

Bir taraftan sayın muhalefet, serbestçiyim 
dediğiniz halde takyide gidiyorsunuz diyor. İkti
darın da hakikaten son günlerde gazetelerdeki 
beyanlarından anlaşılmaktadır. Buna iktidar gü
zel bir tâbir bulmuş, tercihli tahdide gideceğini 
ifade etmektedir. 

Geçen sene zam kelimesinin müteradifinin 
ayarlama olduğunu öğrenmiştim, bu sene de tah
didin karşılığı olarak tercihli tahdit, rüçhanlı 
tahdit demek olduğunu öğrenmeye gayret edece
ğiz. (Gülüşmeler) Bu arada şunu da arzetmek 
isterim ki tahdit yaparken de doğrudan doğruya 
miktarlar üzerinde kategorik olarak dragonyen 
bir rejimle şu kadardır, bu kadar milyon demek
tense daha serbest ve daha ince metotla ithalât
çılara daha az kâr verilmesi suretiyle endirekt 
yola gitseler hem ithalâtı tahdit bakımından hem 
de istihsal makinelerinin maliyetini düşürmek 
bakımından, 'iyi ederler. Sayın Server Somuncu-
oğlu buna hiç. temas etmediler. Hatırlasaydı te
mas ederlerdi, ben kendilerine vekâlet ederek bu 
istirhamda bulunacağım. 

SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Siz
den sonra izah edeceğim. 

CEZMl TÜRK (Devamla) — Arkadaşlar, bu 
arada ithalâtçı kârları üzerinde dururken mem
leketimizde ihracatçılığın pek nadir bir meslek 
olduğunu, senelerden beri pek çok ithalâtçı ye
tiştirdiğimiz halde nedense ihracatçıların nev'i 
şahsına münhasır olduğunu, ihracatçılığı yapan
ların memleket dışından gelmiş ve yahut azınlık
lara müntesip vatandaşlarımız olduğunu görmek
teyiz. Bilhassa harb içinde ticaret odaları dahi 
ihracatçı kadrolarını küçültmüşlerdir. Biz ihra
catçıları çoğaltmanın memleket ekonomisine 
bir hizmet olacağı kanaatindeyiz. 

Binaenaleyh, ihracatçılara prim vermek - ki 
biz ithalâttaki yüksek kârları prim olarak telâkki 
etmekteyiz - daha ziyade küçük yüzdelerle çalış
makta olan hattâ bazen % 2 ye kadar düşen ihra
catçıları üvey evlât olmaktan çıkararak memleket 
istihsalini artıracak bir vaziyete sokulmasını ve 
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dışarı piyasaya bol mal ihraç edebilmeleri için 
bunları himaye etmelerinin, hattâ icabında itha
lâtçılardan kesilecek paralarla bilhassa küçük 
ihracatçıları takviye etmelerini değerli bir istih
sal ekonomisi politikası olacağına inanıyoruz. 

Bu noktalara kısaca temas ettikten sonra 
arzedeyim ki, makine ve alâttaki ithalâtçı kârı 
fazla olmakta devam etmektedir. 

Harb sonrası ithalâtını teşvik maksadiyle, 
bilhassa 1946, 1947 de bunlar doğru olabilirdi. 
Fakat İ948 den sonra, bilhassa liberasyondan 
sonra bu ithalâtçı kârlarının yüksek hadde tu
tulmasını hiçbir ekonomik ve mantıki sebeple ve 
bilhassa memleket menfaatine olarak izah etme
nin mümkün olmadığı kanaatindeyiz. 

Arkadaşlar, sanayileşme üzerinde de .yeni ye
ni geniş imkânlar olduğu ve bilhassa serbest te
şebbüsün sanayileşmeye doğru gittiği söyleni
yor. Asarını da görüyoruz; fakat nedense bu 
da dokumacılıktan ileri gitmiyor. Dokumacılık 
hafif sanayidir. Dokumacılıkta bizden ileri gi
den memleketlerin maliyetleri bizden düşük
tür, ucuzdur. Bizim pamuklarımızı alıp, imal 
edip, tekrar bize naklettikten sonra da yine biz
den ucuza malediyorlar. Demek ki, iptidai mad
desini biz buldukça en yakın memleketlerdeki 
dokumacı, sanayi memleketlerinden istifade ede
biliriz. Dünkü iktidar haklı olarak övünüyordu; 
çünkü yirmi beş sene evvel bu iş, dokumacılık 
bizde bir marifetti. Fakat bu zamanda; yirmi 
beş sene bu işi yaptıktan sonra tekrar bu işle 
övünmek yeni iktidara ve onun genç Bakanına 
yakışmamaktadır. 

SAFFET GÜROL (Konya) — Doğru. (Gü
lüşmeler) 

CEZMI TÜRK (Devamla) — Bu arada, sa
nayileşme deyince, bilhassa memleketimizin 
vesait ihtiyacını temin edecek istihsal malzeme
si temin edecek, demir sanayiine ve hattâ ağır 
sanayie girmelerdi, Devlet eliyle yapmaya kalk-
salardı, kendilerini tebrik, takdir ve teşekkür 
etmeye kararlı ve istekli idik. Bu arada şunu 
arzetmek isterim ki; Türkiye'de basdt mâna-
siyle arabacılık sanayiinin dahi dokumacılık 
sanayimden önce gelmesi lâzımdır. Çünkü el'an 
kağnı devrindeyiz. Türkiye'de 375850 kağnı 
bulunmaktadır kd, otomobil ve traktör getirt
tik diye övündüğümüz memlekette 400 bine ya
kın kağnı mevcuttur. Birinci Sivas, Merkezi 
Hükümet Ankara ikinci, Kütahya üçüncü, Sam-
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sun dördüncü, .Çorum beşinci, Yozgad altıncı 
gelmektedir. Demek ki, memleketimizde ara
bacılık sanayii, hattâ dokumacılık sanaydinden 
bir numara ileri, hattâ ve hattâ naylon araiba 
yapmak, bu memlekette istihsal tekniğini iler
letmek ve nakliyatı artırmak bakımından en 
lüzumlu ihtiyaçlardan olduğu kanaatindeyiz. 
Fakat ciddî, esaslı tetkikler yapılıma bunların 
da meydana çıkacağını arzetmek isterdz. 

Plân ve program meselesine gelince : Üç se
nedir burada ve Bütçe Komisyonunda mevzuu-
bahis edilmektedir., Eski iktidar daima plân 
istemekte yeni iktidar plân kelimesine karşı 
daima hassasdyet göstermektedir. İlk defa Sa
yın Maliye Bakanından Bütçe Komisyonunda 
dinlemiştim, o daha katî konuşmuştu, plân ke
limesi demir perde arkasında var, demişti. Bu
nu duyunca içime bir ürperme geldi, demek 
plân kelimesini kullanmaya imkân kalmamıştı, 
bir gün bize bu kelime yüzünden kırmızı etiket 
yapıştırılabilirdi. Bunun üzerine kütüphaneye 
gittim, 20 Garplı profesörün yazdığı ve 1951 
inşası bir ekonomi politik kitabı buldum, oku
dum, içinde liberal iktisada ait bir bahsi aldım. 
gördüm ki, liberal iktisatta da plân vardı. Şu 
halde plân merdut bir şey değil. Bunu demir
perde arkasına değil, Atlantik sahillerine oturt
mak ve hattâ bu Atlantik bölgesdni kalkındıı-
nıak için plân yapmak lâzımdı ve yapılmakta 
olduğunu da bilmek icabederdi. 

Bu plân üzerinde fazla durmıyacaktım, Sa
yın Başvekilimiz ekonomik meselelere cevap ve
rirken yine bu plân üzerinde durmasaydı. 

Bendeniz telifibeyn için plân demiyeceğim. 
Kronolojik program diyeceğim, öyle bir prog
ram yapsınlar ki, tarihlerini belli etsinler. 

Sayın Bakan bir taraftan serbest politika
dan, liberasyona karşı serbest teşebbüse dstina-
deden serbest ihracattan bahsederken, Bütçe 
Komisyonunda hububat satışının 150 bin tonu, 
kliringle bir sene vâde ile olduğunu da söyle
diler. 

Sadece bu tezatlara işaret ederim. Birinci 
beyanları Bütçe Encümeninde olmuştu. Son 
günlerde ihraç maddelerimiz için aldıkları ted
birlerin başında pamuk istişare komisyonu gel
mektedir. Pamuk istişare komisyonunu kurma
ları, bilhassa Akala 130 un artık dejenere oldu
ğunun bürokrasimiz tarafından da anlaşılmış 
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olduğunu göstermektedir kd, bu cihet bendenize I 
sevinç vermekte ve ilerisi için bir ümit membaı 
olmaktadır. 

Bu arada standardizasyon işlerinden de bah
settiler. Sayın Server Somuncuoğlu da bahsetti. 
Fakat nedense standardizasyon deyince de gücüne 
gitmekteyiz. Yumurta ile portakal gibi en kolay 
standarize edileceklerin el'an standardizasyonu mı 
yapamamaktayız. Halbuki bunlar artık standart 
hale gelmiştir. Yeni makinalarla portakalı ayır
mak, ambalajını yapmak ve sevk etmek mümkün
dür. Yumurta da hakeza böyledir. Fakat biz 
tutup pamuktan başlamaktayız. Pamuk mesele
sinde standardizasyon işinden önce bir depola
ma işi vardır. Bugün öyle feci bir vaziyetteyiz 
ki; balya yaptıktan sonra pamukları saklıyocak 
depolarımız yoktur, ilk kat balyalar çamur üze
rine konur ve katlar onun üzerine yığılır. Yağ
mur altında kalır. Standardizasyon yapsanız ne 
olacak, bîr yağmur yağdı mı standardizasyon 
nerede kalır? Bu şerait altında bu standardizas-
yondan ne netice elde edeceğimizi hayretle düşün
mekteyim. ihracını istediğimiz şekilde tanzim 
edemediğimiz ve fiyatlarına bir revnak vereme
diğimiz için pamuğun standardizasyonu işi ile 
uğraşarak kendimizi teselli etmek ve bir yağmur 
vukuunda, müstahsıla da bak ben standardizas-
yonunu yaptım, diyerek kabahati ona yüklemek 
ise doğru bir yol değildir. Politik bakımdan iyi 
olsa da istihsal bakımından îyi değildir. Müstah
sil bilir ki, vaktinde desteklenir, satılırsa pa
mukları para etmektedir. Bununla da standardi
zasyonu yapılan malların kıymetleneceği kanaa
tini taşıyan ileri bir hamlenin aleyhinde değilim. 
Standardizasyona en gücünden başlamanın arzet-
tiğîm gibi, çamurda balyalarım bırakan müstah
silin evvelâ bunu depolamasının teinin edilmesi
nin doğru olacağı kanaatindeyim. I 

Arkadaşlar; nedense bu arada hayat pahalı- j 
lığına hiç temas edilmedi. 1953 senesi Bütçe 
müzakereleri esansında . Ekonomi Bakanlığının 
Bütçesinin müzakeresi esnasında Mecliste hayat 
pahalılığına hiç temas edilmemiştir dîye ensali I 
âtiye bizi tenkid eder korkusu ile temas etmek 
istiyorum. 

Filhal hayat pahalılığına temas etmek doğru 
değildir. 

SAFFET GÜROL (Konya,) — Oahid Zar?an-
gil bahsetti. Tümü üzerinde komışrken. 
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CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Bugün mü te

mas ettiler? 
CAHİD ZAMANGÎL (Trabzon) — Tümü 

üzerinde. 
. CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Bugün Ekono
mi Bütçesi müzakereleri sırasında temas edilmedi. 
Burada da yeri bulunsun. Çünkü korkduğunuzu 
zannettim af buyurun. 

Geeçn gün Başbakan; hayat pahalılığı yok
tur, dedi. Ve ekonomik bir nazariye söyledi: Bir 

i memlekette kazanç artarsa, iştira kabiliyeti ar
tarsa orada eşya fiyatları da artar, bu, pahalı
lık demek değildir, çünkü kazancı artan; fiyatı 
artan maldan daha oçk alır, dedi. Bu fithal 
doğrudur ama 1950 de pamuk satanlar için 
doğrudur, 1951 de, 1952 de satanlar için doğiî. 
İthalât ticareti yapanlar için doğrudur, nakliyat 
yapanlar için doğrudur, tüccarlar için doğrııdur 
fakat evvelâ 400 000 memur ve emekli ailesine gö
re doğru değildir. Çünkü mahdut ve dar gelirli 
vatandaşlardır, aldıkları para muayyendir, sa
bit gelir 100 karşısında geçim 111 olmuştur. 
Bunun yanında devir çarkı az olan küçük esnaf 
için de doğru değildir, köylülerimizin çoğunluğu 

m için de doğru değildir. Çünkü 28 kuruşa alman 
buğdayı 30 kuruşa çıkarmak bu bakımdan birşey 
ifade etmez. Çünkü her köylü 10 ton buğday is
tihsal etmez ki, elinfc şu kadar bin kuruş geçsin. 
köylümüzün bu istihsali, bahusus kendi ihtiyacın
dan sonra piyasaya satabileceği buğday pek az 
olduğu için, bilhassa Ofisin alımlarında 30 ye
rine daha aşağı fiyatlara buğday aldığı için va
ziyeti takdir edebilirsiniz. Mevzuu karikatürize 
etmeden arzedeyim; mahdut istihsal yapan ve piya
saya az şey satan köylü için 2 kuruş farkı fiyat, 
petrolden başlıyarak gelen farkı fiyata karşı koya
cak vaziyette değildir. Burada iştra gücü artan 35 
bin traktör almış olan, vasati beş nüfustan 150 000 
dir. 100 000 de bu ithalâtçı n|üfusu kabul eder
sek, nihayet 250 000 kişi eder. Buna mukabil 
500 000 işçi ve 400 000 memurumuz ve çoğunlu
ğunu çiftçi olmıyan veya küçük topraklı aileler 
teşkil eden köylümüz için bu fiyatlar bu endeks
ler hayat pahalılığını tevlit etmektedir. Her şe
yin hakkını vermek doğru olur zannederim. 

Gecenin ilerlemiş olan şu saatlerinde uzunca 
süren bu beyanlarımı, müsaadenizle bir küçük 
latifeye bağlamak isterim, fakat bu lâtife de 
ciddiyete ve hakikata müstenittir. 

I Hayat pahalılığı yalnız iaşe maddelerinde, 
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giyim maddelerinde, mahrukat maddelerînde, 
akar yakıt maddelerinde değildir arkadaşlar. Bu 
pahalılık, otomobil, kamyon, traktörde olduğu 
gibi, Devletin neşrettiği resmî istatistiklere na
zaran hâşa huzurunuzdan eşek fiyatları da nrt-
maktadır. Ankara'da vilâyette 64 764, Konya "da 
76 296, Manisa'da 71 007 aded olan bu nakil va
sıtası hayvanlar... 

SÎNA.N TEKELÎO&LU (Seyhan) — Sey
han'da ne kadar? 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Orası ova oldu
ğu için kullanmıyorlar, adedîni bilmiyorum. 

Muğla'da eşek fiyatı 1949 de 150 lira iken 
1951 de 250 liraya çıkmıştır. Kayseri'de 1949 da 
75 lira iken 1951 de 150 liraya çıkmıştır. (Gülüş
meler). Çankırı'da 1949 da 60 lira iken 1951 de 
150 liraya çıkmıştır. (Gülüşmeler). Hiçbir şeyde 
pahalılık yoksa burada vardır arkadaşlar. 

REÎS — Sudi Mıhcıoğlu (Yok sesleri). 
Adnan Karaosmanoğlu (Yok sesleri). 
Hüseyin Balık (Balık vazgeçti sesleri). (Ki

fayeti müzakere takriri var sesleri). 
Fasıllara geçilmesini reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Fasıllara geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

F . 
101 

201 

202 

203 

206 

207 

209 

Vekil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenle*,.. Etmi
yenler... Kabul edilm%tir. 
Maaşlar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS— Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 459.8 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
REÎS — Kabul edenler.,. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek' para mükâfatı 
REÎS —Kabul edenleır... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 

Lira 
5 400 

3 049 502 

421 200 

500 001 

98 -J01 

3 000 

F. Lira 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34. 
38 ve 39 ncu maddeleri gere 
ğinee T. O. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 164 722 
REÎS — Kabul edenler... Etraa -
yenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 2 100 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 28 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 35 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 14 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 75 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

305 Vilâyetler kira bedeli 45 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 5 ^00 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 179 000 
REÎS —Kabul edefnlter... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 16 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 3 000 
REÎS —Kabul edenler,.. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

310 Ticaret ataşelikleri masrafları 169 490 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 6 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

418 Tahlil ve ölçüler lâboratuvar-
lan masrafları 7 500 
REÎS —Kabul edenler... Etoni-
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yenler... Kabul edilmiştir. 
419 Mekşuf madenlerin ilân ve sair 

masrafları 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

422 Pamuk işleri standardizasyonıı 
umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

457 îç kongreler masrafları 
REÎS — Kabul edenler... ®Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

458 Sergi masrafları « 
REÎS— Kabul edentor... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçlan 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
REÎS —Kabul edenler... Etmî-
yenler... Kabul edilmiştir. 

601 Et ve Balık Kurumuna yardım 
REÎS —Kabul edenler... Etm*-
yenler... Kabul edilmiştir. 

711 Tahlil ve ölçüler lâboratuvar-
ları makina, alet ve araçların 
onarımı 
REÎS —Kabul edfnter... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

751 Tahlil ve ölçüler lâboratuvar-
1 arı için satın alınacak makina 
ve alet ve gereçler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

756 Sanat modelleri satmalmması 
ve dağıtılması 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

791 Et ve balık tesisleri için Et ve 
Balık Kurumuna 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

26.2 
Lira 

20 000 

200 000 

39 000 

24 000 

1 500 

75 001 

15 000 

8 000 

800 000 

2 000 

60 000 

1 000 000 

5 000 000 

.1953 öâ 
Gümrük ve Tekel Vekâleti Bütçesi 

9. — Tekel Genel Müdürlüğü 1953 yılı Büt
çe Kanunu lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/484) [1] 

REÎS — Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Te
kel Genel Müdürlüğü bütçelerinin görüşülmesi
ne başlıyoruz. 

Söz alanların isimlerini okuyorum : 
Hüsnü Akyol (C. H. P. Meclis Grupu adına), 
Meedet Alkin, 
Galip Kmoğlu, 
Muhtar Başkurt, 
Ferit Alpiskender, 
Hasan Reşit Tankut * 
îsmail Aşkm, 
Rifat özdeş, 
Mümtaz Kavaleıoğlu, 
Feridun Fikri Düşünsel, 
Hasan* Ali Vural, 
Burhanettin Onat. 
Kemal Balta, 
SaJbri Erduman, 
Hasan Oral, 
Pertev Arat. 
REÎS — Söz C. H. P. Meclis Grupu adına 

Hüshü Akyolun'dur. 
HÜSNÜ AKYOL (Ordu) — Sayın arkadaşlar, 

Varidat bütçemizin bir kısmını temin eden Güm
rük ve Tekel Bakanlığının, bir Bakanlık" olarak 
kalıp 'kalmıyacağı bi*- tereddüt konusu 
olmakta devam etmektedir. Buna sebep, bu 
Bakanlığın lüzumsuzluğuna dair evvelce yapı
lan beyanlarla Bakanlığın uzun müddet vekâ
letle idare edilmesidir. Eğer Bakanlık ilga edi
lecekse , kararın vakit geçirilmeden alınması ve 
işin hakiki mesullerine verilmesi lâzımdır. îda-
re bakanlık olarak kaldığı müddetçe uzun za-
zan bir vekil bakan tarafından idaresi, yük
sek Meclisin bir tefsiriyle de bir kat daha vu
zuh ve darahat kazanmış olan, Anayasanın 49 
ncu maddesine muhaliftir. 

Bundan başka, bir bakanlığın vekâletle ida
resi ile asil bir bakan tarafından idaresi ara
sındaki farkı, yüksek takdirlerinize arzede-
riz. 

Bu halin, bakanlığın gördüğü ve göreceği iş-

[11 93 sayılı basmayazl tutanağım sonundadır. 
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îer üzerinde yapacağı menfi tesirlere işaret ede
rek ve bilhassa Anayasa hükmüne riayet mec
buriyetini hatırlatarak, Hükümet Başkanının 
kesin bir kraara varmasını temenni ederiz. 

Halen yürürlükte bulunan Gümrük Tarife
miz üzerinde zaman zaman tâdiller yapılmış ol
masına rağmen ihtiyaçlara cevap verememek
tedir. 

Gümrük Tarifesi, malî maksat yanında hami 
gayeyi de temin etmelidir. Bugünkü tarifemiz, 
memlekette iktisadi şartların arzettiği tahavül-
ler karşısında, ne malî n'e de1 hami gayeleri güç
leştirecek halde değildir. 

Arayerde Torquay da olduğu gibi Milletler
arası anteşmalara da katılmış bulunuyoruz. Bu 
türlü anlaşmalar, karşılıklı tâviz esasına dayan
dığından, Gümrük Tarifesi üzerinde haiz oldu
ğumuz muhtariyeti kısmen de olsa ortadan kal
dırmaktadır. Bu sebeple, işaret ettiğimiz anlaş
malardan önce, tarifemizi bu gibi tâvizler kar
cısında, hami gayeyi mahfuz tutabilecek bir 
tarzda hazırlamak zaruretindeyiz. 

Bilhassa; sanayii kuruluş durumunda bulu
nan memleketimiz için Gümrük tarifelerinde 
hami gayenin sarsılmaması hususu, üzerinde ih
timamla durulmaya değer bir mevzu olarak 
görmekteyiz. 

Gümrük tarifelerinin iktisadi ve malî poli
tikasının tâyin ve tesbiti, yalnız Gümrük ve Te
kel Bakanlığına ait olmadığından bunun üze
rinde daha fazla duraaıyarak bir temennimizi 
tekrarlıyacağız. Beliren ihtiyaçlara cevap ver
mek üzere 1948 de Avrupa'da Gümrük Tarife 
birliği kurmak için çalışan komitenin meydana 
getirdiği Nomenclatur'e esıası üzerinde ve Ad -
valorem mevzuunu da içine alan «Tarife» ça
lışmasına bağlanmıştı. 

Grupumuz, iki seneden beri, ezcümle, geçen 
bütçe görüşmeli ı sırasında bu k >r.u üzerinde 
önemle durmuş ve 1948 de başlanmış olan tari
fe çalışmalarının bir an evvel ikmalini 
temenni etmişti. Bu temennilerimize ce
vaben ve 1952 Bütçe müzakerelerin
de, çalışmaların ilerlemiş bulunduğu ve kısa 
zamanda Meclise getirileceği, Bakan tarafından 
ifade edilmiş olmasına rağmen henüz bir neti
ceye varılamadığı görülmektedir. 

Çeşidi yüz binleri aşan mübadele eşyası üze
rinde ihtiyaçlara c<evap verecek bir gümrük ta-
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I rifesi tanziminin kolay olmadığını takdir et

mekle beraber yıllardan beri üzerinde çalışılan 
I ve iktisadi gelişmemize müessir olan tarife işi-
I nin, artık bir sonuca bağlanmasını ve mümkün 

olduğu kadar kısa zamanda Meclise getirilme
sini tekrar temenni ederiz. Hudutlarımızdaki 
kaçakçılığın kemiyet ve keyfiyet itibariyle bü
yük oluşu ve bu halin yıllardan beri devam edi
şi, muhafaza teşkilâtının mahiyet ve bünyesi 
hakkında haklı olarak bâzı fikirlerin ortaya 
atılmasına sebep olmuştur. 

Teşkilâtın sivil mi asker mi olması husu
sundaki fikirlerin, daha ziyade sivilleşmenin 
uygun olacağı daha fazla kıymet bulmuş ve 
nitekim bâzı sahillerimizde evvelki yıllarda bu 

I yola girilmişti. Bu hizmetin bütün zabıta teş-
kilâtiyle birlikte, kül halinde ele alınması nok-
tai nazarını ileri sürüp meseleyi halledilmez 
bir hale getirmek Istiyenler de olmamış değildir. 

Muhafaza edilmesi icabeden hudutlarımızın 
uzunluğu, muhafaza zorluğu ve kaçağa müsait 
oluşu gözden geçirilerek muhafaza vazifesinin 
mesuliyetini müdrik ve devamlı bir teşkilât ha
line ifrağı hakkında Hükümetin geniş düşün
celerinin bilinmesinde fayda vardır. 

Bu bahse iki temennide bulunarak son vere
ceğiz; 

1. Hududlarımızdaki kaçakçılıkta mahalli
ne ait bâzı iktisadi tazyiklerin payı vardır. Bu 
düşünceyle ora halkının alış veriş ihtiyaçlarına 
cevab vermek üzere hududun muayyen kısım
larında pazarlar tesisi; 

2. Kaçakçılığın önlenmesi için alman ted
birlerin hudud üzerindeki hayvan sahiplerinin 
kendi arazilerinden istifadelerine mâni olmıya-
cak bir şekle kurulmasını temenni ederiz. 

Tekel mevzuunda tereddütlü durum devam 
etmektedir. Hangi maddeler Devlet tekelinde 
kalacak, hangileri serbest teşebbüs sahasına 
terkedilecektir? 

Bunu ortaya koymamızın sebebi, hangileri 
Devlet elinde kalacaksa bunların inkişafına 

I gayret sarfını temindir. 
Bu arada memleket ihtiyacının tamamını 

temin eden ve bu suretle fiilen tahakkuk ve 
teessüs etmiş olan kibrit tekelinden, geçen sene 
kabul edilen bir kanunla vaz geçilmiş ve tekel 
resmi, istihlâk resmine kalbedilmişti. 

Kibrit ihtiyacının tamamı, tekel idaresince 
' temin edildiği halde, ayrıca kibrit ithaline izin 

- U50 -
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yermenin, iktisadi cepheden mânasını anlamak ı 
müşkil olmakla beraber, bu kanun mahallî kib- I 
rit sanayiinin kurulmasını teşvik ve böylelikle 
hususi teşebbüse imkân vermek gibi ilk bakış
ta şayanı kabul görünen bir mucip sebebe is
tinat ettirilmişti. Halbuki bugüne kadar mem
lekette tek bir imalâthane kurulmamış ve ku
rulma teşebbüsü de duyulmamıştır. 

Bu vaziyette kanunun şimdilik, bir miktar 
dövizin dışarıya çıkmasından başka fiilî bir ne
ticesi görülmemiştir. 

Bu sanayiin kurulması her halde bâzı sebep
lere dayanmaktadır. Sebepler araştırılmışsa Hü
kümet tarafından izahı yapılmalıdır. Araştırıl-
mamışsa bunların tetkik edilerek izalesi yoluna 
gidilmelidir. 

Kibrit işinde ehemmiyetli gördüğümüz bir 
noktaya işaret edeceğiz: 

Memleket ihtiyacının tamamını karşılayan 
kibrit fabrikası mühmel bırakılmıştır. Modern
leştirilmesi için Hükümetin tedbir almasını is
teriz. 

Tuz meselesi, Türkiye için.' hayati bir ko
nudur. Zamanında stok yapılmaması yüzünden 
bâzı mıntakalarda, bilhassa, kış aylarında tuz 
sıkıntısı çekildiği ve fiyâtlarıaı yer yer tahav-
vül ettiği hattâ karaborsaya düştüğü bir vakı
adır. Bu hususlar Mecliste tafsilâtiyle konu
şulmuş olduğundan teferruata girmiyeceğiz. 

Ancak tuzun karaborsaya düşmesine mey
dan verilmemesi için bilhassa hayvan yetişti
ren mıntakalarımızda tuz fiyatını tanzime ça
lışmak kanaatimize göre müdahalecilik sayıl
mamalıdır. Bu hususta Hükümetin aldığı bir 
tedbiri varsa açıklanmasından memnun oluruz. 

Yüz milyona yaklaşan tütün rekoltesinin 
ancak dörtte biri dâhilde istihlâk edilebilmek
tedir. Rekoltenin dörtte üçünü dış pazarlarda 
satmak mecburiyetinde, bulunan memleketimi
zin değişik piyasa şartları ve alıcı memleketle
rin çeşitli tahditleri karşısında, zaman zaman 
fiyat düşüklükleri ve ihraç zorluklan ile kar
şılaşması tabiîdir. 

Ortaya çıkan bü gibi zorluklar ve piyasa
ların fiyat düşürme temayülü karşısında, Hü- j 
kümet, müstahsılları korumak maksadiyle des
tekleme mubayaalarında bulunmaktadır. 

Bu destekleme mubayaalarına hemen her 
sene devam zaruretini gören Hükümet bu hiz
metin müstahsıllar tarafından kurulacak bir te- I 
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şekküle gördürülmesinde fayda mülâhaza et
miş ve bu maksatla müstahsılların sattığı tü
tün bedelinden yüzde beş kesmek suretiyle bir 
fon tesisine başlanmıştı. 

iktidarımızın son yılında 23 Mart 1950 de, 
tütün müstahsılları arasında bu mahiyette bir 
teşekkülün kurulmasını hedef tutan Türk Tü
tün Ortaklığı Kanunu çıkarılmıştı. 

Bilâhara, bu kanunda tatbik kabiliyeti gö
rememiş olan Hükümet, bâzı tadillerle hazır
ladığı yeni bir kanun tasarısını Meclise vermiş
tir. 

Uzun zamandan beri Meclis komisyonların
da bulunan kanun tasarısının Hükümet tara
fından geri alınacağına dair söylentiler vardır. 

Hükümetin bu mevzuda gecikmiş hali ve 
tereddütlü durumu müstahsılları üzmektedir. 

Bu seneki tütün satışları, müstahsılları 
memnun edecek fiyatlarla yapılmıştır. Alıcı 
şirketlerin stok yapma gayreti, harmanların
da mühim miktarda Şark tütünleri bulunan 
bâzı nevi sigaralar sürümünün artmış olması 
ve tütünlerimizin kalite üstünlüğü bu hararetli 
satışların başlıca âmilleridir. 

Tütün müstahsıllarını sevindirmiş olan satış
ların başlıca âmilleri arasında zikrettiğimiz 
kalite üstünlüğü, bizim için her zaman birinci 
plânda düşünülmesi gereken bir meseledir. 

Geçen sene, pamuk fiyatlarının yüksekliği, 
çiftçileri daha çok pamuk ziraatine teşvik et
miş, tütün ziraati de, tütün ekimine elverişli 
tarlalara inhisar etmiştir. Böylelikle müsait 
topraklarda yetişen tütünler, tabiatiyle iyi va
sıflı olmuş ve satışlarda da rağbetin artmasını 
temin etmiştir. Diğer toprak mahsullerinin fi
yat noksanlığı ve bilhassa zaman zaman tütü
nü son yaprağına kadar alacağız şeklinde ya
pılan beyanlar çiftçileri, taban yani münhat 
yerlerde de tütün ekimine teşvik etmektedir. 

Bu tarzda gayrimüsait topraklarda yetiş
tirilen tütünler, piyasada rağbet bulamamakta 
ve binnetice müstahsılları sıkıntıya düşürmek
te ve Hükümete de külfet olmaktadır. 

Bu seneki pamuk fiyatlarının düşüklüğü 
yanında tütün fiyatlarının cazip oluşu, çiftçi
leri taban yerlerde tütün ekimine götürerek ge
lecek sene hem düşük kalite hem de piyasanın 
beledemiyeceği bir miktarla karşılaşmamız ihti
mali vardır. 
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BÖyle bir ihtimali düşünerek Hükümetin I 

uyanık davranacağını ve icabeden tedbiri za
manında alacağını ümit ediyoruz. 

Bundan başka, tütün ziraat ve ticaretinin 
istikbalini teminat altına almak ve ilerde çık
ması muhtemel krizleri sarsıntısız geçirebil
mek için alınması icabeden tedbirler arasında 
dış piyasalarda sigara satışlarına ve Türk tü
tününden hazırlanacak harmanlarla sigara 
imalât ve satış teşkilâtı yapılmasına ehemmi
yet vererek bu piyasalarda yerleşmenin, esasb 
tedbirlerden biri olduğuna inanıyoruz. 

Tekelin ve bu işlerin ifası hususunda vazife
li kaldığı Türk Tütün Limitet Şirketinin bu sa
hadaki çalışmalarım tatmin edici bulamıyoruz. 
Bambaşka şartlar ve hususiyetler taşıyan ve 
bilhassa büyük rekabetlerin çarpıştığı bu piya
salarda yerleşmenin, söylendiği kadar kolay ol
madığını ve ilk birkaç; senenin büyük külfet 
ve fedakârlıklara mal olacağını bilmekle beraber 
ileride elde edilecek kazançları düşünerek bun
lara katlanmamız icabeder kanaatindeyiz. Bu 
konu incelenirken, her şeyden evvel piyasalar
da sigara satışlarını, fiat bakımından iç istih
lâkte olduğu gibi bir vergi mevzuu olarak de
ğil, mâkul kâr haddi içinde çalışan bir tüccar 
gibi mütalâa etmemiz, birinci şart olmalıdır. 

Tabiatin tütünlerimize bir imtiyaz olarak 
bahşettiği nefasetin dış piyasalar için yeter vas
fı olmadığım ve bunun imalât ve ambalaj ba
kımından da mümasil müesseseler mamulâtı 
seviyesine çıkarılarak takviyesini zaruri gör
mekteyiz. İşte bu görüşledir ki : Evvelce ik
tidarımız zamanında bu piyasaların talepleri
ne, kemaliyle cevap verecek modern bir fabrika 
tesisi kararlaşmıştı. Yeni iktidar bu fabrika
nın inşasından tasarruf mülâ ha/asiyle vazgeç
miştir. 

ihracatımızda mühim bir mevkii olan tütün
lerimizin istikbaliyle alâkalı bu mevzuda, Hü
kümetin ileri sürdüğü mucip sebebi kıymetlen-
direbilmek bizce mümkün olamamıştır. 

Bundan başka mevzuubahis fabrika için si
pariş edilmiş olan bâzı aksamının, Oibali'dekı 
fabrikaya konarak, on senelik ihtiyacın karşı
landığı yolundaki iddia da, sigara imalâtında 
bir yenilik görülmediğine göre, bir kıymet ta
şımamaktadır. 

Dış piyasaların rağbet kazanmak gibi ticari | 
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mülâhazalarla birlikte halkımızın, iyi hazırlan
mış ve zarif ambalajlar içinde sigara içmek ih
tiyaç ve zevkinin tatmini de göz önüne alınarak 
yeni sistem vesaitle mücehhez bir fabrikanın 
kurulmasını tmenniye lâyık buluruz. 

Bu mütalâa ve tenkidlerimizle, Grupumu-
zun, Gümrük ve Tekel mevzuundaki noktainaza
rını arzetmiş bulunuyoruz. Hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Sağdan, alkışlar) 

REÎS — Mecdet Alkin. 
MEODET ALKlN (Küthya) — Muhterem 

arkadaşlar; Hükümet, evvelki sene .yüksek hu
zurunuzda okumuş olduğu programımda mem
leketin ekonomik ve malî ihtiyaçlarını karşılı-
yaoak şekilde Gümrük tarifemizde tadilât yap
mayı beyan ve vadetmiş bulunuyordu. Bir su
al takririmle de geçen sene Gümrük ve Tekel 
Bakanımızdan bu husustaki çalışmaları hak
kında istizahta bulunmuştum. Sayın Bakan da 
cevaben en kısa bir zamanda Gümrük tarife
sinde gerek tasnif ve gerek resim hadleri ba
tanımdan esaslı tadilât yapılacağını ve hattâ 
milletlerarası kararlara uyularak advalorem sis
teminin kaibul ve tatbik edileceğini bildirmiş
ti. Aradan hayli zaman geçmiş olduğu halde 
Vekâleti erarası Komisyonun çalışmalarından 
bugüne kadar müspet bir netice alınamamıştır. 
Millî Ekonomimizin süratle kalkınması bakı-. 
mından gümrük tarifemizde esaslı bir revizyo
na ihtiyaç olduğu yüksek malûmunuzdur. Ba
kanlık bütçesinin müzakere edildiği şu sırada 
bu husustaki vaatlerini Sayın Gümrük ve Te-
'kel Bakanımıza bir kere daha hatırlatmayı ye
rinde buldum. 

Muhterem arkadaşlarım; bir diğer temen
nim de Tekele aittir. Teknik ve maliyet un
surları ileri sürülmek suretiyle tekel 'maddele
rinin fiyatları sık sık değiştirilmekte ve yük
seltilmektedir. Bu haree'ktler; birtakım fırsat 
düşkünü halkımızın gıda ve giyim maddele
rini satan toptancı ve perakentecilere de fiyat
larını yükseltmeye vesile vermektedir. Gerek 
Tekel İdaresinin gerek diğer iktisadi Devlet 
teşekküllerinin fiyat yükseltilmekte rehber olma
maları ve bilâkis eşya fiyatları düşürmekte ve 
ucuzlatma'kta önder ve örnek olmaları lâ-
zrmdır. Teşkel Idasei İktisadi Devlet 
Teşekkülleri istihsal maliyetlerini yükselten 
faktörler üzerinde esaslı tetkikler yaparak bu 
g-ibi menfi faktörlerin izalesi çarelerini araştır-
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malıdırlar. Geçim zorluğundan ıstırap çekmek
te olan dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın 
durumlarını göz Önünde ıtutmak bir zarurettir. 

Kıymetli arkadaşımız Sıtkı Yırcalı'nm bu 
konu üzerinde hassasiyetle durmalarını bilhas
sa rica ederim. 

Bu vesile ile de hepinizi hürmetle Belâmla-
rrm, 

REİS — Sabri Erduman. 
SABRI ERDTTMAN (Erzurum) — Vazgeç

tim. 
REÎS — Galip Kın oğlu (Yok sesleri), Muh

tar Başkurt (Yok sesleri), Ferit Alpiskender 
(Yok sesleri), Hasan Reşit Tankut. 

HASAN REŞİT TANKUT (Hatay) — Sa
yın arkadaşlar; arzedeceğim şeyler hususi gibi 
görünürse de karakter bakımından umumidir. 

Hatay'ın Arsus isminde bir bucağı vardır. 
Burada tömbeki istihsal edilir. Bakanlık şimdi
ki yaptığı gibi, mâkul bir şekilde ölçer ve kâr 
haddini müstahsili himaye edecek şekilde ayar
larsa genişler ve ithal mecburiyetini bir derece
ye kadar önler. 

Sonra; Hatay'ın Yayladağı isminde bir ka
zası vardır. Burası cennet gibi bir yerdir. Fa
kat her cennet gibi, buranın toprağında da buğ
day eksiktir. Bu ahali bize iltihak ettiği zaman
lardan beri tütüncülüğe heves ettiler ve Tekel 
İdaresi de bunları hakikaten himaye etmekte ol
duğu için ekmeklerini çıkaracak kadar müstah
sil bir hale geldiler. Fakat tütünleri manüplâs-
yon devresine sokmadıkları için hevenk halinde 
teslim etmektedirler. Tütün bu yüzden koku
sunu rengini kaybettiği gibi, fire de veriyor. Te
kel Vekilinden ricam, bilhassa oraya bir ambar 
yaptırırlarsa o civar halkını çok memnun etmiş 
olurlar. Bu ambar İdareye büyük bir külfet de 
yüklemiyecektir. 

Üçüncü temenim; memltketin birçok yerlerin
de ecnebi markalı sigara satışları taammüm et
meye başlamıştır. Vaktiyle paket halinde tek 
tük satılan bu sigaralar bir aralık büyük paket
ler halinde piyasada görülmeye başladı. Muha
faza teşkilâtı artık bunu önlemek için nasıl bir 
yol bulacaksa o yolu bulmalıdır. Çünkü lüks ve 
zübbelik metaı olarak bütün memleket gençli
ğini zabtetmiş gibidir. İstirhamım bunlardır. 
(Alkşlar) 

REİS — İsmail A§kın. 
İSMAİL AŞKİN (Bilecik) — Muhterem ar-
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| kadaşlar; ben kısa konuşacağım. 5 dakika bile 

sürmez. (Allah razı olsun sesleri) 
Gümrük muhafaza teşkilâtı mensuplarından 

muhafaza memurları millî hudutlarımızda binbir 
mahrumiyet içerisinde vazife görürler. Bunların 

! içinde Şark ve Cenup hudutlarımızda bulunan
lar da vardır. Şark hudutlarımızda öyle karakol
lar vardır k'i buralarda vazife gören memurlar 

I 6 aylık iaşelerini toptan almak mecburiyetinde
dirler. Çünki kışın yollar kapanır, şehirlerle ir
tibatları kesilir. Bu gibi muhafaza memurları ço
cuklarını okutacak mektep de bulamazlar, her 
an kaçakçılık hadiseleriyle karşı karşıya bulun-

I maktadırlar. Geçen yü hudutlarımızda 2797 ka
çakçılık vakası olmuş bunun 883 ü müsademeli 
vakadır. Bu hâdiselerde 2725 kaçakçı sağlam 63 
kaçakçı da yaralı ve ölü olarak ele geçmiştir. Ve 
üç milyon 676 bin 925 lira kıymetinde eşya yaka
lanmıştır, ki geçen yıla nazaran 1 862 761 lira 
1*azladır. Bu kada? titizlikle çalışan muhafaza 
memurlarına verilen maaş çok az olmakla bera
ber mesleklerinin yıpratıcı olmasından dolayı 
ancak muhafaza memuru olarak teşkilât kanun
larına göre 50 yaşına kadar çalışabilmektedirler. 
Halbuki bugün daha müsait şartlar altında en 
aşağı ilce merkezlerinde her türlü medeni imkân
lar dâhilinde çalışan polis teşkilâtı yıpranma 
zammından istifade ettirilmekte 1603 mevcudu 
bulunan muhafaza memurlarına bu hak tanınma
maktadır. 

MURAD ALİ ÜLGEN (Konya) — Onlara 
da verelim onlara da.. 

İSMAİL AŞKIN (Devamla) — Gece gündüz 
hudutlarımızda bekçilik yapan muhafaza teşkilâ
tına da yıpranma zammından istifade ettirilmesi
ni ve şehir içi ve dışındaki vasıtalardan da mec-
canen seyahat hakkının tanınmasını Sayın Güm
rük ve Tekel Vekili Yırcalı arkadaşımdan rica 
ederim. 

REİS — Rifat özdeş. 
RİFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Muhterem ar

kadaşlar, iki nokta hakkında mâruzâtta bulunaca
ğım. 

Bunlardan birisi, Gümrük muhafaza teşkilâ
tına alman erlerin talim ve terbiye meselesidir. 
Gümrük muhafaza teşkilâtına gelen erler acemi 
erler olup, ordu birliklerinde talim ve terbiye 
görmektedirler. Gümrük muhafaza birliklerine 
mensup arkadaşlardan çok zaman dinlediğim şj-

| kâyetlere göre, muvakkat olarak, talim ve terbi-
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ye için ordu birliklerine gönderilen bu erler, ora- i 
da misafir er muamelesi görmekte ve talim ve 
terbiyeden ziyade angarya vazifeler gösterilmek
te ve kâfi derecede askerî bilgiler üzerine çalışıl-
mamaktadır. Halbuki bu teşkilâtta iş görecek er
lerin iyi yetişmiş olmaları lâzımdır. Böyle kifa
yetsiz şekilde verilmektedir. Bir taraftan Güm
rük Muhafaza Teşkilâtına mensup erlerin kifa
yetsizliği hakkında şikâyet ederken öbür taraf
tan bu mahzurun önlenmesinin faydalı olacağı 
kanaatindeyim. 

Kanaatimce bu erler, daha evvel olduğu gibi 
Gümrük Muhafaza Teşkilâtına bakir olarak gel
meli, bilhassa bu talimü terbiye orada yapılma
lıdır. 

Vakaa Cenuba gönderilmiş olan erler Muha
faza Teşkilâtında talimü terbiyeye tâbi tutul
maktadır. Bunun askerî talimü terbiye bakı
mından hem ayar kabul edilmemesi lâzımdır. 

îkinci mâruzâtım : 
Öğrendiğime göre Bakanlık teşkilâtının tali

matına göre Bakanlık Gümrük müfettişleri, Mu
hafaza Teşkilatındaki teftişlerinde birbirinden 
ayrı kıtalara gittikleri zaman gümrük muhafa
za bakımından veya kaçakçılık bakımından aske
rî teftiş yapmakta, askerlerin temizliklerine, 
silâhların vaziyetlerine ve bilcümle askerî vazi
felere ait olan kısımları da teftişe tâbi tutmak
tadırlar. Daha evvelce demirperde gerisi dev
letlerde teessüs etmiş olan bir nevi «Oeka» teşki
lâtı vazifesi gören bu arkadaşların, artık asker
likle kabili telif olmıyan bu şekilde teftişler 
yapmaması lâzımgelir. Bu hususta Sayın Baka
nın Gümrük Muhafaza Komutanı ile görüşe
rek bu lüzumsuz gayretkeşliğin düzeltilmesini 
bilhassa rica ederim. 

REÎS — Mümtaz Kavalcıoğlu. 
MÜMTAZ KAVALCIOĞLU (Kocaeli) — 

Muhterem arkadaşlar, bendeniz Tekel Bütçesin
de de söz almıyacaktım. Yüksek Meclisin almış 
olduğu beş dakikalık konuşma müddeti kararı 
gerek Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının gerekse 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının Bütçesinde mem
leketin bu iki mühim mevzuundaki düşünce ve 
görüşlerimi beş dakika içinde izah etmeme im
kân olmadığı için söz almaktan istinkâf etmiş- • 
tim. Ancak Tekel mevzuu kendi meslekimi alâ
kadar ettiği için burada Sayın Bakandan bir
kaç temennide bulunmak için söz almış bulunu
yorum. 
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Arkadaşlar, şu sözüme dikkat nazarınızı çek

mek isterim; bıı sene yani 1952 senesi tütün mah
sulü cidden memleketimizde yirmi seneden beri 
görülmemiş bir hızla seyredip gitmektedir. Şu
nu iftiharla söylivebilirim ki; gerek Ege mıntı
kasında gerek Karadeniz mıntıkasında bugün 
yapılmakta olan tütün mubayaası ve satışları tü
tün, ekicilerimizi cidden memnun etmiş bir du
rumdadır. Tekelin elinde mevcut bulunan bu 
destekleme mubayaasından ambarlarında bulu
nan mühim miktarlardaki stoklar hemen hemen 
erimiş bir durumdadır. Ve bu bizim için, is
tikbale emnayetle bakabilecek bir faktör olarak 
gözümüzün önündedir. Yalnız bendeniz şunu 
temenni tmekteyim ki; hariçteki alıcılarımız, 
tütünlerimize karşı büyük bir istek göstermek
tedir. Bu, haber aldığımıza göre Ege mıntaka-
sındaki 1953 senesinin hazırlığı çok artmış bir 
durumdadır. Bu sene 50 milyona yakın bir re
kolte dle karşı karşıya gelen Ege, 1953 mahsu
lünde tahmin edersiniz ki, belki 70 milyonu 
bulacaktır, tşte tehlike o zaman baş göstere
cektir. Bu, aynı zamanda Karadeniz mmtakası 
için de böyledir. Gerek Samsun ve gerekse 
Bafra'da bu sene yetiştirilmiş mahsulün bir mis
li fazla olarak gelecek sene karşımızda görece
ğiz. Binaenaleyh bendenizin Sayın Tekel Baka
nından istirhamım şudur : Bir an evvel Ekono
mi ve Ticaret ve Tarım bakanları ile temasa ge
çerek buna bir çare araması icabeder. Aksi 
takdirde gelecek sene muazzam bir destekleme 
mubayaası ile karşı karşıya kalacaklardır. 

Haber aldığıma göre son Karadeniz muba
yaasında bilhassa Trabzon'daki satışlar da ga
yet iyi gitmektedir ve müstahsili memnun ede
cek bir durumdadır. 

Martın ikisinde Marmara mıntakasmın tü
tün satışları başlıyacaktır. Sayın Tekel Baka
nından istirhamım şudur : Marmara mmtaka-
smda da birçok menşelerde, belki bir tehlike 
baş göstermiyecektir. Ancak Hendek ve ona 
civar olan bâzı menşelerde bir tehlike mevcut
tur. Binaenaleyh Sayın Bakandan istirhamım 
bu sene bu mmtakalarda destekleme mubayaa
sına ehemmiyet vermesi olacaktır. 

REÎS — Bir dakikanız kaldı, Mümtaz Bey. 
MÜMTAZ KAVALCIOĞLU (Devamla) — 

Arkadaşlar, şu hususu da belirtmek mecburi
yetindeyim ki, Ege mıntakasmda yapılmış olan 
satışlarda. Karadeniz mıntakasmda halen sa-
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tılmakta olan tütünlerde Marmara mıntakası-
nın tütünleri arasında kalite ve evsaf itibariyle 
farklar vardır. Ancak geçen sene Karadeniz 
mmtakası tütünleriyle bu senenin Marmara 
mmtakası tütünleri arasındaki kalite farklarım 
da randıman hesaplarını da Tekeldeki arkadaş
larımızın hesap ederek fiyatları ona göre ayar
lamalarını bilhassa istirham edeceğim. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
REÎS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, tuz meselesinden bahsedeceğim. Ve 
saym Bakan kardeşimize teşekkür edeceğim. 
Geçen sene Bingöl'ün Solhan Kazasında 50 ku
ruşa tuz satılmışken, bu sene 17,5 kuruşa düş
tü. Ve orada ambar açıldı. Kendim namına 
ve halk namına teşekkürlerimi tekrarlarım, is
tirhamım şudur ki ; kar yağdığı zaman, yolla
rı kesik olan vilâyetlerimizde tuz büyük bir dâ
vadır. Ucuz fiyatta tutulması mevaşmin vazi
yeti bakımından elzemdir. 

Bunu arzetmek için huzurunuza çıktım. 
REÎS — Hasan Ali Vural. 
HASAN ALÎ VURAL (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlarım, uzun konuşmakla sizleri sı
kacak değilim. Yalnız iki temennim vardır. 
Efendim, muhterem Vekilimizden ricam; bir
çok yerlerde köylü sigarası kelimesinin inhi
sar mevzuunda böyle bir tefrik yarattığı hak
kında birçok vatandaşlardan şikâyetler işittim. 
Bu kelimenin sigaranın üzerinden kaldırılması 
temennisini sayın Vekilimize arzediyarum. 
(Bravo sesleri). 

îkincisi arkadaşlar, memleketimizde hepi
miz biliyoruz ki inhisar maddeleri şümullü bir 
şekilde kullanılmaktadır. Bu maddeler bilhas
sa müskirata taallûk eden kısımlarında ekse
riya vatandaşlarımız tarafından da istimal 
edildiğine göre, incirden, falan meyvanın ta
hammülünden şundan şundan yapılıyor diye 
birtakım tamimler, sözler ve her kesin kula
ğına gelen şayialar mevcuttur. Binaenaleyh 
zannediyorum ki, bu mevzuu înhisar Vekâleti 
halletmeye karar vermiştir. Ben de yüksek 
mevkiler işgal eden şahsiyetlerimizin ağzın
dan dinledim, imalâthaneler kapatılmıştır. Hu
susi teşebbüse verdiğimiz kıymeti nazarı itiba
ra alırsak ve hususi teşebbüsleri himaye et
mek istersek bunlara hiç olmazsa memleketi
mizde mebzulen mevcut olan maddelerden is-
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tihsalini halkımızı inandırmak yoluna da gi
delim. 

îk î mâruzâtta bulundum, arkadaşlarımı sık
madığımı zannediyorum. 

REÎS — Burhanettin Onat. 
BURHAETTİN ONAT (Antalya) — Aziz ar

kadaşlarım, vilâyetimizin bâzı yerleri tütün ye
tiştirmeye çok müsaittir. Bu, tecrübe ile.sabit 
olmuştur. Fakat bâzı anlaşmazlıklar yüzünden, 
gelen eksperlerin çıkardıkları müşkülât yü
zünden şimdiye kadar bu mahsûlden istifade 
edememişlerdir. Bu mevzuda Vekâletle anlaştık 
tecrübeler yapacaklar. Müracaatlarımıza çok 
alâka gösterdiklerinden dolayı kendilerine te
şekkür ederim. Yalnız, bir mevzuda henüz anlaş
maya varmış değiliz. O da Yunan balıkçılarının 
karasularımıza hattâ sahillerimize kadar gelerek 
balık avlamalrı keyfiyetidir. Adalar Denizinde 
olduğu gibi karasularının tedahül ettiği mev
kilerde bâzı yanlışlıklar olabilir. Fakat Adalar
dan yüzlerce mil mesafede Anamur yakınlarına 
kadar asri teçhizatla mücehhez çok süratli Yu
nan balıkçı gemilerinin ta sahillerimize soku
larak balık avlamaları ve kullandığı vesaitten 
de balığın köküne kibrit suyu ekmeleri balıkçı
ları ve halkı çok düşündürmektedir. Şimdiye 
kadar bunlar hakkında esaslı bir harekete giri-
şilmeyişi halkımız bunlara müsamaha ediliyor, 
şeklinde telâkki etmektedir. Yaptığımız bütün 

• teminata rağmen halkı bunun aksine ikna ede
medik. Müracaat ettik, Vekâlet elimizde vesaik 
yok dediler. Parasını verelim motor tutun takip 
edin dediler. Hangi motörü tutacaktık. Liman
larımız, sahillerimiz arasında işliyen motörlerin 
en kabadayısı 7 - 8 mil yapar. Halbuki onların 
motörleri 18 mil yapıyor. Kuvvetli ışıklarla sa
hillerimize kadar sokulup balık avlamaları, ba
lıkçılıkla geçinen fakir halkı çok kızdırmakta, 
sinirlendirmektedir. Bütçemizde bu sene 
1,450,000 liralık bir tahsisat gördüm. Çok temen
ni ederim ki, bu tahsisatın bir kısmı bu gibi te
cavüzleri önliyceek vasıtalara tahsis edilsin. 

Burada, muhterem ve çok hürmet ettiğim Ba
kanın seçmenlerime itminan verecek şekilde bizi 
temin emesini çok rica derim. 

REÎS — Kemal Balta. 
KEMAL BALTA (Rize) — Efendim, ma

ruzatım şudur; şimdi, bizim büyük dostumuz 
Amerika'dan yadım heyeti geliyor Ankara'ya, 
İstanbul'a, tzmir'e yerleşiyorlar. Bunlar mem-
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lekelimize gelirken beraJberindeki eşyaları güm
rükten muaf olarak geçiriyorlar. Sonra, mem
leketlerine avdet ederlerken, gümrüğünü ver
meden getirdikleri eşyaları haraç mezat slatıyor-
lar. Sigaralarını da serbestçe istedikleri gibi sat
mak imkânına maliktirler. Fakat dostluk başka,. 
alışveriş başka. Bunlar birtaraftan bize yardım 
^derelerken diğer taraftan kazık atmaları doğ
ru değildir. (Gülüşmeler). Sayın Vekilimizden 
rica ederim, bu hallere meydan vermesinler. 
Bizi kayırsınlar, önleyici tedbir alsınlar. Ri
calarım bundan ibarettir efendim. (Alkışlar) . 

REÎS — Sanrı Erduman. 
SABRÎ ERDUMAN (Erzurum) — îki keli

me söyriyeceğim : Sayın Bakandan iki ricam 
var: 

Birincisi; Tekel teşkilâtı olmıyan kazalarda 
tekel teşkilâtının açılması; 

ikincisi de; bir yenilik olarak kulüp sigara 
paketlerinde içinde bulunan kalaylı bir şeyin 
kaldırılmasıdır. Eski kutu şekli daha iyi idi. 
Halk bundan şikâyetçidir. 

Bir de. İstanbul'a gittim. Bir kutu kibrit 
<>n kuruşa satılıyor. Memleketin birçok bölge
lerinde heş kuruştur, tthal malı olarak satılan 
kibritler de vardır, on kuruşa satılıyor. Vekil 
Beyin bunun üzerinde de durması lâzımdır. 

REÎS — Hasan Oral. 
KASAN ORAL (Urfa) — Sayın arkadaş

larımı, Sayın Balkandan bir istirhamda buluna
cağım. 100 seneden beri Siverek civarında tü
tün ziraati yapılmaktadır. Bütürge ve Kâhta 
kazalarında tütün ekimine müsaade edildiği 
halde onun karşı yakasında maalesef buna mü
saade olunmamakta, gelen ekisperler de halka müş
külât çıkarmaktadırlar. Bu sebepten dola
yı buna bir son verilmesini, tütün ekimine mü
saade edilerek halkın geçimine imkân verilme
sini sayın Vekilden rica ederim. Çünkü bu
radaki vatandaşların toprakları azdır. Ba§ka 
geçini vasıtaları da maalesef yoktur. Bunun 
göz önünde tutulmasını İstirham ederim. 

REÎS — Pertev Arat. 
PERTEV ARAT (îzmir) _ Sayın arkadaş

lar, kısa, fakat mühim bir mevzua temas etmek 
istiyorum. 

Bugün büyük şehirlerde, büyük şikâyetleri 
mucip olan bir cemiyet ıstırabı var, mahalle ara
larında, mektepler yanında açık bardakla şa
rap satılmaktadır. Bunları gören mektep ço-
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cılkları, on kuruş verip bardakla oralarda şarap 
içmektedirler. Bakandan rica ediyorum, bu cihe
ti tetkik etsinler ve mümkün ise bir tedbir al
sınlar. 

REÎS — Söz Vekilindir. 
GÜMRÜK VE TEKEL VEKÂLETİ VEKİ 

Ll. SITKI YIRCALI (Balıkesir) Sayın ar
kadaşlarını; ben de arkadaşlarıma imtisalen ga
yet kısa olarak cevaplarımı vereceğim. 

Gerek Bakanlık programı olarak ve gerekse 
Hükümetin ilk okuduğu programa ittiba ederek 
Tekele yeni bir şekil verilmesi hususunda ha
zırlanmış olan tasarı, ona verdiğimiz ehemmi
yeti göz önünde tutarak bir müsteşarlar komis
yonu adı ile kurduğumuz bir komisyon tarafın
dan tetkik edilmektedir. Ümit ediyoruz ki, bu 
devre, yani yaz tatilinden evvel yüksek heyeti
nize sevketmiş bulunacağız. 

Bu suretle tütün, rakı, ispirto vt; bir de çay 
inhisarı bizde kalmak üzere geriye kalan diğer 
bütün maddeleri inhisardan çıkaracağız. 

HASAN ÂLÎ VURAL (Çorum) - - Ne kah 
yor geriye? 

GÜMRÜK VE TEKEL VKKÂİ/KTÎ VEKİ-
lA SITKI YIRCALI (Devamla) — T u z , likör, 
ve diğer maddeler. Tuzu serbest bırakacağız 
ama memleket ihtiyacına tekabül edecek miktarı 
deniz tuzlalarından temin etmeye çalışacağız, 
mahallî diğer tuzlaları hususi teşebbüse devret
mek imkânı hâsıl olacaktır. O zaman tahmin edi
yorum ki, memleketimiz de, muayyen fiyatla 
satmış olmasına rağmen belediyeler tarafın
dan nakliye ücretine muayyen kârlar konulma
sı suretiyle, muayyen fiatlar tesbit edilmesin
den ötürü her yerde çeşitli fiatlar arzeden tuz 
fiatları müsavi şartlara inmiş bulunacaktır. 

Biz, geçen yıl, evvelce mevcut olan yüz am
bara mukabil, tamamen kışın yollardan mahrum 
olan mıntıkalara hasredilmesi için yeniden 50 
ambar açmış bulunmaktayız. Bu suretle müm
kün olduğu kadar muhtelif mıntıkalarda bil
hassa kışı ağır olan yerlerde mahallî tuz stoku 
yapılması imkânını hazırlamış bulunmaktayız. 
înhisarm bu yeni teşkilâttan sonra Bakanlığın 
mukadderatı mevzuubahs olacaktır. 

Burada bir sözlü soru münasebetiyle, bu me
seleyi yani Bakanlığın vekâletle idare meselesi
ni Yüksek Heyetiniz bir neticeye bağlamış ol
duğu için muhalefet sözcüsünün ileri sürdüğü 
mütalâa, üzerinde durmıyacağım. 
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Köylü sigarasını daha evvel vadetmiş oldu- | 

gumuz gibi bu yıl ikinci nevi sigara ile tebdile 
başlamış bulunmaktayız. Bunu bir hamlede 
yapmanın gelir üzerindeki tesirini göz önüne 
alarak yavaş yavaş sürüyoruz piyasaya, izmir 
ve Malatya mıntakalarmda ikinci nevi sigara 
«köylü»nün yerini tutmaktadır. 

Arkadaşımın biraz evvel işaret etmiş olduğu 
gibi mütemadiyen sigaralar ve Tekel maddeleri 
üzerinde fiyat arttırmaları yapmamaktayız. Fi
yatlara bilhassa kârlar nazarı itibara alınarak 
ve daha çok, gelirli vatandaşların dçtiği siga-
ralardaki kâr nispetinin azlığı, buna mukabil 
geliri az vatandaşların içtiği sigaradaki kârın 
yüksek oluşu dolayısiyle bu sigaralar arasında 
bir ayarlama yaptık. O zaman fakir halkın iç
tiği sigaradan dolayı bu halkı, koruduğumuz 
kendiliğinden meydana çıkar. Bu itibarla köy
lü sigarası üzerinde en küçük bir zam dahi yap- I 
mamaktayız. 

Yine bu arada muhtelif arkadaşların temas 
ettiği gümrük tarifeleri üzerindeki mütalâala- I 
rma da birkaç kelime ile cevap vermek dsterim. I 

Halen mevcut spesifik usulden, yani vezin I 
usulünden kıymet esasına geçmenin bir memle- I 
ketite iktisadi ve malî tesirini elbette takdir I 
edersimiz. Kaldı kd, 1948 de başlamış olmasına I 
rağmen, 1950 Beynelmilel Anlaşması, çalışma
larımızı tamamen geride bırakmış ve 1950 den 
sonra bu beynelmilel çalışmalara muvazi olarak I 
biz de Brüksel Anlaşmasını ve ona ek izahna- I 
meleri tercüme ettik. Kendi iktisadi bünyemi- I 
ze, intibak ettirmek içdn gayretler sarfediyoruz. I 
Bunun bir, iki günde tatbik edilmesine imkân I 
olmadığını takdir edersiniz. Çalışmalarımız çok I 
ilerlemiş, tarifelerimiz dkmal edilmiştir, reviz- I 
yonu ile meşgul bulunuyoruz. Ümit ediyorum I 
ki, 5-6 ay içinde bunları da ikmal edip Yük- I 
sek Heyeltinize sevketmiş bulunacağız. Bu ta- I 
rifeleri tesbit ederken beynelmilel çalışmaları, I 
ahitnameleri, memleketimizin sınai kalkınma- I 
sini, iptidai maddeler durumunu ve satışını, ih- I 
racatı göz önünde tutuyoruz, mütehassıs ele- I 
manlar tarafından hazırlanmaktadır. Yüksek I 
Heyetinize sevkedil'diği zaman, sizden alacağı- I 
mız ilhamlarla onlarda yapılması mümkün olan I 
tadiller yapılacak ve kanuniyet kesbedecektir. I 
(Alkışlar). I 

Bunun dışında arkadaşlarımın münferit ola- I 
rak verdikleri talepleri teker, teker nazarı dik- | 
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kate alacağım. Bu arkadaşlarım, bunları yeri
ne getirdikçe kendileri de bizzat bunun şahidi 
olacaklardır. 

Mümtaz Kavalcıoğlu'nun endişesine mahal 
yoktur, önümüzdeki yıllarda yapacağımız des
tekleme mubayaalardyle Marmara'da da müs
tahsil için ve dünya piyasalarına uygun bir 
tarzda mallarını satabilmeleri için elimizden 
gelen gayreti yapacağız ve yapmakta devanı 
edeceğiz arkadaşlar. (Alkışlar). 

HASAN ALİ VURAL (Çorum) — Köylü si
garası üzerinden «köylü» kelimesinin kaldırıla
cağını vait buyurdunuz teşekkür ederim. Ancak 
fiyat değiişikl'iği yapacak mısınız, yapmıyacak- . 
mısınız? 

OÜMRÜK VE TEKEL VEKÂLETİ VEKİLİ 
SITKI YIRCALI (Devamla) — Aynı fiyat üze
rinden, yani 20 kuruş üzerinden satacağız, fiyat
ta hiçbir değişiklik olmıyacak hattâ kalitesi de 
daha iyi olacaktır arkadaşlar. 

Arkadaşımız Burhanettin Onat'm şu noktada 
hakkı vardır. Bizim elimizde süratli motörler bu
lunmadığı için takip güç olmaktadır. Elimizdeki 
bütçede bu mıntakanm takviyesini göz önünde 
tutmuş bulunmaktayız. Yalnız o mmtaka değil, 
diğer mmtakalarda da hariçten gelecek her türlü 
kaçak hareketleri önlemek için gereken tedbirle
ri almış bulunmaktayız. 

Kibrit bakımından bir noktayı arzedeceğim : 
Memleketimizdeki kibrit ihtiyacına cevap vere
cek bir tarzda elimizdeki fabrikayı takviye et
mekteyiz. Bunun yanında bugün em'in bulunu
yoruz ki bugünkü şartlar içinde poşet kibritleri
ne olan ihtiyacı göz önüne alarak hususi teşeb
büs de bunun imali yoluna gidecektir. Bize mü
racaatlar vardır. Onların tedbirlerini alacağız. 

Dışardan askerî heyetlerin getirmiş olduğu 
her türlü beyti eşya gümrük anlaşması gereğin- x 

ce gümrükten muaftır. Yalnız motor ve otomo
bil bunlardan ayrıdır. Bunların Gümrük resim
lerini tahsil ediyoruz. Yüksek heyetinizin geçen 
sene kabul ettiği bir kanunla İnhisarlar Resmini 
tak'ibetmekteyiz. Bunu ticaret mevzuu yapanları 
tesbit ettiğimiz takdirde de mahkemelere sevket-
mek yolu ile üç misli ceza ile bunların cezaları 
tahsil edilmektedir arkadaşlar. 

REİS — Sudi Mıhçıoğlu'nun bir suali var. 
(Reye, reye sesleri) 

Suali tevcih edecek olan arkadaşımız sualini 
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sormakta ısrar ettiğine göre müsaade ve müsa
mahanızı rica ederim. 

SUDÎ MIHÇIOĞLU (Manisa) — Efendim, 
Sayın Vekilden bir istirhamda bulunacağım: Ti
caret Bakanlığından Meclise gelmiş olan bir Tü
tün Ortaklığı ve Birlikleri Kanunu tasarısı var
dı. Bunu son zamanda Hükümetin geriye aldı
ğını ve Ticaret Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı anlaşarak yeni bir proje getirecekleri
ni istihbar ettik. Binaenaleyh bu Tütün Ortaklı
ğının yahut Tütün Kooperatifinin bu memlekete 
faydalı olup olmıyacağı hakkında muhterem Ve
kilin b'izi aydınlatıcı malûmat vermesini rica ede
rim. 

REİS — Gümrük ve Tekel Vekâleti Vekili. 
GÜMRÜK VE TEKEL VEKÂLETİ VEKÎLÎ 

SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Efendim, iki 
kelime ile arzedeyim; bu kanun tasarısı haki
katen bir müstahsil kitlesini ilgilendirmektedir. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından sev-
kedilmiş olan bu kanun tasarısı geçen sene 
yüksek heyetinizde müzakere konusu oldu, bu 
hususta muhtelif fikirler tebellür etti fakat mu
tabakat hâsıl olmadığı gibi daha evvel toplan
mış olan Tütün Kongeresinin kati kanaatleri tebel
lür etmediğinden komisyona iade edilmişti. 
Meclisten alman ilhamlara göre tütün ihracatı
mızın son inkişafı da nazarı dikkate alınarak 
yeni bir şekil verilmesi, ve bütün ihtiyaçları 
karşılayabilecek imkânların sağlanması ve ken
di anlayışımıza uygun bir şekilde yeniden ge
tirilmek üzere Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
bunu aldı, önümüzdeki bir ay içinde bu tasa
rıyı Meclise getirecektir. 

REÎS — Arif Nihat Asya. 
ARÎF NÎHAT ASYA (Seyhan) — Gümrük 

yedek subayları kanununun Meclise gelmesi ya
kın mıdır? 

GÜMRÜK VE TEKEL VEKÂLETİ VEKİ
Lİ SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Şûradadır, 
yakında Meclise gelecektir. 

REİS — Fasıllara geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenlet'... Kabul edilmiutir. 

F. Lira 
5 400 .101 Vekil tahsisatı 

REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

201 Maaşlar 10 873 594 
REÎS —. Kabul edenler... Etmi-

1953 
F. 

202 

203 

206 

207 

209 

210 

212 

220 

301 

302 

303 
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yenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve 15 nci 
maddesinin (E) fıkralariyle 
34, 38 ve 39 ncu maddeleri ge-
gereğince T. C. Emekli Sandı
ğına yapılacak ödemeler 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsilatı 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4367 sayılı Kanun gereğince 
verilecek er tayını 
REİS-—Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
1615 sayılı Kanun gereğince 
verilecek yemeklik bedeli 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafgları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir, 

Lira 

586 120 

43 020 

865) 490 

1 500 

637 800 

3 600 

527 400 

22 000 

47 200 

174 600 

76 000 
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307 

308 

309 

403 

40fr 

406 

407 

409 

410 

411 

412 
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Lira 

99 500 

80 000 

53 000 

348 000 

50 500 
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Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
KEÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler kira bedeli 
REÎS —Kabul edenler... Etaıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 ve 5501 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek tedavi 
masrafları ve yollukları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 1 190 700 
REÎS — Kabul edenler... Etini-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 2 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hayvan satınalma, tazmin ve 
bedeli 24 616 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Haber alma masrafları 50 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 48 nci maddesini ilgi
lendiren masraflar lOtl 300 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Muayyenat 2 687 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Askerî gereçler 1 116 '500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Harb gereçleri ve teçhizat 300 000 
REÎS— Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Tıbbi ecza ve sağlık gereçleri 40 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi* 
yenler... Kabul edilmiştir. 

,1953 0 : 3 
F. 
413 Veteriner ecza ve gereçleri 

REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

414 Taşıma masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

417 ölen erlerin cenaze masrafla-
riyle Kaçakçılarla çarpışma 
neticesinde ölen subay, asi-
subay, er ve muhafaza me
murlarının ve deniz müstah
demlerinin teçhiz, tekfin ve 
kabir yapma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

418 Gümrük idareleri masraflaan 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

420 2550 sayılı Kanun gereğince 
kaçakçılarla çarpışma netice
sinde ölenlerin ailelerine ve 
sakatlananlara verilecek taz
minat 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

422 İşçi Sigortaları Kurumuna öde
necek prim 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

423 Para gönderme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

452 Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere ^taj için gönderilecek
lerin yolluk ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası kongre ve kon
feranslara iştirak edeceklerin 
yolluk ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler,.. Kabul edilmiştir. 

Lira 
3 000 

127 500 

1 500 

12 300 

7 000 

300 

12 560 

30 000 

18 900 

12 000 

12ÖÖÖ 
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476 

478 

501 

502 

701 
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Kurs masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
1950 Brüksel Gümrük Tarife 
Nomanklâtürünün hazırlanma
sında hariçten bilirkişi sıfatiyle 
çalıştırılacaklara verilecek üc
retlerle tabı ve teksir masraf
ları 
RBÎS —Kabul edenleT... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS-—Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçlan 
REÎS —Kabul edenleT... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı onarımı 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Makina alet ve gereçler onarı
mı 

26.2 
Lira 
77 970 

23 000 

20 000 

21 050 

155 000 

3 ;İ00 
REÎS —Kabul edenler... Etmî-
yenler... Kabul edilmiştir. 

751 Satmalmacak makina, alet ve 
gereçler 175 700 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Gümrük ve Tekel Vekâleti Bütçesi bitmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü Bütçesinin madde
lerine geçilmesini tasvibinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Tekel Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Tekel Umum Müdürlüğü 1053 
Bütçe yılı yatırımlaı- dışında kalan masrafları 
için bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (18 711 864) lira ve yatırım masrafları 
için de, bağlı. (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (14 052 560) lira tahsisat verilmiştir. 

A/l - OETVELÎ 

F. 
202 Memur ve lrizmetliler ücreti 

REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
13 687 400 
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206 
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210 
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305 
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Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS —Kabul edenler». Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
REÎS —Kabul edenler,.. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge 
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa 
yılı Kantonun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4896 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Umum Müdürlük büro masraı-
ları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücreı 
ve masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
83 700 

50 000 

700 000 

4 500 

1 350 012 

2 100 

255 000 

72 500 

305 000 

90 000 

310 000 

17 001 
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P. 
306 

307 

308 

403 

405 

407 

417 

419 

420 

421 

450 

Giyecekler 
REİS—Kabul edenler... Etari-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
REÎS—Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 
REÎS—Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REÎS— Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5190 sayılı Kanunun gerektir
diği koruma ve tahsil memur
ları hayvanları masrafları 
REÎS —Kabul edenler,.. Etnıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebeî Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanunu gereğince ödenecek 
vergi ve resimler 
REÎS—Kabul edenler,.. Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Tecrübe, ıslah ve mücadele 
masrafları 
REÎS—Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kaçağı takip ve önleme mas
rafları 
REÎS—Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere verile-
lecek burslar 

Lira 
125 000 

530 000 

75 000 

5 000 

91 000 

87 500 

12 000 

40 000 

252 501 

125 000 

13 250 

REÎS 
yoruz. 

Bölümle alâkalı bir takrir var, oku-

Yüksek Reisliğe 
Üniversitede Devlet hesabına okuyan öğ

rencilere aylık 100 lira üzerinden ödenmekte 

olan burs miktarının kifayetsizliği dolayısiyle 
125 liraya yükseltilmesinde zaruret vardır. Bu 
itibarla : 

Tekel Genel Müdürlüğü Bütçesinin 450 nçi 
bölümüne 3 312,50 liralık tahsisatın ilâvesini 
arz ve teklif ederiz. 

Seyhan 
S. Barı 
Giresun 
T. Înamç 
Kayseri 

E. Develioğlu 
Gümüşane 

A. K. Varınca 
İzmir 

A. Başman 
Erzurum 

R. S. Burçak 
Okunamadı 

Seyhan 
A. N. Asya 
Okunamadı 

Çorum 
Okunamadı 

Kocaeli 
S. önhon 
Kocaeli 

H. Türkand 
Denizli 

F. Başaran 
Denizli 

B. Akşit 
Tunceli 

H. Aydın 
Bilecik 

M. Kurkut 
Ankara 

T. V. öz 
Giresun 

H. Bozbağ 
Bolu 

I. Gülez 
Trabzon 

M. R. Tarakçıoğlu 
Aydın 

L. Ülküımen 
Sivas 

î. Duygun 

Seyhan 
Z. Akiç>h 
Kayseri 

^ A. R. Kıhçkale 
Balıkesir 
V. Asensa 
Erzurum 
M. Yazıcı 

İzmir 
H. E. Adıvar 

Manisa 
P. L. Karaosmanoğlu 

ürfa 
P. Ayalp 
Erzurum 

R. Topçuoğlu 
Çanakkale 
N. îyriboz 

Kocaeli 
E. Alican 

Bilecik 
Okunamadı 

Kocaeli 
H. Başak 

Bolu 
V. Yöntem 

Elâzığ 
§. Yazman 

Elâzığ 
S. Ergene 

Elâzığ 
H. Yöney 

Bolu 
K. Kozak 

Okunamadı 

Bursa 
M. San 
Trabzon 

S. Baştımar 
Muğla 

*Z, Maödalimci 
Bolu 

Z. Danışman 
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Okunamadı 

Manisa 
M. Kurbanoğlu 

Konya 
S. S. Burçak 

lErzurum 
E. Karan 

Okunamadı 

Kayseri 
I. Kiraızoğlu 

Denizli 
E, Şahin 

Ağrı 
K. Küfrevi 

Afyon Karahisar 
G. Yiğitbaşı 

Bursa 
E. Karacabey ^ 

Erzurum 
B. Dülger 

REÎS — Söz mü istediniz Arif Nihat Bey? 
ARÎF NİHAT ASYA (Seyhan) — Söze ha

cet yok efendim. Hatırlatmak istedim. 
GÜMRÜK VE TEKEL VEKÂLETİ VEKlLÎ 

SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Sayın arkadaş
lar; diğer vekâletlerde bütün burslulara bir zam 
yapılmış bulunmaktadır. Biz de bu zammın ya
pılmasına taraftarız. (Alkışlar) (Encümene ses
leri) . 

REİS — Takriri reyinize arzediyorum. Dik
kate alanlar... Almıyanlar... Dikkate alınmış ve 
fasıl takrirle beraber komisyona verilmiştir 
efendim. 

F . 
451 

452 

453 

459 

476 

501 

Yayın masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik yardımdan faydanı-
larak 'ecnebi memleşetlere gön
derileceklerin yolluk ve mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
R E Î S — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Spor masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
20 000 

8 000 

15 000 

1 000 

33 400 

40 000 

1953 
F. 
502 
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Eski yıllar borçları 
REÎS —Kabul edenler... Etraıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

602 îşçi kurul ve sendikalarına 
yardım 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

604 Çeşitli hayır kurumlarına yar
dım 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

605 4250 sayılı ispirto ve ispirtolu 
içkiler inhisarı Kanunu gere
ğince şarapçılara verilecek 
primler ve yapılacak başka 
ödemeler 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

701 Yapı onarımı 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

735 Bina satmalma, yaptırma 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

738 5113 sayılı Kanun gereğince 
satmalmacak veya yptırıla-
cak tütün bakım ve işleme ev
leri ve ambarlan 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

741 4898 sayılı Kanun gereğince 
yeniden yaptırılacak fabrika, 
imal ve doldurma evleriyle 
mevcutlarının genişletilmei 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

751 Satmalmacak makine, alet ve 
araçlar ve bunları kurma mas
rafları 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir, 

Lira 
50 000 

150 000 

10 000 

1 000 

100 000 

340 000 

1 010 000 

4 543 000 

5 010 001 

1 102 000 
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63 000 752 Satınalınacak taşıtlar 

EElS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

761 Çamaltı ve Yavşan tuzlaların
da yaptırılacak yeni tesisler ve 
bunları genişletme masrafları 1 250 000 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

762 5433 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek Rize Çay Fabrikası 
taksiti 624 559 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

771 Şaraplık bağ yetiştireceklere 
5089 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak ikrazlar 110 000 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

450 nci bölüm komisyona gittiği için birin
ci maddeyi reyinize arzetmiyorum. 

MADDE 2. — Tekel Umum Müdürlüğü 1953 
Bütçe yılı varidatı ilişik (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (271 638 630) lira tahmin 
edilmiştir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
İkinci maddede, birinci madde ile ilgili, muka
bil değişiklikler yapılması lâzımdır. 

REİS — Efendim Tekel Genel Müdürlüğü
nün varidatı masraflarından fazla olduğu için 
(B) cetvelini okuyup maddeyi oya koyabiliriz. 
Birinci madde ile bu sebepten alâkadar değildir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
O halde doğru.... 

B - CETVELİ 

F. Lira 
1 Satış kârları (Tekel varidatı) 158 816 700 

REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 Çeşitli varidat 900 000 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 Para cezaları 250 000 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

4 Çeşitli hasılat 450 000 
REİS — Kabul edenler... Etini-
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yenler... Kabul edilmiştir. 
5 Geri alma . ^ 1 0 0 000 

REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

6 Destekleme alımları hizmet 
ücretleri 750 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. "*t#; 

7 Tütün, içki, tuz Savunma ver
gileri 110 371 930 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu). 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte reyinize 
arzedîyorttm. 

MADDE 3. — Tekel Umum Müdürlüğünün 
30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlileri kadroları, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetlvelde vâki ücret değişiklikleri doLayıaiyle 
geçen yıla nazaran almakta bulundukları üc
retleri azalmış olanlara aradaki farkların öden
mesine devam edilir. Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte müstahdem olan hizmetlilerden 
bulundukları kadroların ücret ve unvanları de
ğiştirilmiş olanların da yeniden bir tâyin mua
melesine iüatım kalmaksızın istihdamlarına de
vam ediliı. 

965^ sayılı Kanunun (9) ncu maddesi gere
ğince muvakkat mahiyetteki hizmetler için İcra 
Vekilleri Heyeti kararı ile kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işatetü cetvelde .ıgösteril
miştir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu 
lâyihası ile birlikte Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttı*. 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — 26 . V . 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu 
maddesi gereğince; 

A) Varidat nevilerinden her bîrinin dayan
dığı hükümleri gösteren (C) cetveli; 

B) Gelecek yıllara geçici taalıhtiflere-giriş-
meye yetki veren kanunları gösteren (G) eet-
veli, bu kanuna feaglıdfr. 
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ftEÎS — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka

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

MADDE 5. — Tekel varidatının hususi hü
kümlerine göre tarh ve tahsiline 1953 bütçe 
yılında da devam olunur. 

REİS — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1952 yıb Bütçesinin 
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu 
fasla Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisat
lardan ödenir. 

1928 - 1951 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun (93) ncü madde
sine göre zaman aşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1953 
yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
3 - 6 ncı kısım fasıllariyle yatırım' fasılları ar
tıklarından eski yıllar borçlan fasıllarına Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan 
ödenir. 

REÎS — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Fevkalâde hallerin devamı 
müddetince Tekel Umum Müdürlüğünün fabri
ka, tuzla, işletme evleri gibi iş yerlerinde toplu 
olarak çalıştırdığı işçilerle hizmetlilere (bu iş 
yerlerinde çalışan memurlar dâhil) masrafları 
döner sermayeden ödenmek üzere, çalıştıkları 
günlerde günde bir defa bir kab yemek ve ek
mek verilebilir. 

REİS — Bir önerge var okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Tekel Umum Müdürlüğü 1953 Bütçe Kanu

nunun 7 nci maddesindeki «bir kab yemek, tâ
birinin» 45 kuruşu geçmemek üzere bir öğün ye
mek olarak tadilini arz ve teklif ediyoruz. 

İstanbul İstanbul 
Ahmet Topçu Dr. A. Vahram Bayar 

REİS — Efendim bu tahsisi genişletici mahi
yette midir?. 

ANDRE VAHRAM BAYAR (İstanbul) — 
Arzedeyim efendim. 

Muhterem arkadaşlar; bu tekliften maksat 
fiyat farkı olmaksızın bir övün yemek şartiyle 
mukayyet bulunacaktır.- Umum Müdürlük yal

nız bir kab yemek vermektedir. Bunun bede
liyle bir parça helva ekmek alınabilir. Halbuki 
bunlar birleştirilip buna bir çorba ilâve edile
bilir. İşçiler bundan şikâyet etmektedirler. Bu 
değişikliği fiyat farkı olmaksızın bir kab ye
rine bir öğün yemek teklif ediyoruz. Takdir yük
sek heyetinizin. (Verelim verelim, kabul kabul 
sesleri) 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA M. REMZİ 
BUCAK (Diyarbakır)—Efendim, •muhterem ar
kadaşımızın yapmış olduğu teklif, evvelâ masrafı1 

genişletecek mahiyettedir. İkincisi, raportör 
olarak bendeniz bu meseleyi İstanbul'da bilhas
sa tetkik ettiğim zaman bunun içinden çıkılmaz 
bir şekil tevlit edeceğini müşahade ettim. Bir 
öğün yemek bir kab, iki kaba,üç kaba da çıka
bilir. Yarın bilhassa bir ihtilâfa düşüp mahke
meye gidildiği takdirde, fabrikanın buna ta
hammül mecburiyeti ile karşı karşıya geleceği 
muhakkaktır. Bu itibarla biz bunu raporumuz
da zikretmemeyi dahi muvafık bulduk. Teklifin 
reddini rica ederim. 

REİS — Evvelâ teklifin, tahsisatı genişle
tecek mahiyette olduğu Komisyon Sözcüsü tara
fından izah edildi. Bu itibarla İçtüzük gereğin
ce 50 imzayı ihtiva etmiyen bu takriri reyinize 
arzetmeye imkân yoktur. 

Binaenaleyh, maddeyi oyunuza arzediyorum: 
Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Masraf fasıllarından yapıla
cak sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 20. V . 1946 tarihli ve 4896 
sayılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolardan 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1953 
bütçe yılında kullanılamaz. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler... Kabul .edilmiştir. 

MADDE 10. — Intifaı Tekel İdaresine ait 
olup Hazine namına tapuya bağlanmış veya he
nüz tescil muameleleri ikmal edilmemiş bulunan 
gayrimenkullerin Umum Müdürlük namına ya
pılacak intikal ve tescil muameleleri her türlü 
harç ve resimden istisna edilmiştir. 

REİS -— Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Birine! madde komisyona gittiği için, son ' 

iki maddeyi okumuyoruz, efendim. 1 

D — Tarım Vekâleti Bütçesi | 
ı 

10. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü- i 
düdüğü 1953 yüı Bütçe Kanunu lâyihası ve Büt- | 
çe Komisyonu raporu (1/478) [1] ! 

11. — Orman Umum Müdürlüğü 1950 yılı \ 
Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Komisyonu ra- j 
poru (1/482) [2] j 

REÎS — Tarım Vekâleti Bütçesi, Orman ve | 
Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlükleri j 
bütçeleri ile birlikte görüşülecektir. j 

Söz alanlar: j 
Rıza Erten (C. H. P. Meclis Grupu adı- ! 

na), Şevket Mocan, Mehmet Özbey, Fevzi Ak-
taş .İsmail Berkok, Mi Rıza Sağlar, Sabrı Edu- | 
man, Refet Tavaslıoğlu, Mecit Bumin, Nuri i 
Ocakcıoğlu, Feridun Fikri Düşünsel, Ali ihsan I 
Sâbis Nâtık Poyrazoğlu, Tarık Gürerk, Sadettin t 
Karacabey, Kemal Atakurt, Lâtif Aküzüm, Hı-
dır Aydın, Mehmet özdemir, Necdet Açanal, 
Hüseyin Balık, Ahm<ed Veziroğlu, Kemal Ata
man, Celâl öncel, Nihat îyriboz, Kâmil Kozak 
Mehmet Kartal, Suat Başol, Sudi Mıhçıoğlu. 

Rıza Erten, buyurun. j 
RIZA ERTEN (Mardin) — Sayın arkadaş- ] 

lar; Tarım Vekâleti 1953 yılı Bütçesi, Hüküme- j 
tin teklifinde geçen yıla göre taşıt ve inşaat j 
tertipleri de dâhil olduğu halde 9 966 881 lira 
fazlasiyle 69 871 000 lira olarak Yüksek Mecli- i 
sinize sunulmuştur. 

Bütçe komisyonunuz, incelemeleri sırasında j 
kanunen ödenmesi iktiza eden ve fakat eksik j 
konulmuş olan şahsi haklarla, emekli sandığı i 
tedavi giderleri ve yolluklar ve bir de aylıklı ı 
bölümlerine ve yine noksan hesap olunan üni- j 
versite öğrencileri, bur» tertibine birer miktar j 
ilâve ederek yekûnu 70 424 865 liraya çıkarmış- I 
tır. ! 

Hükümetçe teklif olunan bütçedeki bu faz- I 
lalık Devlet Bütçesinin artışı nispetinde zirai j 
sektörde görülmesi gereken ve netice itibariyle j 
millî gelir ve Türk köylüsünün refah seviya- i 
sini yükseltmeye yarıyacak olan âmme hizmet- 1 

[1] 119 sayılı basmayan tutanağın sonundadır. i 
[2] 109 sayûi basmayan» tutanağın sonundadır. i 
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1 erini sağlamak üzere Devlet Hazinesinden ay
rılmış olan bir paradan değil, 1951 yılında ya
pılan anlaşma gereğince serbest bırakılan para 
fonundan «1953 yılı için tefrik olunan 10 milyon 
liranın özel tertipler şeklinde olmayıp doğru
dan doğruya umumi bütçe masraf ve tertip
lerine taksim ve tevzi edilmiş bulunmasından 
ileri gelmektedir. 

Gelecek yıllarda da böyle bir yardımın yapı
lacağına dair hiçbir emare mevcut değildir. 

Biz bunu, Tarım Vekâletinin bugünkü ihti
yacı kavramayışı zirai inkişafımızla muvazi ve 
hemahenk olarak çalışmalarına hız vermeyişi 
ve artırılması icabeden gayretlerin sezilmeyişi 
ve nihayet aralarında yer aldığımız Garp de
mokrasi yardımlaşma prensiplerini göz önünde 
tutmayışı diyerek ele almış ve öne sürmüş de
ğiliz. 

Çünkü bilgimize göre, Vekâlet 1953 yılı ihti
yacını kendi ölçüsünde inceliyerek takdir ve 
tesbit etmiş ve 114 milyon lira civarında olması 
lüzumunu ileri sürmüş ama, imkân hâsıl olama
mış. 

Maksadımız, memleket nüfusunun dörtte üçü
nü, millî istihsalin yarısından fazlasını, ihraca
tımızın ise hemen onda dokuzunu teşkil eden zi-
raatimizin devlet bütçesinden aldığı masraf nis
pet ve miktarlarının haricî yardımlar da dâhil 
olduğu halde, 1950 yılından evvelki muhalifle
rin tenkidleri veçhile bugün dahi % 3,5 adedi
ne bir türlü erişememiş olmasını tebarüz ettir
mektir. 

Bayındırlık Vekâleti Bütçesinde yer alan ve 
Tarım Vekâleti inşaatına ait olup gelecek yılla
ra sâri taahhütler karşılığı olarak gösterilen 
1 236 575 lirayı dahi bu yıl bütçesine eklesek 
umumi bütçe yekûnunun Bütçe Komisyonunda 
36 milyon kadar bir artış ile kabul edilmesine 
göre bu nispetin daha da azaldığını, ve şu tak
dirde öteden beri tenkid ve tâpiz mevzuu olan 
% 3 rakamının aded tam olarak bir türlü aşıla
madığını görürüz. Şu izahata göre; Tarım Ve
kâleti 1953 yılı Bütçesinin Umum Devlet Bütçe
sine nazaran arzettiği nispet geçen yılmkinden 
de aşağıdır. 

Bununla beraber, Cumhuriyetimizin başlan
gıcından beri kredi, makineleşme, çiftçiyi ve 
müstakbel nesli tenvir ve teçhiz ve zirai varlığı
mızı ıslah etme bakımından alınan ve sonradan 
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eklenen tedbirlerin her yıl gittikçe artınlması 
çareleri üzerinde durulduğunu ve kısmen de ta
hakkuk ettirildiğini memnunlukla görmekteyiz. 

Fakat hâdiselerin seyrini teşrih ederken va
kıa ve rakamlar üzerinde objektif olarak durul
masını ve hiçbir mübalâğaya kaçılmamasmı da 
temenniye şayan buluruz. 

Nitekim; 1953 yılı Bütçesinin yüksek Mecli
sinize takdimi sırasında zirai istatistiğe ait bir
takım rakamlar okundu. Ve hububat ekiliş sa
hasının 1938 den 1950 yılı sonuna kadar geçen 
12 yıl içinde ancak % 22 nispetinde arttığı hal
de 1950 yi takibeden iki yıl içinde % 28 nispe
tinde bir artış kayıt edilmiş olduğundan bahse
dildi. Ve birtakım imalarda bulunuldu. 

Ne yazık ki, 1938 den sonra dünya şartları
nın ne olduğundan, vatan hizmeti dolayısiyle ne 
miktar çalışma kudretini haiz insanların ve 
kol kuvvetinin zirai ve iktisadi sahadan çekil
mek zorunda kaldığından hele bugün Marshall 
Yardımı veya liberasyon voliyle memlekete ko
laylıkla girebilen traktörlerin ve teferruatının 
"birer harb ve askeri malzeme sayılmaları hase
biyle getirtilmelerinde ne gibi zorluklara ras-
landığmdan, girebilenlerin ise kısmen olsun Mil
lî Müdafaa emrine terk ve tahsis etmek zaruret
lerinden hiç bahsolunmadı. 

Bunlar da göz önünde tutularak insaflıca bir 
mukayese yapılmış olsa idi, salim bir mülâhaza 
ile bugünkü ilerlemenin mânası daha açık bir 
şekilde ifade ve aksettirilmiş, ve verilen rakam
lar zaman şartları ölçüsü içerisinde daha iyi 
kıymetlendirilmiş olurdu. 

Yalnız şunu derhal tebarüz ettirmeliyiz ki, 
1950 yılında memlekette mevcut olduğu bildiri
len traktör sayısı söylendiği gibi 5.000 raka
mının altında değildir. Çünkü 4 ve 5 numaralı 
Marshall Plânı Yardımı yayınma bakacak olur
sak; 1950 sonuna kadar direkt ve endirekt yar
dımlardan faydalanarak sipariş edilen tarak-
törler sayısının İngiltere'ye ve Almanya'ya ıs
marlananlar dahi dâhil olduğu halde 7396 oldu
ğunu ve bunun 6.868 inin geldiğini ve 6.770 
adedinin de satıldığını görürüz. 

Hususi firmalar tarafından getirtilen mik
tarın ise 2.170 olduğunu Vekâletin kayıtların
dan çıkarmak mümkündür. Yine aynı kaynağa 
göre Marshall Yardımından evvel memlekette 
1.618 traktör bulunduğuna göre 1950 yılında 
mevcut olan taraktör sayısının 10.656 olduğu, 
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! ve şu halde söylendiği gibi 5.000 nin aşağısında 

değil iki mislinden fazla bulunduğu meydana 
çıkar. Esasen memleketimizde makinleşme gay
retinin son hamlesi de 1948 den itibaren başla
mış ve Ziraat Bankasının geniş krediler kayna
ğının temeli de o yıllarda atılmıştır. 

i Vekâlet Bütçesine birbirini tamamlayıcı ve 
kıynıetlendirici hizmetler için mümkün mertebe 
yeter derecede ödenek konamaması o hizmetlerin 
aksamasına ve ilerde beklenen zirai kalkınma ve 
inkişafın müsait zemin üzerinde ve sağlam esas
lara dayanarak vücut bulmasına mâni olmakta, 
ve her yıl ödenen masraflardan da tam verim 
alınamamasma sebebiyet vermektedir. 

Elimizdeki rakamlara göre; 1951 de istihsal 
edilen hububat yekûnu 10.679.000 tondur. 1952 
deki miktar ise muvakkat bir rakam olmak kay-
diyle 12.291.000 ton olarak tahmin edilmektedir. 

İstihsal miktarının her yıl artmasına rağmen 
bunların gerek biyolojik ve gerek mihaniki bir 
surette ıslahı yoluna o nispette gidilmedidini, 
ve dolayısiyle vasıf ve verimin yükseltilmesi için 
sarfolunan gayretlerin o derecede artırılmadığı
nı görmekteyiz. 

Nitekim selektörlerin sayısı bu yıl tahsisatsız-
lık yüzünden ancak 100 ilâvesiyle 837 adedine 
ulaştırılmış oluyor. 

Ekim sahasının daha düşük olduğu devreler-
deki selektör sayısı ile mukayese olunur ve bu 
günkü ihtiyaç da göz önünde tutuluyorsa bu ra
kamın beklenen faydayı sağlıyamıyacağını anla
mak güç bir şey değildir. 

Filhakika Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünün temizleyip ilaçlanmış, ilaçlanma
mış olarak çiftçinin emrine amade kıldığı mik
tarı dahi ilâve etsek; Vekâletin tohumluk ola
rak hazırladığı yekûn 250.000 tonu aşamaz. 

Biyolojik araştırma ve matlup vasıflı bir buğ
day tipi tesbiti gibi çalışma ve gayretlerin vere
cekleri katı neticelerin ne kadar uzun bir zama
na muhtaç bulunduğu malûm olduğuna göre; 
mihaniki ıslahın bir yardımcı, kolaylaştırıcı ve 
sabit tutucu bir kol ve vasıta olarak üzerinde 
ehemmiyetle durulması iktiza eder. 

Kemiyet ile beraber keyfiyettin de bir ara
da yürütülmesi daha tasarruflu olur. 

Milletlerarası pazarlarda zirai mahsulümü
zün sürümünü ve satışını kolaylaştırmak için 

I müstehlikin isteğine uygun vasıf ve tipte ısla-
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hı ve standardize edilmesi ve maliyetimin de bu 
pazarlar rakabetine mütahammil bir dereceye 
düşürülmesi kadar tabiî bir şey olamaz. 

Zirai mahsulümüzün maliyet, muhafaza ve 
nakilleri ve bilhassa tahmil ve tahliyeleri hu
suslarında müessir olabilecek anasırın ilgili di
ğer dairelerle beraber gözden geçirilmesi müş
terek ve ayarlanmış bir çalışma sistemi içine 
alınması lüzum ve ehemmiyeti gün geçtikçe art
maktadır. 

Memleket iç piyasasında bile müstahsil veya 
müstehlik yerlere göre fiyatları arasında gayri-
tabiî denecek derecede değişiklik gösteren mal
larımızla, ileride kurulması tasavvur olunan 
Avrupa Zirai Piyasa Birliği camiasına katılma
mız .güç olur. 

Devletin ıslah işinde yükünün hafifliyelbil-
mesi, başka memleketlerde olduğu gibi bu iş
lerle ciddî bir surette uğraşan ve kazanç sağlı-
yan hususi teşebbüslerin teşekkülüne çalışılma-
edyle mümkün olabilir. Ne bitki ve ne de hay
vanlar bakımından memleketin başlıca ihtiyaç
ları hakkında şimdiye kadar yapılan araştırma 
ve incelemeler neticesi bir karar altına alınma
mış ve varılacak hedef göz önünde tutularak 
takip olunacak yol bir plân veya program ha
linde tesbit edilmemiş olsa gerektir ki her yıl 
başka bir gerekçe ile, başka bdr sistemin üze
rinde durulmakta ve ondan dolayı da alınacak 
netieeler daha birkaç yıl sonraya atılmış olmak
tadır. 

Pek eski zamanlarda memlekete sokulmuş 
olan ve halkın da «bin tane» diye adlandırdığı 
«mentana» buğdayı üzerindeki çalışmalara her 
nedense ara verilmişti. Şimdi bunlar üzerinde 
tekrar çalışılmak üzere üç ton kadar tohumluk 
getiriliyormuş. Belki bu getirilecek olan için 
başka variyetelerdir, denilecek. Gerek verim, ge
rek hastalığa mukavemet veya ticari vasıflar 
Ibakımmdan memleket iklimine ve zirai şartla
rına uygun tenevvülerin memleket içinde elde 
edilmesi ve üretilmesi daha uygun olmaz mı? 

Hayvanlarımızın ıslahı bakımından da aynı 
mütalâa ileri sürülebilir. Nitekim bir zaman
lar bu düşünce iledir ki kara sığırlar üzerinde 
hayli emek ve masraflar harcandı. 

Bir taraftan tohumların ıslaihı ve muayyen 
.mmtaka hububatının muayyen cins veya nev'i 
üzerinden üretilip standart tiplere doğru yöne
tilmelerine çalışılırken öbür taraftan tohumluk 

istiyen bir kısım çiftçilere Toprak Mahsulleri 
Ofisinin karmakarışık ambarından tohumluğu
nu gidip almalarını tavsiye ediyoruz ki, bu tev
zi tarzı ıslaha matuf gayretlerimizi zedeliyor. 

Veteriner kısmında da ayni kararsızlığa ve 
programsızlığa misal verilebilir. 

Geçen yıl hayvan hastalıklariyle mücadele
de esas prensibin koruyucu tedavi şekli olduğu, 
bu yolda sarfedilecek mesai ile ancak salgın 
hastalıklarla savaşta esaslı ve cezri neticelere 
varılabileceği beyan ve ifade olunmuştu. Fa
kat yapılamadı. Bu yıl da yine kâfi miktarda 
ödenek tahsisi imkânı bulunamadığından bu yo
la gidilemiyeceği ve ancak ihbarlı vakalara el 
konabileceği anlaşılmaktadır. 

Filhakika veteriner savaş bölümünün hay
van tazminatı tertibi geçen yıla göre bu yıl yir
mi bin lira noksan olduktan başka, geçen yıl 
bütçesinden de yüz bin liranın başka bir tertibe 
aktarma suretiyle indirildiği görülür. 

Her ne kadar savaş için satınalınacak alet 
ve saire hakkında bu yıl tertibinde 81 184 lira 
kadar bir fazlalık görünüyorsa da geçen yıl 
özel tertipten bu masraflar için yüz bin lira 
ilâveten tahsis olunduğu nazarı dikkate alınır
sa 1052 yılma göre bu yıl ödeneğinin fazla de
ğil, bilâkis noksan olduğu meydana çıkar. 

Şu halde; millî gelirimiz üzerinde % 20 nis
petinde tesir ve varlığı malûm olan, ve sayısı 
altmış milyonu bulan hayvan servetimiz hakkın
da sistemli ve programlı bir mücadele şeklimiz 
yoktur demektir. Takibedilen usul ve tutulan 
yol zararı kökünden kazımak ve bir an içinde 
önlemek değil, yalnız hafifletmektir. 

Bugün ileri memleketlerin hemen hiçbirinde 
ruam denilen hastalık yok iken bizde hâlâ mev
cuttur. 

Biz arazı açık ve hâd bir devrede olan hasta 
hayvanlara - o da yapılan ihbar üzerine - koşu
yor fakat karonik bir halde olan ve portörlük va
zifesini görenleri ortalarda dolaştırıyoruz. 

Bu hastalarda; şap, verem, dank gibi hasta
lıklara tutulmuş olanlardır ki insanlara da sira
yet ettiğini ve o yoldan da mücadeleye mecbur 
kaldığımızı unutmıyalım. 

Bununla beraber veterinerlerimizin Cumhuri
yet devrinde memlekete sağladıkları mücadele 
hizmetlerini küçümsemek mânası çıkarılmış ol
masın. Onları bilâkis fen âleminde ve onun tat-

1147 — 



B : 54 26.2 
bikatmda en başta gelen iktisadi ve zirai bünye
mizde şükranı değer mesai sarf eden kıymetli var
lıklarımızdan biri olarak tanıyoruz. 

Yalnız gönül isterki hayvanlarımızın ıslahı 
bakımından da aynı muvaffakiyet elde edilmiş 
olsun. 

Evvelce muzır kuşlarla da mücadele olunur
du. Bizimki kadar kargası çok olan bir memleket 
yoktur. Bunların yaptıkları tahribat ise herkesin 
malûmudur. 

Âtisi iyi düşünülerek ve ayarlanarak bir hat
tı hareket takibedilememiş olması yüzündendir ki 
son zamanlarda memlekete çeşidi pek çok olan 
traktörlerin sokulmasına meydan verilmiştir. 

Az da olsa, bunların bir kısmı yedek aksamı 
bulunmıyan ve belki de bunları yapacak olan 
fabrikaları bile ortadan kalkmış olan nevilerden-
dir. Bu nevi traktörlerin bugün çalışamaz bir 
duruma düşmeleri iş hacmini azaltmış ve millî 
serveti zararlandırmıştır. 

Bir kısım yerlerde de ehil ellerde çalıştırıla
mamışı ve bakımına pek az itina gösterilmesi 
traktörlerin ömürlerinin kısalmasına sebebiyet 
vermektedir. 

Randıman ve akar yakıt bakımından memle
ketimiz için daha elverişli ve tasarruflu ve lü
zumunda yarının millî savaşında da hizmet gö
rebilecek olan traktör tiplerinin tesbiti ile ona 
göre memlekete girmelerini arkalamak ve teş
vik etmek pek doğru olurdu. 

şunu da tekrarlamadan geçemiyeceğiz ki; 
traktör ithalâtçıları için tanınan ve fazlaca ol
duğuna hiç şüphe edilmiyen kâr hadlariyle, te
sisine mecbur oldukları tamirhane ve bulundur
mak zorunda kaldıkları yedek parçaların ta
hakkuku üzerinde de ehemmiyetli surette dur
mak lâzımdır. Esas kütleyi teşkil eden küçük 
toprak sahibi köylülerimize açılacak kredi mik
tarı ile, kullanacakları her türlü ziraat makine 
ve vasıtaları üzerinde durularak kolaylıklar 
gösterilmesi en mühim bir mevzuu teşkil ettiği 
gibi, memleketimizde «esaslı bir ziraat makine 
sanayii tesisi de aynı ehemmiyeti muhafaza et
mektedir. 

Türkiye haritası üzerine bir göz attığımızda 
zirai eğitim müessesesi bakımından Ankara'nın 
doğusunda kalan vilâyetlerimizde (Güneydeki 
Seyhan viyâyeti istisna edilmek şartiyle). Ve
teriner ve Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü-
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düdüklerine ait birkaç müesseseden başkasına 
tesadüf edilmediğini görürüz. Buralarda, Batı 
bölgelerde tesadüf olunduğu gibi ne bir bölge 
ve ne de bir ziraat veya bahçıvanlık teknik 
okulu yoktur. Her yıl vekâletin şu veya bu zira
at şubelerinin öğretim ve inkişafı bakımından 
tertip ettiği kurslarda tabiatiyle ekseriya bu 
okullarda açıldığından ancak o bölge çiftçileri 
bu kurslardan faydalanmakta, kesif bir ziraat 
kütlesini taşıyan Doğu bölgelerdekiler ise bu 
nimetten de mahrum kalmaktadırlar. Bugünün 
teknik terakki ve icaplarına göre kurulmuş 
bulunan ve yeni neslin zirai bilgilerini artır
maya ve yükseltmeye hizmet edecek olan Zira
at mekteplerinden bu bölge halkının daha uzun 
zaman mahrum edilmemesini temenniye şayan 
görürüz. 

1936 yılında, köylerimizin zirai bünye ve 
varlığını tesbit ederek kalkınmalarına yaraya
cak çarelere baş vurulmak üzere etüd ve dene
melere geçirilmesi kararlaştırılmış, ve ilk olarak 
Ankara Vilâyetine bağlı bâzı köylerde tatbi
kata başlanmıştır. Köylerimiz hakkında gerek 
iktisadi ve gerek içtimai bakımından hayli is* 
tifadeli malûmatın elde edilmesine yarayan bu 
tetkik ve araştırma çalışmalarına bir aralık son 
verildi. 

Köylerimizin bünye ve mahiyetlerini bütün 
derinliğince inceledikten sonra ona göre kal
kınma tedbirleri derpiş etmek gayesini güden 
bu çalışmalara 1953 yılında tekrar başlanması 
kararını memnunlukla karşılarız. 

Muhterem arkadaşlar; maruzatımızı bitir
meden önce ziraatı ilgilendiren bir vergiden de 
burada kısaca behsetmekliğime izin veriniz. 

Eski muhalefet ve bugünkü iktidar, çiftçi
lerimizin mâruz bulundukları sıkıntılardan bah
sederken her daim salmalarla beraber hayvan
lar vergisini de tekrarlar, ve bunun geri bir 
sistem olduğu ve baş vergisi bulunduğunu söy-
liyerek hemen kaldırılmasını ileri sürerdi. 

İktidara geçince bu verginin yakın zamanda 
tarihe karışacağına bir çoklarınız gibi ben de 
inanıyorum. Filhakika iki yıldan beri bir ta
kım kaldırmalar oldu. Bu yılda kısmen veya 
tamamen kaldırılacağını muhtelif resmî ağız
lardan, muhtelif vesilelerle işitmiş idik. 

Fakat sonradan öğreniyoruz bu yıl hiçbir 
şey yapılamıyacaktır. Çünki bütçenin gelirler 
kısmında davar ve domuzlar vergisi serlevha» 
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altında 30 500 000 lira ayakta durmaktadır. 

Bir salmal ineği olan vergi vermiyecekte 
bir tek koyun sahibi olan vergi verecektir, mef
humunu taşıyan bugünkü adaletsiz sistemin 
tatbiki pek kısa sürecek olan ve zaruri bulu
nan bir intikal devresi için imkân bakımından 
belki müdafaa edilebilir. Fakat bilhassa hudud 
bölgelerinde kaçakçılık vâhimesiyle otlama ve 
sulama yerleri dahi tahdid ve takyit edilmiş, 
ve her daim güçlüklerle karşı karşıya bırakılmış 
olan bu vatandaşları da geri olarak vasıflandı
rılan bu vergiden kurtarmak, ve verilen sözün 
bir an evvel yerine getirilmesine çalışmak daha 
doğru olurdu. (Alkışlar). 

REÎS — Şevket Mocan (Alkışlar). 
ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Muhterem 

arkadaşlarım; 1953 ün mesut bir hâdisesi olan, 
akademik, yüksek bir politika edebiyatı ile 
konuşmanın ve bu suretle Tarım Bakanlığını 
tenkidin ne kacjlar zor olduğunu takdir buyu
rursunuz. (Gülüşmeler), Ufak tefek hatam 
olursa bağışlarsınız. Mamafih hata yapmama
ya çalışacağım. İlkokulda kıraat sökerken, 
Kembrie/in son sınıfına atlamanın güçlüğünü 
takdir edersiniz. (Gülüşmeler). 

PERTEV ARAT (izmir1) — O ne demek? 
ŞEVKET MOCAN (Devamla) — Şimdi an

larsın. 
Muhterem arkadaşlarım; tarım politikamı

zın muvaffakiyetini inkâr edecek değilim. 
Ama muvaffakiyetin sahiplerini ayırmak ve 
tesbit etmek şartiyle... 

Demokrat inkılâbının çok açık ve kararlı, 
«antikomünist politikası neticesinde Amerika it
tifakını ve yardımını sağlıyan Marshall Yar'-
dimiyle sel gibi yurda makine akıtması ve Zi
raat Banikası sermayesinin bugünkü hale gel
mesi demokrat iktidarının ve Hükümetinin mu
vaffakiyetidir. Bu imkânlarla Tarım Bakanlı
ğının vazifesi olan ziraatimizde teknük yüksel
me varsa Bakanlık muvaffak olmuş diyebiliriz. 
Yani makine akını ile ve Ziraat Bankası ser
mayesinin artışiyle ekilmiyen yerlerin sürülme
si ve istihsal yekûnlarının artış rakamları ta
mamen demokrat iktidarının Kore'ye kadar 
asker göndermesine bağli cesur, samimî, dürüst 
politikasının eseridir. (Bravo sesleri). 

Eğer Ziraat Vekâleti; memurlarını masalar
dan tarlalara dökmüş bu istihsali dünya piya-
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I salarına rekabet edecek nefasete getirmişse, 
i dünkü ekilmekte olan bir dekar toprağın veri

mini iki misline çıkarmışsa Ziraat Vekâleti ça
lışıyor demektir. Bakanlığın mânası, ziraat se
viye ve keyfiyetini yükseltmekten ibaret olan 
işlerimiz ne haldedir? Bakanlığın alâkasını ve 

I notunu burada verelim. 
i Bütün ziraat işlerimizin hayvancılık, or

mancılığın yerinde saymalarının üzerine süslü 
I bir perde örterek koskoca bir inkılâbın ese

rine tesahup etmeyi anlamamazlııktan geleme-
| yiz. 
i Tohumlarımız ya hastalık nakleden, ya ik

lime uymadığından verimsüz, biçilmiyerek tar-
I lalarda terkedilen evsafta mıdır, ki mmtakamda 

Ziraat Vekâletinden alman buğday tohumlarir 
! nm mahsulünü tarlalarda bırakanların borçla-
I nnı geçen sene tecil etmemiz resmî kuyut ile 
i sabit bir vakıadır. Buna mukabil bu tarlaların 

yanında kendi tohumlarını ekenlerin bire on 
J aldıkları, banka borçlarını tamamen ödedikle-
j ri de kuyuda istinat eden bür hâdisedir. Çoğu 

toprağı az ancak bağcılıkla geçinen bir vilâ-
j yet olan mmtakama Ziraat Bankası imkânları 

dâhilinde milyonlarca lira plasmanı yardımiyle 
vücuda getirilen krizmalar çubuksuzluktan bu 
sene de boş duruyor. Birkaç ay sonra milyon
larca lira borçlarla hazırlanan bu krifemalarm 
mahsulü asma kabaklariyle kürsüye gelirsem 

S arkadaşlarım beni mazur görmelidir. Zeytin 
i fidanı ihtiyacı da aynı şekildedir. 

Muhterem arkadaşlarım; Savunma Bütçe
sinin müzakeresinde milyonlarca lira hariçten 
at alımma faslını dinlerken benüm gibi içi sız-

I lıyan arkadaşlarım her halde çok olmuştur. 
Millî bir sevgimiz olan at nesli memleke-

j timizde pazarsızlıktan tamamen inhilâl etmiş 
bir haldedir. İki üç kutup gibi memleketi iki 
üç noktasında milyonlarca lirayı istismar eden 

J haralar yerine küçücük ahırlar şeklinde mem-
j leketin iki üç bin noktasına yayılmış olsaydı 

ordumuzun ihtiyacı olan atı istediği evsaf ve 
irtifada bugün memlekette bulmak mümkün 
olurdu. Nitekim bendeniz âcizane kendi çift
liğimde muhtelif kanları karıştırarak gerek bi
nek ve gerek çekici hayvanı müddeti velsalet-

J leri zarfında şimdi ikişer yaşının içinde yerli 
bir nesil olarak elde ettim. Meraklı arkadaşla-

I nm davetlim olarak görmek lûtfunda bulu-
j nurlarsa bahtiyar olurum. Bir keçi kadar süt 

— 1149 — 



B : 54 26.2 
ve et vermiyen ineeklerimizi rslâh için verilen, I 
haraların milyonları içinde nazlı büyümüş 
boğalardan köylerde acaba kaç tanesi sağdır? 
Tetkik edildi mi? iki üç kutup haradan uzak 
memleket köşelerine suni telkih tohumu yetiş
tirmek mümkün müdür? Senelerden beri inek it
hal edilmemesinden tamamen yerlileşmiş büyük 
şehirlerdeki meşhur ineklerin yavruları hemen ] 
kesilir. Bunlardan toplıyabildiğim altmış, yet- j 
miş kadar buzağıyı İsviçre esmeriyle karıştıra
rak stabilize yerli bir neslin ilk yavrularından j 
günde 12 kilo süt alındığını teşrif edecek arka- j 
daşlarımın görmelerini çok arzu ederim. Ta- i 
imamen yerli iklime ve mer'aya intibak etmiş 
yüksek evsafta erkek yavruları muhitime bilâ-
bedel dağıtabilirsem Ziraat Vekâletinden daha 
faydalı olacağımı ümit ediyorum. Şimdi Ba- j 
kanlıktan soruyorum, bu hayvanlarıma kuru 
yonca tohumu bedeli ile istesem Ziraat Vekâleti 
istediğim miktarı bile acaba verebilecek durum
da mıdır? 

Muhterem arkadaşlarım, kemiyette muvaffa
kiyet büyüktür. Bu iktidarımız ve Hükümet 
politikasının muvaffakiyetidir. Keyfiyette Ba
kanlığın yalnız neşriyat Şubesinin faaliyeti tam
dır. Hakikatte muvaffakiyet yoktur ki, me
suliyet Ziraat Bâkanlığınmdır. 

Neşriyat şubesinin muvaffakiyeti inkâr 
edilemez. Büyük puntularla bakanlığın ele 
aldığı büyük işlerin neşriyatını daima gazete
lerden eksizsiz topladım. : Bunların içinde yem 
ve mera meselesi halloldu. Tarım Bakanlığı 
yaylalarda yem yetiştirici tarlalar, Anadolu 
bozkırları köylerinde ormanlardan tutunuz, 
günde 500 ton şakır şakır suni yağmura (kadar 
neler yoktur? Tesadüf rüzgârının î ran 'a sür
düğü çekirge Hind'i aşarken hudutlarımızda 
alınan 'tertibata kadar var. Miadını bekliyo
rum birer birer huzurunuzda sual müessesesinin 
hesabına vereceğim. Temennim Tarım Vekâleti
nin kendi teknik işlerini memleket ziraatini 
medeni seviyeye yükseltecek tarzda tanzim ve ıs
lah etmemesi milyonlarca dekar makilik ve 
bataklıkları istihsal sahasına açmak için Devlet 
Bakanlığını kösteki iyen Orman Teşkilâtını tah
tı itaata almasıdır. 

• t 

Elimize bir Tarım Dergisi veriliyor, yazıdan 
çok fotoğraf dolu. Bu methiye dergisi içinde se
vimli Bakanımızın Arap taylarına şalgam ye
dirmesi bile var. Aşk derecesinde sevdiğim bir J 
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tayım vardı, bu resimlerden sonra yüzüne baka-
maz oldum. Yani netice itibariyle reklâmlar fev
kalâde, esas Tarım Vekâleti vazifesi olan ziraati-
mizin kalite bakımından yükseltilmesi işi ise sı
fırdır. 

Ancak, bu neticelerden sonra hep beraber se-
nei devriyeleri tesit edebiliriz. Orman Bütçe
sinin fasıllarında yine mâruzâtta bulunmak üze
re şimdilik hürmetle hepinizi selâmlarım. 

EEÎS — Mehmet özbey, buyurun. (Yok ses
leri) Fevzi Aktaş,buyurun. 

FEVZÎ AKTAŞ (Kars) — Sayın arkadaş
lar, Tarım Bakanlığı Bütçesi siklet merkezini 
şüphesiz ki, memleketin imkân ve realitelerine 
göre hayvancılık ve hayvan ürünleri teşkil et
mektedir. Doğu - Anadolu'da iktisadi kalkınma
yı temin edecek ve bu bölge halkını perişanlık
tan ve gerilikten kurtaracak tek saha, hayvan
cılıktır. Hayvancılığın inkişaf ve ıslahiyle bü
tün Türkiye iktisadi hayatında çok faydalı ve 
ehemmiyetli merhaleler elde edilebilir. Hayvan
cılık, Doğu-Anadolu'da bu derecede ehemmi
yet taşımasına rağmen ehemmiyeti derecesin
de rağbet ve alâka görememektedir. Meralariy-
le ıslah ve inkişafı araştırma enstitüleri hay
van cins ve evsafının ıslahı, hayvan hastalıkla-
riyle mücadele, meraların ıslahı ve genişletil
mesi, köylüye zirai kredinin faideli olacağı za
manda ve kâfi plânsmanla verilmesi, tarım ko
lejleri açılması, hayvan ürünlerinin fennî usul
lere göre değerlendirilmesi ve istihsalin artırıl
ması için zirai aletlerin müstahsil köylüye 
uzun vadeli taksitlerle ve ucuz fiatla verilmesi 
için Hükümetin bir plânı ve programı mevcut 
olmalı. Bu programı süratle Kars'a tatbik et
melidir. Kars hayvan cinsi ve evsafı, sayısı, ça
yır, mera ve yaylalariyle hayvancılık için büyük 
bir hazine teşkil etmektedir. Bu sebeple bu ha
zinenin değerlendirilmesi icap eder. 

Amerika'da 20 aded koyunu bulunan, baş
ka hiçbir gelir kaynağı bulunmayan bir çiftçi 
ailesi otomobiline, buz dolabına kadar bütün 
medeni bir insanın yaşama şartlarını temin ede
bilirken ve bu 20 kuruşun ürünü bu yaşayışı sağ
larken Kars ' ta 200 koyuna sahip olan bir şahıs 
istihsal ettiği ürünlerle en basit bir geçim te
min edememektedir. Bu hal hayvancılığın ve 
hayvan ürünlerinin bulunduğu vaziyeti göster
diği gibi, 1948 yılında 1 904 134 baş hayvanı 
bulunan Kars'ta 1949 istatistiklerine göre 
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B : 54 26.2 
1 200 000 baş canlı hayvan bulunmaktadır. Bü- j 
tün memleketlerde hayvancılıkta artma ve ge
lişme mevcut ve tabiî iken bir yıl içinde kurak
lık sebebiyle 700 000 baş hayvanın elden çıka
rılması çok hazin ve acıklı bir keyfiyettir ki, 
geçimi ziraate bağlı memleketlerde bir benzeri 
gösterilemez. Kars'ta başka kalkınma saha ve 
imkânı olmıyan hayvancılığın ehemmivetle ele 
alınması için yukarda saydığımız esaslar dai
resinde Hükümetin programlı bir teşebbüsü 
mevcut mudur?. Mevcud değilse meselenin 
ehemmiyetle ele alınması, uzun Kış mevsimi ve 
soğuk iklim şartları Kars'ta mesken dâvasını 
ve hayvanlarına ahır ve komlarının inşasını bi
rinci plânda bir mesele yapmaktır. Kereste fi
yatlarının pahalılığı yüzünden köylüler kereste 
alıp bina inşa edemediğinden ahır ve kom ya
pamamaktadırlar. Kereste yerine oturdukları 
evlerinde yassı taşlar kullanmaktadırlar. Güb
reyi de yakacak olarak kullandığı için tarlaya 
atamamaktadırlar. Bu ebeple zirai verim çok kı
sırdır. Köylüye satmalma gücünün derecesinde 
çok ucuz fiyatla kereste verilmesi ve mahruka
tın köylüye suhuletle ve zamanında verilmesi 
zaruridir. Köylüye çok ucuz fiyatla ve ihtiyacı
nı karşılıyacak nispette kerestelik verilmesi için 
ne düşünülmektedir. 

Zirai istihsalde ve hayvan ürünlerinde kul
lanacakları köylünün lüzumlu vasıtaları ucuz 
bedelle temin edilmelidir. îngiltereden gelen ve 
Gümrük Resmi veren demir bir dirgen Kars'ta 
75 kuruşa satılırken Sarıkamış ormanlarında is
tihsal edilen tahta sapı yüz kuruşa aranılıp bu
lunmamaktadır. Bu durumun da ehemmiyetle 
ele alınmasını rica ederim. 

REİS — İsmail Berkok. (Yok sesleri). 
Ali Rıza Sağlar. 
ALÎ RIZA SAĞLAR (Çoruh) — Muhterem 

arkadaşlarım; hem zirai ve hem de endüstriyel 
karakteriyle yurt ve hattâ dünya çapında ehem
miyetli yeni bir servet kaynağımız daha, iş 
adamı zihniyetti ve inandığı dâvalarında ener
jisini seferber etmesini bilen ve hakikaten tut
tuğunu koparan Hükümetimizin teşebbüsü ile 
ele alınmış bulunmaktadır. 

Yurtta gerçekten orjinal ve bakir bir kal
kınma mevzuu yaratan bü mahsulümüz; kauçuk 
ve onun ziraatidir. Türkiye'nin de bir kauçuk 
vatanı olduğu tahakkuk etmiştir arkadaşlarım. 
Bugün ithal ettiğimiz asgari 3 bin ton ham ka- I 
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uçuk için harice 11 milyondan fazla döviz öde
mekteyiz. Ayrıca memleket ihtiyacı olarak son 
1-2 yıl içindeki kauçuktan yapılmış eşyaya 
verdiğimiz para da senede 50 milyon liranın 
çok üstündedir. 

Suptropik dediğimiz Cenup illerimizde, Ha-
taydan, bir kelime ile Suriye hududumuzdan 
Toroslar'a paralel olarak, şimdilik Muğla'nın 

' Köyceğiz İlcesine kadar ekim sahası tesbit edi
len milyonlarca dönüm arazimiz, kolaylıkla ve 
emniyetle kauçuk ziraatine elverişli bulunmak
tadır. Bunun yanında; fabrikasyonuna da el
verişli şartları taşıyan Antalya'nın bir milyon 
dönümü geçen arazisinin sadece 20 bin dönü
mü, bu 3 bin ton kauçuğu yetiştirebilmektedir, 
Bu, memleketimiz için öyle hayırlı, ve uğurlu 
bir nimet olmuştur ki, bugün dönümü Ege'de 
Antalya'da, Çukurova'da ve Hatay'da (1000 -
1500 hattâ 2000) liraya alınıp, satılan mümbit 
araziyi rahatsız etmemektedir. Oralardan hoş
lanmıyor. Saydığım bu geniş mmtakanm kıraç 
arazisinde yetişmekte, fide devrini tamamla
dıktan sonra, hiçbir külfet yüklemeden dört 
yıl sonunda - senede yalnız bir çapa müstesna -
mahsulünü vermektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, daha güzel tarafı, 
su istemiyor, gübre istemiyor ve tabiatın bü
tün haşeratı ve mikropları bunun dostudur. Hiç 
düşmanı yoktur. Bdr latifeme müsaade buyu
rursanız bu, bizdendir, yani demokrattır. 

Amerika'da yetiştirilmiş Guvayyöl'e naza
ran da kuru nebatı da yüzde yirmiye mukabil 
yirmi iki kauçuk ihtiva etmektedir. Memleke
timizde bugün için Devlet memurları eliyle ras
yonel olmıyan bu kauçuğun kilosu 213 kuruşa 
elde edilebildiği halde, hariçten gelen ham 
kauçukun, daha gümrük kapısındaki maliyeti 
360, hattâ 380 kuruştur. Bu vesile ile hemen 
şunu ilâve etmeliyim ki, îkinci Cihan Harbi 
sırasında Hükümetimiz hariçten kilosunu res
men 22 liraya satınalmıştı. Karaborsada ise, 
bu, 80 liraya alınıp satılmıştır. Bu kauçuk, bu
gün tam 40 bin çeşitli mamulleriyle medeniyet 
âleminin emrinde ve hizmetinde bulunmaktadır. 

Tarım Vekâletimiz, bu senelik olarak yerli 
tohumumuzdan 1000 dönüm, ayrfca Amerikadan 
getirtmekte olduğu bir ton tohumla da, beş bin 
dönümlük, (Devlet Üretme Çilftliklerinde) (bu 
Mart ve Ninan ayları içinde) ziraatine başlamak
tadır (bunun vatan çapındaki ehemmiyeti gerek 
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stratejik yol dâvamızdaki hususiyeti, hasılı eko
nomik kültürel birçok ve pek çok taraflarını 
söylemiye lüzum görmüyorum, bu seneki büt
çesine, umduğumuz yeni ve daha geniş ekim sa
halarının tetkiki için, 25 bin liralık mütehassıs
lar harcırahı konmuş bulunmakadır. Gerek 
ziraati ve gerekse Ankara'daki yine Vekâletin 
mütevazı kauçuk enstiüsünün idealist mütehas
sıslarının temin ettiklerine göre, bu geniş top
raklarımıza kauçuk ziraatini teşmil ettiğimiz 
takdirde Yakın - Şark'a ve Orta - Avrupa'ya da 
ham kauçuk ihraç edebileceğiz. 

Bu kadar mühim, hayati ve cidden muhteşem 
kauçuk ziraatinin yanında; 

Antalya 'da ilk Kauçuk Fabrikasının plânlan
ın hazırlamış bulunan Tarım Vekâletimizle Hü
kümetimizin yapıcı çalışmalarını, huzurunuz
da hudutsuz bir takdir, haz ve şükranla alkış
larım. 

Bu maruzatıma bir temenni ile son vereceğim. 
Bilhassa dostumuz Amerikalılarla tıpkı petrol 
rafineri anlaşmamızın hayırlı örneğine uyarak 
bir ton yerine dört ton tohum getirirlerse hemen 
önümüzdeki bu iki ay içinde bir senelik ihtiyacı
mızın hepsini birden karşılıyan ekime kavuş
muş olacağız. 

Bunu Sayın Vekilimizin geniş anlayışına su
narak hürmetle selâmlarını. Bu nebatın, bu ka
uçuğun varlığı yüzde yüz Türk oğlu Türk Antal
ya'dan getirdiğimiz, Cenubi Amerika'dan gelen 
şu (göstererek) kauçuk tohumudur. Tertemiz ve 
cidden nefis olan şu yumuşak (göstererek) ka
uçuktan yapılmış çocuk arabasını lütfen görünüz. 
(Göstererek) bu kauçuk Türk idaresinde ve 
Türk eliyle ve aletleriyle yapılmıştır. Fevkalâ
de mütehassis olacaksınız. 

Muhterem arkadaşlar, (göstererek) şu gör
düğünüz telefon ahizesi yumuşak kauçuğun yüz 
gramına 40 gram kükürt konarak yapılmıştır. 
Telefon ahizeleri düşüyor, kırılıyor. Bu telefon 
ahizesi Edison icadını daha ileri götürüyor. Fa
kat uyanık olan gençlerimizin ikaziyle Ankara'-
daki kauçuk istasyonunda Antalya tohumiyle 
elli kuruşa imal edilmektedir. 

«Şu» Kırıkkale Fabrikası tarafından sipariş 
verilmiştir. 

«Şu mişon», bu mişonlarla Sağlık Bakanlığı 
Penisilini, şişeleri de İstanbul'da yaptırdıktan 
sonra, küçük şiş'eler halinde getirmekten kur

tulmuş ve 50 - 60 kiloluk damacanalarla getirt
mek imkânını sağlamıştır. 

«Şu gördüğünüz» ikinci Dünya Harbind'e de-
nizaltılarımıza hareket imkânını vermişir. 

Büyük Atanın «Şu büstü» de bu istasyonda 
yapılmıştır. (Alkışlar). , 

Hepinizi hürmetle selâmlarım arkadaşlar. 
RElS — Sabri Erduman. 
SABRÎ ERDUMAN (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlar, benim temas edeceğim iki nokta 
vardır, bunlardan birisi zirai aletlerden traktör 
ve döverbiçerlerdir. Birçok tip traktör ve dö~ 
verbiç/er makineleri memleketimize gelmiş bu
lunmaktadır. 

Bu makinelerin çoğu bâzı bölgelerin iklim 
ve toprağına uymadığı için işletilmesinde büyük 
güçlükler çekilmektedir. Sayın Vekil bu bölge
lerde tetkiki ar yaparsa görecektir ki, bu muh
telif tip aletlerin hangileri o bölgenin iklimine 
ve toprağına uyarsa, ona göre bu makinelerin 
tiplerini tâyin ederler bu da memleketimizin 
zirai istihsali bakımından çok daha faydalı olur. 

ikincisi, Türkiye, mahsul itibariyle hangi 
toprağa tohum atılması lâzımdır, bu bölgelerin 
bir haritası yapılırsa ona göre mahsulün <ekti-
rilmesi ciheti tercih edilmiş olur. 

Üçüncüsü de hayvancılık mevzuudur. Hay
vanı çok olan bölgelerde baytar noksanlığı da
ima göze çarpmaktadır. Sonbaharda hayvanla
rın aşısı yapılmadığı ve ilâç yutturulmadığı 
için telefat yüzde elliyi bulmaktadır. Bu itibar
la Sayın Bakandan, nüfusu kesif yerlere, nasıl 
doktor gönderiyorsak onun gibi hayvanı çok 
olan nımtakalara da baytar göndermesini rica 
edeceğim. Her nahiyeye hiç olmazsa bir hayvan 
sağlık memurunun verilmesi bu noksanlığı or
tadan kaldırılmış olacaktır. 

RElS ~ Refet Tavaslıoğlu. (Yok sesleri). 
Mecit Bumin (Vazgeçti sesleri). 
Nuri Ocakcıoğlu (Yok sesleri). 
Cezmi Türk. 
CEZMl TÜRK (Seyhan) — Sayın Bakandan 

iki hususu soracağım. Lütfetmelerini rica edi
yorum. 

Birincisi son günlerde memleketimizin muh
telif yerlerinde büyük seller oldu. Bu sellerin, 
ziraati hâkim sahalarda yaptığı tahribat ne ka
dardır? Tetkik ettiler mi? Kaç hektar arazi bu 
ekim mevsiminde zirai istihsalden hariç kaldı f 
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İkincisi, bu sahaların yeniden ekilmesi için, 

muhtelif bölgeler* göre, ne gibi tedbirler alın
masını düşünüyorlar? 

Bunları öğrenmek istiyorum. 
REÎS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Arkadaşlar; hayvanatı vahşiye mücadelesi üzerin
de duracağım. Her sene hayvanatı vahşiye, kar
lı mıntakalarda büyük tahribat yapmaktadır. 
Onun için istirham ediyorum bu mücadeleyi çok 
ciddiyetle ele alsınlar. Tüfeklerin kimisi iğne
leri eksik,, kimisi patlamıyor. Bu şekilde hayva
natı vahşiye her sene hayli telefata sebep olu
yor. Hayvan yetiştiren mıntakalar için büyük 
felâketttir. Bu mücadelenin çok sıkı ve müessir 
yapılmasını rica ediyorum. 

REİS — Ali İhsan Sâbis. (Yok sesleri), Na-
tık Poyrazoğlu (Vazgeçti sesleri). Tarık Gürerk 
(Yok sesleri). 

Sadettin Karacabey. 
SADETTİN KARACABEY ((Bursa) — Ar

kadaşlarım, tohumluk mevzuu üzerinde muhalefet 
partisi sözcüsü konuştu. Ben de bu noktaya te
mas etmek istiyorum. Acaba tohumluk vaziyeti 
dün ne idi, bugün nedir? Çiftçilik hayatında 
29 seneden beri fiilen çalışan bir arkadaşınız ola
rak arzediyorum ki, bütün mmtaka seylâp altın
da mahsulünü feda ettiği halde bu mrntakada 
biz tohumluk b alamamışızdır. Halbuki Demok
rat iktidarın, vatandaşın tohumluğu mübadele 
etmek arzusu karşısında Hükümete yaptığı mü
racaat derhal nazarı itibara alınmış ve bu bölge
lere 305 bin ton tohumluk tevzi edilmiştir. Evet 
Türkiye'nin ihtiyacı büyüktür. Fakat Ziraat 
Vekâletinin son aldığı tedbirler sayesinde bilhas
sa elenmiş, evsafı matlubeyi haiz tohumlarla 
memleket çiftçisinin ihtiyacının karşılandığını 
şükranla görüyoruz. Binaenaleyh düne nazaran 
atılmış olan bu büyük adımı burada şükranla be
lirtmeyi bir vazife bilirim. 

Muhterem arkadaşlarım, kimyevi gübrenin 
bilhassa umumi ziraatte kullanılışı çok yenidir. 
Bunun üzerinde geçen sene Bakanlığın 800 köy
de yaptığı tecrübeyi birçok arkadaşlar gördük
leri gibi biz de çiftçi olarak görenler arasında-
yız. Bunun daha geniş bir sahaya tevsi edildi
ğini öğrenmiş bulunuyoruz. Gönül isterdiki 
gübre fiyatlarındaki yüksekliğin günden güne 
inmesi ve bilhassa Münakale Bakanlığının güb
re nakliyatı üzerine yaptığı artışın indirilmesi 
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j kabil olsun. Aşağı yukarı nakliye fiyatı kilo ba-
I şmda beş kuruş fark etmektedir. Bir dönüme 
I 30 kilo sun'i gübre atıldığına göre nakliye fiya-
! tında 1,5 lira gibi bir fark yapmaktadır. 
i Arkadaşlar; Ziraat Bakanlığının mücadele 
i işlerini her zaman övmeye değer bulmaktayız. 

Bilhassa iki seneden beri bu altı ziraat şubesi
nin aldığı vazifeyi bihakkin yerine getirmekle 
memleket çiftçisine yaptığı hizmet büyüktür. 

i Veteriner işleri üzerinde vaktin darlığına 
binaen uzun görüşecek değilim. Arkadaşlar, bu 
teşkilât da rasyonel mesaisiyle, teknik çalış-
malariyle memlekete en büyük hizmet eden bir 
şubei ziraiyedir, kendilerini Türk milleti huzu
runda övmeyi bir vicdan borcu bilirim. (Bravo 

j sesleri alkışlar). 
i Dağıtım teşkilâtımızın, birkaç seneden beri 

mesaisi, yine Türk çiftçisini memnun edecek 
mahiyettedir. Bilhassa son senelerde kimyevi 
madde mevzuunda çiftçimizin büyük bir kısmı
nın ihtiyacını karşılamak imkânını sağlamış bu
lunuyor. Bundan dolayı Donatım teşkilâtı mün-
tesiplerine de teşekkürlerimi arzederim. 

Donatım Kurumunun, bu sene küçük çiftçiye 
12 bin liralık alâtı ziraiye mevzuu üzerinde 
programla çalıştığım görmekteyiz. Yalnız, bu-

I rada bir noktayı işaret etmek lüzumunu duy
maktayız; bu alâtı ziraiyenin memleket mamul
lerinden temin ve tedarikini istirham edeceğiz. 
Burada Donatım Umum Müdürlüğü şu noktayı 
nazarı itibare alırlarsa hususi müteşebbisle Dev-

I iet fabrikalarından bir nispeti adilâne daire-
i sinde temin edeceği bu makinaları da alır ve 

dağıtırlarsa sanayiin himayesi cihetine gitmiş 
olacaklardır. Mağdur bir vaziyette bulunan 
ziraat aletleri yapan sanayi erbabını korumuş 
olacağız. Cümlenizi hürmetle selâmlarım. 

I REİS --- Kemal Atakurt (Yok sesleri). 
j Lâtif. Aküzüm. 
I LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Muhterem ar-
i kadaşlarım, Kars'ın İğdır İlçesinde uzun yıllar

dan beri memnu mmtaka halinde bulunan 112 
bin metre karelik çok kıymetli ve münbit bir top
rağı haiz bir sahasının Demokrat Partinin ikti
darı zamanında ve bugünkü Tarım Bakanımız 
tarafından Devlet Üretme Çiftliği haline getiril
mesinden dolayı yüksek huzurunuzda memleketi
miz adına Sayın Bakana arzı teşekkür ederim. 

Bundan başka geçen sene Göle'de halen mev-
I cut bulunan inekhanenin hara haline getirilmesi 
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hususunda Tarım Bakanlığından vâki istirhamla
rımın bugüne kadar tahakkuk etmemesinden do
layı, Sayın Bakandan af diliyerek, üzüntü duy
duğumu arzederim. Bu inekhanenin hara haline 
getirilmesi hem arazi ve hem de Göle'nin güzel 
havası bakımından çok müsaittir. Sayın Baka
nın bunun üzerinde durmasını ve mümkünse bu 
inekhaneyi hara haline getirmelerini rica ederim. 

Arkadaşlar, Kars yalnız hayvancılığı 
ile meşhur değildir. Gerçi Kars hay
vancılıkta Türkiye'de birincidir denilebi
lir. Fakat bununla beraber Kars'ın arı
cılık, İğdır'da pamukçuluk ve bunlarla bera
ber diğer hayvan ürünleri de meşhurdur. Arda
han'daki arıcılığın inkişafı için, Bakanın teşrif
lerinde, geniş bilgiler verilmiş ve fennî kovanla
rın yapılması ve ıslahı için lâzımgelen kereste 
Bakanlıktan istenildiği halde maalesef bugüne 
kadar, arıcılığın inkişafına btı şekilde yardımın 
yapılmamak suretiyle halkın bu üzüntüsü hâlâ 
devam etmektedir. Bu husustaki vaitlerini ha
tırlatmak isterim. 

Bundan başka arkadaşlar; traktör ve sair zi
raat vasıtalarının Kars'ta geniş mikyasta kulla
nıldığı malûmdur. Bunların parça tamirlerinin 
yapılabilmesi için mutlak surette Kars'ta, İğdır'
da ve Ardahan'da birer tamirhanenin açılması 
zaruridir. Bunu temenni olarak Sayın Vekile 
hatırlatmak isterim. 

Yine arkadaşlar; Kars'ta geçen sene sürekli 
yağan yağmurlardan dolayı koy evlerinin mü
him bir kısmı harap olmuş ve yıkılmış vaziyette
dir. Geçen sene bu evlerin yeniden inşası için 
45-50 metre mikâbı keresteye ihtiyaç olduğu tes-
bit edilmiştir. Sarıkamış Orman Başmüdürlüğüne 
bu kerestelerin tevzii için emir verildiği halde 
bu emir yerine getirilememiş, köylünün ihtiyaç
ları giderilememiştir. Bakanımızdan rica ediyo
rum, daha ehven bir fiyatla ve daha uygun bir 
şartla bu kerestelerin ve odunların köylülere ve
rilmesi hususundaki alâkalarını bizden esirgeme
sinler. 

REİS — Efendim, kifayeti müzakere öner
gesi gelmiştir. Hükümet konuşacak mıdır1? 
(Vekil konuşsun s'esleri). 

TARIM VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Maraş) 
— Muhterem arkadaşlarım; Cumhuriyet Halk 
Partisi adına tenkidlerde bulunan Rıza Erten 
arkadaşımız Ziraat Vekâleti Bütçesinin, umu

mi bütçeye nazaran, nispet itibariyle çok dun 
olduğundan bahis buyurdular. Kendilerine kı
saca şunu arzetmek isterim : Ziraat Vekâleti, 
veterineri, ziraati, ormanı, üretime çiftlikleri 
ve zirai donatımı ve her şubedeki müessesele
riyle bir küldür. 

Umumi bütçedeki tahsisatımız filhakika yu
varlak rakam 70 milyon liradır. Fakat, bütçe
nin umumi müzakeresi sırasında Maliye Vekili 
arkadaşımın ifade ettiği veçhile, diğer vekâ
letlerin, bilhassa Bayındırlık Vekâletinin kü
çük ve büyük su işleri için ayırdığı ve doğru
dan doğruya memleket ziraatini alâkadar eden 
tahsisatı da nazarı dikkate alınırsa bu miktar 
102 milyon lira olarak tezahür eder. 

Bunların haricinde, yine ziraat politikamı
zın yürütülmesinde vazife almış bulunan Dev
let Üretme Çiftlikleri Ve Orman Umum Mü
dürlüklerinin mülhak bütçeleri ve muhtelif 
müesseselerimizin mütedavil sermaye bütçele
ri yekûnu da bunlara ilâve edildiği takdirde, 
Ziraat Vekâletinin yapacağı işler için mesuli
yetine tevdi edilen tahsisat yekûnunun 200 
milyon liirayı aştığı kendiliğinden anlaşılır. 

Rıza Erten arkadaşımız takdir buyururlar 
ki, teşkilâtımızda hububat istihsalâtımızm ke
miyet bakımından olduğu kadar keyfiyet bakı
mından da yükselmesinde müessir olacak çok 
kıymetli elemanlarımız vardır. Ankara, İstan
bul, Adana ve diğer tohum ıslah istasyonları
mız mütemadiyen bu mevzularla meşgul olmak
ta ve müspet neticeler almaktadırlar. Yalnız, 
pamuk mevzuunda değil, hububat standardi-
zasyonu için de faaliyete geçmiş bulunuyoruz. 

Bugün buğday istihsali bakımından dünya 
ölçüsünde 4 ncü gelmekteyiz. Yarm daha ileri 
safa geçeceğiz. Orta - Avrupa'nın mühim olan 
buğday ihtiyacını karşılamak kararındayız. 

Müşterilerimizin, hangi cins buğday veya 
tâli hububat cinslerine fazla talip olduğunu 
göz önünde tutarak lâzımgelen tedbirleri al
mış ve bu sahada çalışmalara başlamış bulu
nuyoruz. 

Pamuk standardizasyonu işi de birinci plân
daki meşguliyetimiz meyanındadır. Hedefimiz, 
bugünkü ekiliş sahası değişmeden, 25 milyon 
ton hububat ve 2 milyon balya pamuk istihsa
lidir. 

İşaret buyurdukları gibi hububat ve pamuk 
tohumlarının ıslahı, hattâ hayvan neslinin ıs-
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lahı işlerinde yalnız Devlet teşkilâtlının çalın
masının kâfi gelmiyeeeği bir hakikattir. Şim
diden gerek hububat, gerek pamuk vesaire 
tohumluğunun ıslahı için mukaveleli çiftçilerle 
iş birliği yapıyoruz. Memleketin ihtiyacını bir 
taraftan Devlet, diğer taraftan vatandaşlar te
min etmek yolundadır. 

Arkadaşımız veteriner teşkilâtının hastalık
larla savaş faaliyetini kâfi bulmadılar, yalnız 
kendilerine memleketin ihtiyacını karşılıyacak 
miktarda veteriner iarkadaşlara malik olmadn-
ğımuzı da hatırlatmak isterim. 

Encümenlerde tetkik edilmekte olan Vete
riner Hekimliği Kanunu meriyete girdikten 
sonra, bu mesleke rağbet daha çok artacak 
bir taaftan Tarım Vekâletinin veterimer teşki
lâtı^ diğer taraftan serbest veterinerler mem
leketin hayvancılığı ve hastalığı ile iki cepheli 
savaş imkânını elde etmiş olacaklardır. 

0eçen sene iişaret buyurmuşlardı : Zararlı 
kuşlar ve bilhassa kargalarla mücadelede aldı
ğımız resmî kayıtlara göre 23 vilâyette 120 bin 
karga öldürülmüştür. Ayrıca zehirle fare mü
cadelesinde kullanılan aynı zehiri kargaların 
yemekte olmalarından 'milyonlarca karganın öl
dürülmüş olduğu tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşımıız traktör çeşitlerinin fazla ol
duğundan bahis ve şikâyet ettiler. Yaptığımız 
bir tetkika göre memleketimize ithal edilen 
traktörlerin yüzde 34 ü 5Jirai Donatım Kurumu 
tarafından ithal edilmekte, 1% 50 ye yakını 10 
büyük firma tarafından yani % 83 ü Zirai Do
natım Kurumu ve 10 u büyük firma tarafından 
ithal edilmektedir. Buna göre işin kendiliğin
den tipleşraek yolunda olduğu açıkça görülmek
tedir. Geriye kalan '% 17 si de muhtelif firma
lar tarafından getirilmektedir. Traktör adedin
de, eski ile mukayeseyi de doğru bulmuyoruz. 
Hamlelerimiz o kadar seridir ki bugünle dün 
ajpasmda bile. mühim inkişaf müşahede edil
mektedir. 

Zirai eğitim müesseselerinin mevcudumun 
az olduğunu söylediler. Bu sene Ceylânpmar, 
Ulaş ve Alparslan Devlet Üretme çiftliklerinde 
üç mektep açılacaktır. İğdır Devlet Üretme 
çiftliği teessüs ettikten sonra dördüncü mektebi 
de orada açacağız. 

Tekirdağı'na, az çubuk verilmesinin sebebi 
eldeki mevcudun noksan olmasıdır, istenilen 6 
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milyon asma çubuğuna mukabil ancak 3 milyon 
temin edebildik. 

Heyve fidanları fazla miktarda istenmek
tedir. Bu sene yeniden asma çubuğu ve mevva 
fidanlığı tesis etmeye karar.verdik. 3 - 4 sene 
sonra memleketin bütün ihtiyacını karşılıyacak 
vaziyete geleceğiz. 

Fevzi Aktaş ve Lâtif Aküzüm arkadaşları
mız Kars'ta kereste fiyatlarının pahalı oldu
ğundan bahsettiler. Sarıkamış Başmüdürlüğü 
mmtakasındaki ormanlarımızın yolsualuk- yü
zünden tamamen işletilmemiş vaziyette oluşu 
buna sebep olmaktadır. Maamafih o mıntakaya 
mahsus olmak üzere daha ucuz kereste temini 
için bü sene tedbirlerimizi aldık, ihtiyacı karşı-
lıyacağız. 

Ali Eıza Sağlar arkadaşımız, kauçuk mev
zuuna temas ettiler, hakikaten bu, memleket 
için mühim bir mevzudur. Ziraat Vekâleti Ira 
mevzuda kendisine düşen vazifeyi müdrik ola
rak şimdiden teşebbüse geçmiştir, tetkikler ya
pılmıştır, şimdi yalnız Torosların Cenup sathı 
mailinde bu iş yapılacaktır, diğer mmtakalar-
da da müspet netice verirse oralara da teşmil 
edilecektir. 

Cezmi Türk arkadaşımız, sel âfetine mâruz 
kalan sahaların miktarları tesbit edilmiş midir 
diye sordular. Sel âfetine mâruz kalan sahala
rın miktarını tesbit cihetinden henüz net bir 
rakam elimize gelmedi, tetkiklerimiz devam et
mektedir. 

Yalnız ikinci suallerine müspet cevap verebile
ceğim. Bilhassa Çukurova'dan vâki talep muva
cehesinde 50 traktörü bütün ekipmaniyle bir
likte küçük çiftçiye göndereceğiz. Bunlar ica-
beden pamuk tohumlarını ekecekler ve lüzum
lu yardımı yapacaklardır. 

Feridun Fikri arkadaşımız, vahşi hayvan
larla mücadeleden bahsettiler. Eldeki silâhlar 
arzu edilen şekilde olmadığı için Kırıkkale'ye 
sırf domuz mücadelesi için hususi fcir tüfek si
pariş edilmiştir. Bunlarla da bu mücadeleye 
esaslı bir şekilde devam edilecektir. 

Sadettin ^Karacabey arkadaşımızın bilhassa 
iltifatkâr sözlerine teşekkür ederim. Gübre fi-
ya$aömn tenzili için, bilhassa nakliyat bakı
mından, Ulaştırma Bakanlığı ile temas halinde
yiz. Bu suretle ziraat için lâzımgelen gübreyi 
tenzilâtlı bir şekilde tevzi etmek için tedbirler 
almış bulunuyoruz. 
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Küçük çiftçinin teçhizi programımıza bu se- I 

ne başlıyoruz. Tevzi edeceğimiz, küçük ziraat 
âletlerinin hemen heyeti umumiyesini memleket 
dâhilinden tedarik ediyoruz. Bu suretle arkada
şımızın temas etmediği küçük sanatkârları kal
kındırma işi de halledilmiş olacaktır. Bursa, 
Eskişehir, Adapazarı ve Çarşamba'da ve diğer 
yerlerdeki imalâthaneler mamulâtını satmalıp I 
çiftçiye taksitle intikal ettireceğiz. 

Lâtif Aküzüm arkadaşım, Göle inekhanesinm 
hara haline getirilmesi imkânının olup olmadı
ğını sordular. 

SAFFET GÜROL (Konya) — Beyefendi ih- | 
ya ettiniz bizi, teşekkür ederiz. 

TARIM VEKÎLÎ NEDÎM ÖKMEN (Devam
la) — Van'da bir haramız olduğuna, İğdır'da 
da hayvancılık mevzuunu tesis edeceğimize göre, 
bu mevzu ayrı bir tetkik mevzuudur. 

SAAFFET GtjROL (Konya) — Hayvancı
lıkta bitir.... 

TARIM VEKtLÎ NEDÎM ÖKMEN (Devam
la) — Arı kovanlarını temin edeceğiz. 

Ucuz kereste vereceğiz, tamirhane meselesini 
de tetkik ediyoruz. (Alkışlar) 

REÎS — Hıdır Aydın. 
HIDIR AYDIN (Tunceli) — Muhterem ar-

kadaşîar> ziraat memleketi olan yurdumuzun 
kalkınmasında asıl rol sahibi olan Ziraat Ve
kâletidir. Hükümetin millî ekonomimizin teme
lini teşkil eden ziraatimize verdiği ehemmiyet 
ve 1951 yılından itibaren üç yıllık bütçede 30 
milyon lira yükseltilmiş olması memnuniyet 
vericidir. 

Ziraat işlerimizin inkişafı için Ziraat Vekâ
letine verilen ehemmiyetin önemi Demokrat 
Parti Hükümetine nasip olmuştur. 

İki yıl evvelisine kadar hariçten buğday ithal 
eden memleketimizin iki yıldan beri buğday 
ihracında dünya milletleri arasında dördüncü 
gelmemizden; toprağı gayet dar olan bir böl
genin mebusu olarak sevinç duymamak imkân
sızdır. 

Demokrat Parti Hükümetinin malî ve ikti
sadi politikası sayesinde elde edilen muvaffaki
yetli neticelerden dolayı Hükümete teşekkürle
rimi arzederken vatandaş olarak duyduğum 
memnunlukla beraber bâzı temennilerde bulun
mak yerinde olacağını tahmin ederim. 

Nüfusumuzun yüzde 82 si çiftçi olan mem- | 
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leketimizin zirai ihtiyaçları karşısında ziraat 
bütçesinin arzettiği ehemmiyete bundan son
raki yıllarda daha fazla ilâvelerle önem veril
mesi şayanı temennidir. 

Uzun yıllar boyunca ihmâl edilmiş olan Do
ğu bölgeleri vardır. Bu bölgeler enerjisiz, en-
düstrisiz bol arazileri sulamasız, bağsız meyva-
sızdır. Geniş meraları çırıl çıplak olarak ağaç
sız kalmıştr. Hayvan ıslâhı ve hayvan yetiştiril
mesinden istifade edilememiştir. Hayvan mah
sulleri ile toprak mahsullerini değerlendirecek 
pazarlar kurulmamıştır. Bütün bunların kısa 
zamanda tahakkuk ettirilebileceğini de tahmin 
etmiyorum. Çünkü bu bölgelerin halkında zirai 
ve teknik bilgi yoktur. 

Bölge şartlarının müsaadesi nispetinde çift
çi ve çocuklarını zirai bilgi ile aydınlanmış 
kimseler olarak kendi işletmesine ve köyüne bağ
lamak için teknik ziraat okullarını kurmak lâ
zımdır. 

Bu bölgelerin kalkınmasında büyük hizmet 
edebilecek olan ziraat ve veteriner fakülteleri
nin kurulmasına şiddetle ihtiyaç vardır. 

Muhterem arkadaşlar, 63 vilâyet içerisinde 
bundan evvel uzun yıllar her sahada ihmal edil
miş olan fakir vilâyet Tunceli'dir. 1952 yılı Zi
raat Bütçesi münasebetiyle ileri sürdüğüm te
mennilerden muhterem Ziraat Vekâletince bu 
vilâyete mütehassıslarını göndermiş arıcılık, 
meyvacılık, bağcılık, hayvancılık ve tavukçuluuk 
teknik ziraat, hayvan yemleri, Ziraat Bankası 
ajansları hususları da tetkik ettirilmiştir. Bu 
alâkalarına teşekkürler ederim. Yalnız bu kısır 
bölgedeki nüfusun yüzde sekseninin altında ya
tağı, üstünde yorganı yoktur, yiyecekleri dan 
ekmeğidir. Oturdukları evler kısmen hayvan-
lariyle birlikte bir ahırlık veyahut taş oyuk
larından ibarettir. 

2 - 3 metre kar yağar hayatları 4 - 5 ay kış 
içinde geçer. Bu mıntıkalarda oturan bu insan
ların çocuklarının ayaklan çıplak, yan buçuk 
yırtık birer gömlekten başka giyecekleri yok
tur. Büyüklerinin de, kadın ve erkek, giyecekle
ri çok basittir. îşte arkadaşlanm, bunlar hep 
fakirlik, iktisadi yoksulluk neticesidir. Ziraat 
Vekâletinden, kendisine düşen hizmetlerini bu 
bölgede görebilmesi için bu yıl bütçesinden 
lüzumlu tahsisat ayırmak suretiyle fiiliyata geç
mesini yüksek heyetiniz huzurunda hassaten 
istirham ederim. 
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REÎS — Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Tarım Bütçesi üzerindeki müzakerenin kifa

yetinin reye arzını teklif eylerim. 
Konya 

Saffet Gürol 

KEMAL ATAMAN (Konya) — Kifayet 
aleyhinde.. 

REÎS —' Buyurunuz. 
KEMAL ATAMAN (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar, Meclisi Âli saat bire kadar i§in yü
rütülmesini kabul etmiş olmalarına rağmen mil
lî gelirimizde büyük rol sahibi olan Ziraat Ve
kâleti Bütçesinin bir iki saate sıkıştırılmasına 
ait bir karanınız olmadığına göre bunun üze
rinde daha görüşebiliriz. Binaenaleyh takririn 
reddini rica ediyorum. 

HASAN ALÎ VURAL (Çorum) — Söz isti
yorum. (Olmaz sesleri) 

REÎS — Kifayet aleyhinde bir kişiye söz 
verilir, ondan sonra reye konulur. 

Okunan takriri reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Müzakerenin kifayeti ka
bul edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 

P. 
101 

201 

202 

203 

204 

206 

Vekil tahsisatı 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 
REÎS— Kabul edenler... Etmi
yenler...» Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS — Kabul ede»ler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin, 
ücretleri 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS—Kabul edenler... Etmî-

Lira 
5 400 

13 918 900 

4 719 900 

103 850 

132 000 

P. 

207 

Lira 

719 500 

209 

201 

217 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

yenler... Kabul «dilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34,38 
ve 39 ncu maddeleri gereğin
ce T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunları gereğince verilecek 
ücret ve tazminatlar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları 
ve yollukları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

1 024 584 

2 100 

01 645 

35 400 

430 200 

25 000 

230 000 

169 840 

8 '500 

2 697 000 

40 000 
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309 

312 

408 

405 

416 

417 

418 

419 

Taşıt masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4481 sayılı Kanunun 3 ncü 
(maddesi gereğince verilecek 
zaruri masraflar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4291 sayılı Kanun gereğince 
hayvan sağlık memurlarına ve
rilecek hayvan yem bedeli 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler. .. Kabul edilmiştir. 
Okullar Umumi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Zirai savaş 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Tarla ziraati tohum ıslah, de
neme, üretme, çayır ve mera, 
Kauçuk işleri umumi masraf
ları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Bahçe ziraati işleri, bağcılık, 
meyvacılık, sebzecilik, süs ne-
nebatları, zeytin ve çay umu
mi masrafları 

Lira 
1 444 001 

150 000 

5 000 

30 000 

2 475 000 

3 140 000 

942 200 

1 205 000 

HASAN ALİ VURAL (Çorum) — Muhte
rem arkadaşlar; sabrınızı suiistimal etmemek 
kaydiyle bir, iki kelime söylemek istiyorum. 

Hakikaten bu bağcılık ve meyvacılık memle
ketimizin en bariz ihtiyaçlarından biri olarak 
tecelli etmiştir. Bilhassa Bakandan rica edi
yorum; memleketimizde bugün zirai çeşitleri
mize ilâve edilecek en verimli mahsul m«yvacı-
lıktır. Meyvacılık bakımından fidanlıklarımı
zın tevsi edilmesini ve memleketimizin en hüc-
ra köşelerine kadar bunların ulaştırılmasını 
kendilerinden rica ederim. 

İkinci cihet; bu münasebetle arzediyorum, 
bugün memleketimizde kuraklık ve seylâp hâ
diselerinin vukubulduğu ve bunun acı neticele
rini hepimiz ıstırapla hissetmekteyiz. Bilhassa 

Marşal plânından istifade edilmek suretiyle, 
memleketimizin birçok köşelerinde ve köyler
de fidanlıklar, orman yetiştirilmesi ve orman
cılığı köylere kadar sokmak, ağaç sevgisini aşı
lamak ve memleketin bu suretle istikbalinin 
kurtarılmasını Vekâlet bugün bir dâva olarak 
ele almıştır. Bu mevzu üzerinde, bilhassa Ta
rım Vekilinin ciddî şekilde üzerinde durmak su-
retdyle ve Yüksek Meclisin de bu hususu des
teklemesini, kendilerine bir enerji kaynağı ola
cağını arzediyorum ki, hakikaten Türkiye'mi
zin ormancılığının istikbali bu suretle kurtarıl
mış olacaktır. Bugün mevcut ormanlarımızı 
muhafaza etmek muhal hale gelmiştir. Memle
ketimizde ağacı sevdirmek ve bu suretle mem
leketimizi kır halinden yeşil bir sahaya intikal 
ettirmek devresi başlamıştır. Bu mesut netice
nin, bu mesut inkişafın ilerlemesini talebetmek 
maksadıiyle huzurunuzu işgal etmiş bulunuyo
rum. 

REİS — 419 ncu bölümü reyinize arzediyo
rum .Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

P. 
420 

422 

423 

424 

425 

Ipekböçekçilik, tavukçuluk ve 
ve arıcılık işleri umumi mas
rafları 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Pamuk işleri umumi masraf
ları 
REİS—Kabul edenler... Etmi
yenler,.. Kabul edilmiştir. 
Tohum temizleme evleri ve ma-
kina işleni umumi masrafları 
REİS— Kabul e^nler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Veteriner savaş tahaffuz ev
leri, hastaneler, bakteriyoloji 
ve serum kurumları ve lâbora-
tuvarlar kurma ve yönetim iş
leri umumi masrafları 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Veteriner zootekni, ıslah ve 
üretme işleri umumi masraf
ları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

1,85 000 

120 000 

700 000 

1 318 870 

1 672 000 
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F. Lira 
426 Merinos işleri umumi masraf

ları 80 000 
RElS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

428 Sulama, toprak etüd ve tahlil 
ve kimyevi gübre, küçük su 
ve arteziyen işleri umumi mas
rafları 1 354 352 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

429 Kimyevi madde, ecza ve ilâçlar 4 034 121 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

430 Avanslar . 55 100 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

431 At yarışları ikramiyesi 40 000 

REÎS — Bu bölüm hakkında bir önerge var
dır, okuyoruz: 

24 . II . 1953 
Yüksek Başkanlığa 

Ziraat Vekâleti Bütçesinin 431 nci faslında; 
Türkiye'de yapılacak olan mahallî at yarışları 
ikramiyelerine yardım için yalnız 40 bin lira 
konmuştur. 

Bilhassa son senelerde motorlu vasıtaların 
büyük nispette artmakta olması memleketin at 
nesli üzerinde menfi bir tesir yapmakta ve bu 
tesir gün geçtikçe artmaktadır. 

Memleketin ziraatinde, savunmasında ve 
alelûmum kendisine ait hizmetlerinde çok büyük 
faydalar sağlıyan ve muhtaç olduğumuz at nes
linin himayesine yardımı bir derece daha geniş
letmek imkânının temini maksadiyle bu miktara 
60 000 lira zam suretiyle bu faslın 100 000 lira
ya iblâğını arz ve teklif ederiz. 

İzmir Kocaeli 
Sadık Giz Ethem Vassaf 

Kocaeli Kocaeli 
Hüsnü Türknd Mümtaz Kavalcıoğlu 

Kocaeli Erzurum 
S. önhon E. Nutku 

Manisa Manisa 
Nafiz Kkrez A. Karaosmanoğlu 

îzmir . Balıkesir 
Muhittin Erener A. Kocabıyıkoğlu 

. 1953 0 : 3 
îzmir 

A. Başman 
Çorum 

Hakkı Yemeniciler 
Balıkesir 
M. Iştın 

Kastamonu 
P. Keçecioğlu 

Denizli 
R. Tavaslıoğlu 

Giresun 
0 

Adnan Tüf ekcıoğlu Giresun 
Ali Naci Duyduk 

Giresun 

îstanbul 
C. Türkgeldi 

İzmir 
H. E. Adıvar . 

Giresun 
Tahsin înanç 

Burdur 
M. özbey 

Seyhan 
R. Güçlü 
îstanbul 

Salih F. Keçeci 
Eskişehir 

Ali Fuad Cebesoy 
Balıkesir 

D. Köymen Muzaffer Emiroğlu 
Bolu 

F. Belen 
Samsun 

Naci Berkman 
Samsun 
F. Kesim 

Balıkesir 
Muharrem Tuncay 

Erzincan 
C. Gönenç 
Çoruh 

M. Bumin 
Ankara 

D. Binerbay 
Urfa 

R. Ayalp 
Çorum 
S. Özer 
Antalya 
A. Tokuş 
Seyhan 
Z. Akçalı 
îzmir 

P. Arat 
Denizli 

E. Şahin 

Rize 
Kemal Balta 

Afyon K. 
K. özçoban 

Kütahya 
Hakkı Gedik 

Hatay 
A. Çilli 
Maraş 

M. özsoy 
Maraş 

R. öksüz 
Urfa 

H. Oral 
Afyon K. 
A. Güler 
Bingöl 

F. F. Düşünsel. 
Çanakkale 

N. Kirişcioğlu 
Gazianteb 
S. Ünlü 
Ağrı 

K. Küfrevi 

REİS — 40 bin liranın 100 bin liraya iblâ
ğı istenmektedir. Teklifi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Teklif reddedildiğine göre bölümü oyunaza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Bö
lüm aynen kabul edilmiştir. 
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F. Lira 
450 Üniversite ve yüksek okullarda 

okutulan öğrencilere verile
cek burslar 696 350 

REÎS — Bir önerge var okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Üniversitede Devlet hesabına okuyan öğren

cilere aylık yüz lira üzerinden ödenmekte olan 
burs miktarının kifayetsizliği dolayısiyle 125 
liraya yükseltilmesinde zaruret vardır. Bu iti
barla Tarım Vekâleti Bütçesinin 450 nci bölü
müne 163 025 liralık tahsisatın ilâvesini arz ve 
teklif ederiz. 

Giresun 
î. İnanç 

Seyhan 
Dr. S. Barı 

Kayseri 
A. R. Küıçkale 

(13) 
Okunamadı 

Kocaeli 
E. Alican 
Seyhan 

A. N. Asya 
Çanakkale 

N. Kirişcioğlu 
Kocaeli 

H. Türkand F 
Denizli 
B. Akşît 
Elâzığ 

S. Ergene 
Giresun 

H. Bozbağ 
Trabzon 

M. R. Trakçıoğlu 
Bolu 

Z. Danışman 
Aydın 

L. Ülkümen 
Afyon K. 

G. Yiğitbaşı 
Manisa 

M. Kurbanoğlu 
Erzurum 
E. Karan 

Seyhan 
Z. Akçalı 

Erzurum 
M. Yazıcı 
Gümüşane 

A. K. Yarınca 
îzmîr 

H. E. Adıvar 
Urfa 

P. Ayalp 
Kocaeli 

S. önhon 
Çorum 

S. Baran 
Manisa 

Kayseri 
E. Develioğlu 

Balıkesir 
V. Asena 

îzmir 
A. Başman 
Erzurum 

R. S. Burçak 
Bilecik 
T. Oran 

Erzurum 
R. Topçuoğlu 
.Erzurum 

S. Erduman 
Denizli 

L. Karaosmanoğlu F. Başaran 
Bolu 

V. Yöntem 
Elâzığ 

H. A. Yöney 
Bolu 

K. Kozak 
Trabzon 

Bilecik 
K. M. Kurkut 

Ankara 
C, Soydan 

Bolu 
M. San 
Denizli 

S. F. Kalaycıoğlu E. Şahin 
Bolu 

î. Gülez 
Sivas 

1.- Duygun 
Kayesri 

î. Kirazoğlu 
Bursa 

S.Karacabey 
Erzurum 
B. Dülger 

Muğla 
Z. Mandalinci 

Zonguldak 
S. Başol 
Ağrı 

K. Küfrevi 
Konya 

S. S. Burçak 
îçel 

A. Koksal 

REÎS — Teklif i nazarı dikkate alanlar... Al-

mıyanlar... Nazarı dikkate alınmıştır. Bölümü tek
lifle birlikte komisyona veriyoruz. 

F. 
451 

452 

453 

457 

458 

476 

501 

502 

601 

701 

711 

731 

751 

Yayın masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Staj masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
îç kongreler ve teknik toplan
tılar umumi masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Fuar, sergi ve teşvik umum 
masrafları 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kurslar umumi masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS —Kabul edenler... E?tmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
904 sayılı Islahı Hayvanat Ka
nununun 11 ve 12 nci maddele
ri gereğince özel idarelere ya
pılacak yardımlar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı onarımı ve küçük yapılar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Makina, alet ve gereçler onarı
mı 
REÎS —Kabul edenler... Etmi* 
yenler... Kabul edilmiştir. 
İstimlâkler 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Satmalmacak makina, alet ve 
gereçler 
REİS —Kabul edenler... Etmi-

Lira 
168 000 

463 250 

185 063 

150 000 

188 000 

461 000 

65 198 

10 000 

175 000 

665 200 

560 500 

260 001 

3 839 295 
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P. Lira 

yenler... Kabul edilmiştir. 
753 Teknik Tarım ve Teknik Bahçı

vanlık okullarından mezun ola
caklara 4486 sayılı Kanun ge
reğince verilecek araç ve ge
reçler 85 500 
REÎS — Kabul edenler...*Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

771 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasına yapılacak Ödemeler 6 694 970 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

772 Karşılık paralar anlaşması ge
reğince Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasında açılacak 
fonlar 8 129 250 
BEİS —Kabul edenler... Etimi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

773 Döner sermaye 2 702 049 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 
Bütçesine geçiyoruz. 

Devlet Üretme Çiftlikleri umum Müdürlüğü 
1953 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü 1953 Bütçe yılı yatırımlar 
dışında kalan masrafları için, bağlı (A/l) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (2, 507 253) lira 
ve yatırım masrafları için de, bağlı (A/2) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (1 760 000) lira 
tahsisat Verilmiştir. 

F. 
201 M 

A/ l - CETVELİ 

aaşlar 
Lira 

1 301 900 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

203 «Geçici hizmetliler ücreti 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 

503 100 

22 890 

P. 

207 

2Ü9 

210 

218 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

yardımlar 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir; 
3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ecne
bi dil para mükâfatı 
REÎS —Kabul edenler... Etmd-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5433 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesi gereğince veznedar 
ve yardımcılarına verilecek 
kasa tazminatı 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez yönetim masrafları 
REÎg —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
İşletmeler ve merkez atelyesi 
büro masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi masrafları ve 
yoluklar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-

Lira 
61 580 

162 431 

2 100 

10 000 

17 600 

56 000 

15 000 

19 000 

13 250 

3 000 

57 001 

12 000 
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F. 

309 

403 

407 

416 

419 

426 

451 

452 

456 

458 

476 

501 

502 

601 

yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
RBÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsili masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Mııhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nei -maddesini ilgilendi
ren masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
5433 sayılı Kanunun 28 nci 
maddesi gereğince okul mas
rafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Pasif korunma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Staj masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Düşünülmiyen masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Fuar ve sergi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Makina ve ziraat aletleri kur
su umumi masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
5433 sayılı Kanunun yürürlü
ğe gitmesinden önce Zirai 
Kombinalar İdaresi işletmele-

Lira 

7 000 

5 000 

1 250 

25 000 

10 000 

500 

7 000 

62 150 

500 

6 000 

93 500 

2 500 

25 000 

P. 

701 

741 

742 

rinde çalışırken ölenlerin mi
rasçılarına yapılacak yardım 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

Bina onarımı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı işleri 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Dağıtma tesisleri yapımı 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

5 000 

35 000 

1 625 000 

100 000 

(Birinci madde tekrar okundu) 

REÎS — Maddeyi cetvelle birlikte reye arz-
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. , 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü 1953 Bütçe yılı masraflarına 
karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (4 267 253) lira olarak tah
min edilmiştir. 

P. 

B - CETVELİ 

Döner sermayenin yıllık safi 
varidatından ayrılacak katma 
bütçe masrafları karşılığı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Memur lojmanlarından alına
cak kira bedelleri 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli varidat 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

4 262 253 

3 000 

2 000 

(îkinci madde tekrar okundu) 

REÎS — Maddeyi cetvelle birlikte reyinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğünce, 1953 Bütçe yılında elde 

— 1162 — 



B : 54 26 .2 
edilecek varidat çeşitlerinden her birinin dayan- I 
dığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste- | 
rilmiştir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve I 
tahsiline 1953 Bütçe yılında da devam olunur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyeıı-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. - Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hiz
metlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte müs
tahdem olan hizmetlilerden bulundukları kad
roların ücret ve unvanları değiştirilmiş olanla
rın da yeniden bir tâyin muamelesine lüzum kal
maksızın istihdamlarına devam edilir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için îcra Vekil
leri Heyeti kararı ile kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe lâyihasiyle Türki
ye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki 7 . V I . 
1949 tarihli ve 5433 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, ilişik (L) işa
retli cetvelde gösterilenler 1953 Bütçe yılında 
kullanılamaz. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1952 yılı Bütçesini a 
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan 
ödenir. 

1928 - 1951 bütçe yıllarına ait olup da, Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1953 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya üç ve 
dördüncü kısım fasıllar ile yatırım fasılları ar
tıklarından eski yıllar borçları fasıllarına Mali
ye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan öde
nir. 

. 1953 O : 3 
REÎS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiy en

ler... Kabul edilmiştir. 

HADDE 7. — Bu kanun 1 Mart 1953 tari- ' 
hinden itibaren mer'idir. 

REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Tarım vekilleri memurdur. 

REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

REÎS — Tümü açık oyunuza arzedilmiştir, 
efendim. 

Orman Umum Müdürlüğü Bütçesine geçiyo
ruz. 

Orman Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Orman Umum Müdürlüğü 
1953 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (17 408 295) lira ve yatırım mas
rafları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (2 127 137) lira tahsisat veril
miştir. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Söz istiyo
rum. 

REÎS — Bölümleri okuyalım, söz hakkınız 
mahfuzdur. 

A / l -OETVELÎ 

P. Lira 
201 Maaşlar 1 909 501 

REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 1 922 345 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Bu bölüm 
üzerindeki ücret bir milyon küsur liradır. Bun
dan sonra gelen maddelerle, üç seneden beri de
vam ed'ip gelen sistemi devam ettirmek için ona 
bir sene daha harçlığını vermek demek bütçesini 
kabul etmek yerinde midir? Bu, değiştirilmesini 
önceden kabul ettiğimiz bir rejimdir. Harçlığını 
bir sene daha vermek suretiyle mesuliyetine işti
rak etmiş ve meşruiyetini tasdik etmiş olmuyor-
muyuz? Eğer bu devrede değiştirmiyerek, Orman 
Kanununun 1954 seçimleri için bir propaganda 
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p. 
203 

206 

207 

Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun Ej nci maddesi gere-

Lira 
1 011 900 

554 600 

B : 54 26.2 
mevzuu olarak saklıyacaksak beyhude uğraşmış 
oluyoruz kanaatindeyim. 

» Bakanlık bunda benim ne günahım var, bu 'iş 
Meclise intikal etmiştir demek suretiyle suçu bi
zim üzerimize atmış olmuyor mu? (Olmuyor ses
leri) Kanunu ne şekilde Meclise getirmiş ve bu
güne kadar nasıl takip etmiştir? Hem bir millet
vekili, hem de bir icra organı olan bir Bakan 
hiçbir zaman Mecliste çözülmesi mümkün olmı-
yan bir arap saçını Meclise getirip de ayıklayın 
yirmi çuval pirincin taşını diyemez. Getirdiği 
böyle bir kanunu takibetmez, onun müdafaasını 
yapmaz ve değişmesini istemiyen mutaassıpların 
elinde bırakırsa iş elbette senelerce sürer. 

Bir Bakanın vazifesi bir kanunu Meclisin ka
pısından getirip teslim etmekle bitmiş sayılamaz. 
Bakan bir posta müvezzii değildir. Dâvasını Mec
liste takip ve müdafaa ile mükelleftir. Bunun 
bu suretle kalmasını istiyen veya onu tatbik 
edenlere mensup olduğu Hükümet ve parti nok-
tai nazarını kabul ettirmekle vazifelidir. Bizi on
larla boğuşturup posteki saydırmaya hakkı yok
tur. Biz bu bölümü tasdik etmekle parti tüzüğü
ne de aykırı hareket ediyoruz. 

Her sene Meclis verdiği 50-60 kırmızı reyle 
şahsiyetini ve seçmenlerinin teessürlerini ve ken
di şahsiyetini gösteriyordu. Bu sene daha fazla 
kırmızı rey vermek suretiyle seçmenlerimize kar
şı gayrimeşru olduğu için değiştirmek istediğimiz 
ve hürriyet âleminde bir eşi daha olmıyan bu re
jimi tasdik etmediğimizi ifade edelim. 

Hepimizin 1953 te en büyük üzüntüsü olan 
Orman Kanununun bugüne kadar tadil edilmeme
sinin yegâne müsebbibi ve suçlusu bizzat Bakan
dır. Bu suçtan hiçbir suretle beraet edemez. Bu 
suçu 'inkılâp tarihimizde daima kalacaktır. 

REÎS — 202 nci bölümü kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

. 1953 
F. 

O : 3 

ğince ödenecek para mükâfatı 
REİS— Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

221 Emekli, dul. yetim aylık ve 
tahsisatları 
R E İ S - Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
y enler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS —Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 
REÎS— Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
1 500 

1 004 070 

2 10Ö 

375 O00 

46 500 

151 310 

44 000 

127 mo 

30 318 

455 700 

455 700 

17 000 

177 500 

5 000 
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P. 
407 

408 

412 

416 

418 

419 

420 

421 

423 

425 

426 

42? 

450 

Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
3167 sayılı Kanunun 16 ve 17 
nci maddeleri gereğince ya-
lacak masraflar 
REÎS —Ka'bul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hastalıklarla savaş masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Orman Muhafaza ve Tatbikat 
okulları masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Para taşıma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Pasif korunma 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik araştırma istasyonları 
ve denemeler masrafları 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Harita ve Kadastro işleri 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yangınlarla savaşa ait 3116 sa
yılı Kanunun 90, 91 ve 92 nci 
maddeleri gereğince yapılacak 
ödemeler 
REİS—Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sınırlama 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Amenajman 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Orman Fakültesinde okutulan 

Lira 

100 000 

3 500 

164 900 

137 720 

16 000 

500 

76 000 

15 000 

spooo 

289 000 

666 250 

950 455 

P. 
öğrencilere verilecek burslar 
ve diğer masraflarla tatbikat 
yollukları 

REİS — Bu fasla ait bir önerge var. 

Lira 

194 580 

Yüksek Reisliğe 
Üniversitede Devlet hesabına okuyan öğren

cilere aylık 100 lira üzerinden ödenmekte olan 
burs miktarının kifayetsizliği dolayjsiyle 125 
liraya yükseltilmesinde zaruret vardır. Bu iti
barla : 

Orman Genel Müdürlüğü Bütçesinin 450 
nci bölümüne 42 300 liralık tahsisatın ilâvesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Seyhan 
S. Barı 
Giresun 
T. İnanç 
Kayseri 

E. Develtoğlu 
Gümüşane 

A. K. Varınca 
İzmir 

A. Başman 
Konya 

R. S. Burçak 
Okunamadı 

Manisa 
P. L. Karaosmanoğlu 

Erzurum 
R. Topçuoğluı 

Çorum 
Okunamadı 
Okunamadı 

Çanakkale 
N. IKirişcioğlu 

Denizli 
P. Başaran 

(Bolu 
V. Yöntem 

Elâzığ 
S. Ergene 

Elâzığ 
H. Ali Yöney 

(Giresun 
H. Bozbag 

Seyhan 
Z. Akçah 
Balıkesir 
V. Asena 
Kayseri 

A. R. Kılıçkale 
Erzurum 
M. Yazıcı 

İzmir 
H. E. Adıvar 

Kocaeli 
E. Alican 

Urfa 
P. Ayalp 
Seyhan 

A. N. Asya 
Kocaeli 

Okunamadı 
Kocaeli 

M. Yılmaz 
Kocaeli 

H, Türkanıd 
Bilecik 
T. Oran 
Elâzığ 

§. Yazmaw 
Denizli 

B. Akşit 
Tunceli 

H. Aydım 
Bilecik 

M, Kurkut 
Ankara 

T. V. öz 
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Bolu 

İ. Gü'lez 
Denizli 

E. Şaıhiıv 
Trabzon 

S. E. Alıp eren 
Okunamadı 

Bolu 
Okunamadı 

Ağrı 
K. Küfrevi 

! Konya) 
S. S. Burçak 

Bursaı 
S, Karacabey 

Bursa 
Mithat San 

Trabzon 
M. R. Tarakçıoğlu 

Aydın 
L. Ülkümenı 

ıSivas 
t. Duygun 

Kayseri 
İ. ıKiraKöğlu 
Okunamadı 

Manisa» 
M. Kurbanoğlu 

Afyon Karahisar 
O. Yiğitbaşı 

REÎS — Diğer vekâletlerde olduğu gibi bu 
takriri de reyinize arzediyorum. Dikkate alan
lar... Almıyanlar... Dikkate alınmıştır. Bölümle 
birlikte komisyona veriyoruz. 

F. 
451 

452 

453 

458 

476 

501 

502 

505 

701 

Yayın masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Staj masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etoni-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Fuar ve sergilere katılma mas
rafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
REÎS — Kabul edenler... Etini-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı onarımı 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-

Lira 
152 450 

381 021 

21 500 

2 000 

2 000 

20 000 

15 000 

50 000 

34 000 

F. Lira 

10 500 

509 745 

711 000 

131 500 

yenler... Kabul edilmiştir. 
711 Makina alet ve gereçleri 

REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

731 Kamulaştırma 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

741 Yapı işleri 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

751 Satmalmacak makina alet ve 
gereçleri 

REÎS — Haldi Nuri Yurdakul. 

Oylama muamelesi bitmiştir. 

HALÎL NURÎ YURDAKUL (Niğde) — 
Muhterem arkadaşlar, Orman Umum Müdür
lüğü Bütçesinin müzakeresi dolayısiyle bâzı hu
suslar hakkında mütalâa ve kanaatlerimi arzet-
mek isterim. Sayın Vekilin geçenlerde orman
ların korunması hakkında isabetli kararlar ala
rak valiliklere ve teşkilâta tamim yaptığını ga
zeteler ve radyo neşriyatından öğrenerek mem
nun oldum. 

Bütçenin 751 nci bölümünün 20 nci madde
sindeki yangın söndürme alet ve gereçleri için 
iki bin liralık tahsisat kifayetsizdir. İhtiyacın 
döner sermaye ile karşılanacağını ummaktayım. 
önümüzdeki yıl bütçesinde iş hacmi ile mütena
sip olarak teknik yangın söndürme alet ve ge
reçlerine aıit tahsisatın burada gösterilmesini 
yerinde ve lüzumlu görmekteyim. Bu sene bir
çok yerlerde binden fazla orman yangını zuhur 
etmiştir. Bu sebeple teknik yangın söndürme 
vasıtaları ile bu konuya fiilen ehemmiyet ver
mek modern, seri ve müessir tedbirlerle memle
ket servetinin geniş ölçüde zarar görmesini ön
lemek ieabeder. Bütçede 680 bakım memuru 
gösterilmektedir. On küsur milyon hektara ba
liğ olan ormanlarımızın 680 bakını memuru ile 
korunmasına imkân yoktur. Bunun için Vekâ
letin prensip kararına göre döner sermayede 
gösterilen üç bine yakın bakım memurunun is
tihsal işlerinden ayırarak istihsal ile muraka
benin aynı kimseler uhdesinde bulundurulması 
mahzurlarını da ortadan kaldırmak suretiyle 
yalnız âmme hizmeti ifa ettirilmeli ve gerek 
bütçe tekniğine uymak ve gerekse Meclis mu-
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raka besini de temin bakımından katma bütçede 
gösterilmelidir. ! 

REİS — 751 nci bölümü oyunuza arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

F. lira 
752 Satmalınacak taşıtlar 562 000 

HALİL NURİ YURDAKUL (Niğde) — Muh
terem arkadaşlar, her ne kadar bütçenin 752 
nci bölümünün 10 ncu maddesinde 50 yangın | 
pikap cibi gözükmekte ise de, bu araçlar aıîcak I 
haber alınmış bir yangın mahalline süratle yan
gın ekiplerinin ve vasıtalarının sevkım temin 
eder. Halbuki, yangın kule ve kulübelerinde 
bu motorlu araçlarla irtibat ve muhabereyi ve 
yangını derhal haber verecek bir telsiz vasıtası 
yoktur. Bir kısım kule ve kulübelerin telli tele
fonla merkezlere bağlı olduğu malûmdur. Halbu
ki, yangın sahalarındaki ekiplerin irtibatının ve 
yangının sevk ve idarenin temininin bilhassa 
seyyar motorlu araçlarla ve bunlar arasında tel
li telefonla muhaberenin sağlanmasına imkân j 
olmadığı aşikârdır. Bu sebeple gerek yangın 
otomobillerinde ve gerekse yangın sahasında çalı
şacak ekiplerde ve yangının sevk ve idare maka
mında seyyar telsiz telefon vasıtalarının bulunması 
ve bunların muhaberatının merkezlere bağlanması, 
işletme ve bölgelerde ise sabit telsiz telefon san
trallerinin de bulundurulması zarurridir. Esa
sen telli telefon tesisi ve kontrolüne sarfedilecek 
meblâğ bunlardan yüksek bulunmaktadır, bil
hassa bu hatların muhtelif sebeplerle tahribi 
suretiyle irtibatm kesilmesi her zaman mümkün
dür. Bu hatların bakım ve muhafazası da tel
siz telefona nispetle fazla personel ve masraf 
ister. 

Her sene tarife bedeli hesabiyle dahi milyon
larca zarar ika eden ve gittikçe azalan orman
larımızın ve servetimizin bu gibi âfetlerden korun
ması için lüzumlu bütün tedbirleri almak başlıca 
vazif elerimizdendir. Bu sebeple motorlu araçların 
yangın ekiplerinin modern telsiz telefon cihazla-
riyle teçhizini vazifenin hüsnü ifası bakımından 
muhakkak bir ihtiyaç olarak görmekteyim. 

Yangının sirayetine meydan verilmemesi, 
tehlike ve zararın derhal vaktinde ve acilen 
önlenmesi için haber almanın ve yangın mahal
line yetişmenin modern araç ve gereçlerle temini 
ve yangın sevk ve idaresinin müessir ve seri bir 
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hale getirilmesi için de pikap cibi, teknik sön
dürme cihazları, telsiz telefon vasıtalarının hep 
bir arada kullanılması gerekmektedir. 

Şehirlerdeki belediye itfaiyesinin en modern 
şekilde yangın sahasını idare ve merkezle irti
bat ve yardımı en kısa zamanda sağlamak ve yan
gının sirayetine mâni olmak gayesiyle motorlu 
araçların peyderpey telsiz telefon vasıtalariyle 
teçhiz edildikleri de malûmdur. Halbuki orman
ların şehirlere nispetle genişliği ve yardım mer
kezlerinin uzaklığı düşünülürse orman yangın 
söndürme teşkilâtı için bu ihtiyaç daha büyük 
bir önem arzetmektedir. 

Bundan başka ormanlar içine yerleşmenin 
faydaları da aşikâr bir keyfiyettir. Bu bakım
dan orman içi ve civarında bulunacak orman 
koruma memurlarının ikametlerine mahsus bi
naların da plânlaştırılmasa ve irtibat bakımın
dan da icabının teemmül edilmesi lâzımdır. 

Posta Telgraf İdaresinin geniş ölçüde mem
leket muhabere şebekesini ikmal ile uğraşırken 
orman yangınlarının önlenmesine ait hususi bir 
muhabere şebekesi bulması esas ve vazifesi dı
şına çıkacağı pek tabiîdir. Telsiz Kanununun 
beşinci maddesi, Bakanlar Kurulunun takdir ve 
müsaadeliyle, diğer Devlet müesseselerine ait 
telsiz muhaberatını izaç etmiyecek tarz ve Sis
temde kurulmasına ve kullanılmasına müsait 
bulunmaktadır. 

REİS — Vaktiniz dolmuştur efendim. 
HALİL NURİ YURDAKUL (Devamla) — 

Az kaldı efendim. 
Arkadaşlar Yüksek Huzurunuza getirilen bu 

bütçe tasarısında gösterildiği veçhile başlanan 
birçok hayırlı teşebbüs ve işleri görerek mem
nun oluyoruz. Diğer hususatın da gelecek seneki 
bütçede gösterileceğini umar, iktidarımızın ana 
dâvaları üzerinde en verimli ve iftihara değer 
mesaisiyle cidden muvaffak olan Sayın Bakan 
arkadaşımızla değerli mesai arkadaşlarına teb
rik ve takdirlerimi arzetmeyi vazife sayarım. 

REİS — Vakit dolduğu için karar gereğin
ce sözünüzü kesmek mecburiyetindeyim. 

752 nci bölümü reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

P. Lira 
753 3116 sayılı Kanunun 98 nci 

maddesi gereğince satmalına-
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P. Lira 

cak silâh ve gereçler 3 391 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

761 Fidanlıklarda yapılacak her 
nevi su tesisleri ve onarımı 125 OOO 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

771 Devlet orman işletmeleri dö
ner sermayesi 1 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

781 Teknik araştırma istasyonla
rınca tecrübe ormanlarında 
açılacak orman yollan yapı
mı masrafları 40 000 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi fasıl komisyondan gel
dikten sonra oya koyacağız. 

İkinci madde de onunla ilgilidir, onu da oku
tuyorum. 

MADDE 3. — Orman Umum Müdürlüğünce 
1953 Bütçe yılı içinde elde edilecek varidat çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (O) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1953 
Bütçe yılında da devam olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

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

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte müs
tahdem olan hizmetlilerden bulundukları kad
roların ücret ve unvanları değiştirilmiş' olanla
rın da yeniden bir tâyin muamelesine lüzum 
kalmaksızın istihdamlarına devam edilir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetliler için İcra 
Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçesiyle Türki
ye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 5. — Orman Umum Müdürlüğü 

Kuruluşu hakkındaki 4 . VI . 1937 tarihli ve 
3204 sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde 
yazılı kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1953 Bütçe yılında kullanılamaz. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 8 . II . 1937 tarihli ve 3116 
ve 9 . VII . 1945 tarihli ve 4785 sayılı Orman 
kanunlarının istimlâke ilişkin hükümlerini ye
rine getirmek ve Devlet Orman işletmelerinin 
kuruluş ve işletilmesi için 1953 Bütçe yılı için
de kapatılmak üzere (1 000 000) liraya kadar 
avans almaya ve ertesi yıl bütçesine konacak 
tahsisatlarla kapatılmak şartiyle en çok 5 yıl 
süreli (2 000 000) liraya kadar istikraz bağıt
ları yapmaya ve bankalarda hesap açtırmaya 
Tarım Vekili yetkilidir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Orman Umum Müdürlüğü 
Orman okulları öğrencilerinden alınacak ücret
ler, bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Geçen yıl borçlan faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1952 yıdı bütçesinin 
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan 
ödenir. 

1937 - 1951 bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zaman aşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçesinde bulunan borçlar, 1953 
yılı* Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3-6 
ncı kısım fasıllariyle yatırım fasıllan artıkla
rından eski yıllar borçlan fasıllarına Maliye 

| Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan ödenir. 
i REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 2. VI. 1929 tarih ve 1508 sa
yılı Kanun gereğince amenajman ve ağaçlandır
ma işlerinde çalışacak teknik memurlara verile
cek gündelik tazminat (70) lira ve daha fazla 
maaş alanlar için (540), 50 - 60 lira maaş alan|-

I 1ar için (450), 30 - 40 lira maaş alanlar içîn 
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(350), 20 - 25 lira maaş alanlar için (250) ku
ruştur. 

5653 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğin
ce sınırlama komisyonlarında çalıştırılacak tek
nik memurlara da aynı nispetlere göre tazminat 
yevmiyesi verilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — 8. I I . 1937 tarihli ve 3116 
sayılı Orman Kanununun belirttiği hüküm ve 
şartlar, gereğince ormanların sınırlama işine 
1953 Bütçe yılında da devam olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Jftmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

1953 O : 3 
MADDE 11. — Masraf fasıllarından yapıla

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

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Efendim; Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe Kanununa (245) oy 
verilmiştir. (243) kabul, (2) ret vardır. Muamele 
tamamdır. Tasarının kanunluğu (243) oyla ka
bul edilmiştir. 

Yarın, 27 Şubat Cuma günü saat 10 da top
lanmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 1,05 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
YAZILI SORU 

1. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, 
Malatya'nın Akçadağ Kazası dahilindeki köylü
lere dağıtılan arazi hakkında ne muamele yapıl
dığına ve Kılayik Köyüne Marshall yardımından 
bir değirmen makinasinın verilip verilmiyeceğine 
dair sorusuna Devlet Vekili Muammer Alakani'ın 
yazılı cevabı (6/942) 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
12.11.1952 günlü Tutanak Dergisinin 69 

ncu sayfasında Devlet Vekili soruma cevaben 
27. VII. 1952 günlü yazısında bir No. bendinde 
«Akçadağ İlçesindeki 22 köyde topraksız
lara 1935 yılında Sultansuyu Harasından 
dağıtılan araziye ait fazlalıkların yeniden 
tesbit edilerek bu bölgedeki muhtaç çift
çilere dağıtılması zaman alıcı ve randımansız bir 
çalışmayı icap ettireceği mülâhazasîyle program 
dışında bırakıldığı ve şimdilik Akçadağ İlçesinde 
böyle bir dağıtımın mevzuubahis olmadığı» bildi
rilmesi üzerine o köyler halkı çok sevinmişti; 

Sureti ilişik Malatya Valiliğinin 5. XII . 1952 
tarih ve 8 No. Toprak Dağıtım Komisyonu 583 -
647 D. 17 No. yazısında Karanlıkdere Köyünde 
yapıldığı gibi sırası geldiğinde diğer köylerde de 
fazlanın alınacağı şeklinde 18 köy halkına tebliğ 
şeklindeki ifade arzedilen yazınıza aykırıdır ve 

köyler halkı sukutu hayale uğramıştır. Vaktiyle 
verilen arazinin geri alınması halkı perişan ede
cektir. 

2. Malatya'nın Kılayik Köyü halkı elektrik
leri olduğundan Marşal yardımından bir değir
men makinası istemektedirler; buna benzer köy
lerin de ihtiyacı vardır; 

Devlet Vekilinin yazılı olarak cevaplandır
masına delâlet buyurmanızı saygı ile rica ederim. 

Malatya Mebusu 
Nuri Ocakcıoğlu 

T. C. 
8. N. Toprak Komisyonu 

Başkanlığı 
Genel: 583-647 

D. 17 
Kaymakamlığına 

Akçadağ 
İlçenizin Eğin Köyü Muhtarı Cumaali Tun

cay'ın 18 köy muhtarı, Götangölü Muhtarı Ali 
Yılmaz'm 15 köy halkı namına Tarım Bakanlı
ğına, ayrıca Karanlıkdere, Eğin, Kürtaptal, Zey-
ve, ören ve Kotangölü muhtarlarının köyleri adı
na Toprak ve îskân îşleri Genel Müdürlüğüne 
1934 yılı tevziatına ait tapulu arazilerin dönüm 
fazlalarını tekrar tapu sahiplerine verilmesi ta-
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lebi hakkındaki dilekçeleri incelendi. 

Karanlıkdere Köyünde yapldığı gibi sırası gel
diğinde diğer köylerde de bu gibi araziler norm 
haddi dâhilinde şagil'i olan hak sahiplerine fazla
larının ise kanun hükümleri dairesinde aynı köy
deki muhtaç çiftçilere dağıtılacaktır. 

Bilgi edinilmesini ve keyfiyetin dilekçilere 
cevaben tebliğini rica ederim. 

Malatya Valisi 
Lûtfi Bingöl 

T. C. 
Toprak ve îskân İşleri 25 . I I . 1953 

Genel Müdürlüğü 
Şubesi : Başmüşavirlik 

Dosya No. 3727/10 
özel sayı 203 

Genel sayı : 08121 
özeti : Malatya Mebusu 
Nuri Ocakcıoğlu'nun ya
zılı sorusu hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
23 . I . 1953 gün ve 6/942 - 4685/10379 sayı

lı yazıları K: 
Malatya İlinin Akçadağ İlcesine bağlı köy

ler halkına Sultansuyu Harasından evvelce da
ğıtılan arazinin fazlalarının alınarak muhtaç 
çiftçilere değıtılmasmın 18 köy halkını sukutu 
hayale uğrattığına ve Kılayık Köyüne Marshall 
Yardımından bir değirmen makinası sağlanma
sına dair Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu ta
rafından yüksek Riyasetinize sunulup Vekâle
timize tevdi olunan yazılı soru önergeleri tetkik 
olundu. 

1. Sayın Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğ
lu'nun bundan evvel vermiş oldukları ve aynı 
mevzua temas eden yazılı sorularına verilen ce
vabımızda, Akçadağ ilcesine bağlı 22 köydeki 
topraksızlara 1935 yılında Sultansuyu Hara-

26. 2 .1963 0 : 3 
smdan dağıtılan araziye ait fazlalıkların yeni
den tesbit edilerek bu bölgedeki muhtaç çiftçi
lere dağıtılması zaman alıcı ve randımansız bir 
çalışmayı icap ettireceğinden şimdilik program 
harici bırakıldığını arzetmiştik. Arzedilen prog
ram; 8 Nolu Toprak Komisyonu Başkanlığınca 
hazırlanan ve Sayın Mebusun yazılı soruların
dan evvel merkezce tasvip edilen 1952 yılı ça
lışma programıdır. 

Adı geçen 1952 yılı programının yüklü ol
ması hasebiyle Sultansuyu Harasından dağıtı
lan topraklara ait fazlalıkların da ayrıca prog
rama alınmasına o zaman için lüzum ve imkân 
görülememiştir. Yoksa, her yerde olduğu gibi 
burada da tesbit edilecek norm dâhilinde ve bir 
çiftçi ailesinin geçimini sağlıyacak miktarda 
arazinin şagili bulunanlara bırakılması, bu had
den fazla ve Devlete ait olan arazinin de ken
dilerinden alınarak o bölgenin muhtaç çiftçile
rine dağıtılması kanun hükümleri iktizasından 
olduğu cihetle adı geçen köylerin de sırası gel
diğinde programa alınması ve dağıtıma tâbi tu
tulması tabiîdir. 

Ancak mevzuatımıza göre o bölgenin zirai 
hususiyetleri göz önünde bulundurularak her 
çiftçi ailesine geçimlerini sağlıyacak miktarda 
arazi bırakılacağından bahsi geçen 18 köy hal
kının perişan olacağı şeklinde endişeyi mucip bir 
hal mevcut değildir. 

2. Değirmen, doğrudan doğruya zirai is
tihsalde kullanılan bir makine olmadığından ge
rek Marshall ve gerekse Marshall dışı ithal edi
lip Ziraat Bankası kredisiyle taksitle çiftçile
re satılmakta olan makinalar arasına ithal edil
mediğinden bu yollarla Kılayık Köyünün de
ğirmen ihtiyacının temini mümkün olamamakta
dır. 

Keyfiyet bilgilerinize saygı ile arzolunur. 
Devlet Vekili 

M. Alakant 

7. — SUNUŞLAR VE TELGRAFLAR 

Ankara Yüksek Tahsil Talebe Birliği ile, 
Gazi Eğitim Enstitüsü öğrenci Derneği Baş

kanı Necdet Sümer taraflarından gönderilen ve 
Yüksek Tahsil Gençliğinin dertleriyle çok ya

kından ilgilenen Büyük Millet Meclisinin Muh
terem Azasına minnet ve şükran duygularını bil
diren telgraflar. 
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• Karayollaaı Umum Müdürlüğü 1953 yılı 1 I 

'"•> 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali thsan Sâbis 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 

AMASYA 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramız Eren 
Osman Talât tltekin 
Hâmid Şevket înce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi Öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Btem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 

.1953 0 : 3 
Bütçe kanununa verilen reylerin sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Aza sayısı : 487 

Rey verenler : 279 
Kabul edenler : 272 

Reddedenler 7 
Çekinserier 

Reye katılmıyanlar 194 
Açık mebusluklar 14 

[Kabul edenler) 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroglu 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA . 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Nusret Kirîşcioğlu 

— 11 

| ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 

! ÇORUH 
Mecit Bumin 
Mesud Güney 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip Özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
T»_l A Î--.İ*. 
Bana Akşıt 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR UX X A » JJ AXV£XV 

Fent Alpıskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Kemzı Bucak 

EDİRNE 
JA.1 IL AİLJIİalII lcLZ 

Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Ziya Soylu 

71 — 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 

| Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Adnan Ttifekcioğln 

OÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
Abdullah Çilli* 

İÇEL 
Refik Koraltan 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Reşit Turgut 



İSTANBUL 
Enver Adakan 
İhsan Altınel 
Andro Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Osman Kapani 
Halil özyörük 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
G-alib Dsniz 
Sait Kantarel 
Hamdi Türe 

KAYSERÎ 
ismail Berkok 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu ' 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 
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KOCAELİ 

Ekrem Alîcan 
Ilamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Eth'em Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Faruk İlker 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 

.1953 0 : 3 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Naci Bcrkman 
Tevfik İleri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan TekHioglu 

SİİRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Saalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardmı 

SİNOB 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS t 
Nâzım Ağacıkoğlu Y 
ibrahim Duygun j 
Şevki Ecevit 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğhı 

TUNCELİ 
Hıdır Aydm 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğh] 

VAN 
izzet Akın 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala, 
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Alî Rjza İricealemdarv 
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

— 1172 — 



B : 64 26.2.1953 O : 3 

ERZİNCAN 

Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

AFYON KAEAHtSAB 
Süleyman Kerman 
Avni Tan 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis Öztürk 
Oelâl Yardımcı . 
(ReisV.) 

AMASYA 
Kemal Eren 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Adil 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli (I.) 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 

ANTALYA 
Akif Sanoğlu 
ibrahim Subaşı 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 

BALIKESİR 
Müfit Erkuyumcu | 
Enver Güreli (Vekil) 
Ali Fahri işeri 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(I. A.) 

BÎLEClK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğ-
ln (D 

BİTLİS 
Salâhattin inan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman | 

[Reddedenler] 
KARS 

Hüseyin Cahit Yalçın 
MALATYA 

1 Hikmet Fırat 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

SİNOB 
Muhtar Acar 

[Reye katılmıy anlar] 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
îhsan Gülez 

BURSA 
Halil Ayan 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığmah 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Ali Rıza Sağlar 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit Sağıroğlu (I.) 

ERZURUM 1 
Saîd Başak 1 
Rıfkı Salim Burçak . 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu | 

Mustafa Zeren 
ESKİŞEHİR 

Muhtar Başkurt 
GİRESUN 

Hamdi Bozbağ 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen (î.) 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih tnankur 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiraley (I.) 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker (t.) 
Fuad Hulusi Demirelli 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes (Baş
vekil) I 

VAN 
Ferid Melen 

î Nazlı Tlabar (I.) 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
(î. A.) 
Pertev Arat 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade (î.) 
Muzaffer Ali Mühto 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
(Reis V.) 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (t.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
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KONTA 

Ziyad Ebüzziya 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
îhsan Şerif özgen 
(t A.) 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
İsmet tnönü 
Mehmet Kartal 

MANİSA 
Semi Ergin 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Baza Erten 

Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Bunal 
Nadir Nadi (î.) 

NİĞDE 
Süreyya Dellâloğlu 
Fahri Köşkeroğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç (î.) 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

BİZE 
îzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğl'u 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN i 
Haşini Alişan (1.) 
İsmail Isın 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN | 
Zeki Akçalı 1 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat Barı 
Yusuf Ziya Eker 
Besad Güçlü 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

W l 1 1 V M 

Nuri Sertoğlu 
Server Somuneuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nurettin Ertürk 
Halil İmre 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 

[Açth mebusluklar] 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Manisa 1 

Sivas 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

14 

Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 
(D 

TOKAD 
Zihni Betil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Bastımar 
Cemal Reşit Eyüboglu 
Mahmut Goloğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı 
oğlu 
Cahid Zamangil 

YOZOAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Bifat Sivişoğlu 
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1952 yılı Bütçe kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanuna 

AFYON KABAHİSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali ihsan Sâbis 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 

AMASYA 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 

ANKAEA 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Osman Talât tltekin 
Hâmid Şevket ince 
Seyfi Kurtbek 
Fuad Şeyhim 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğln 

verilen reylerin sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza sayısı 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar 
Açık mebusluklar 

487 
268 
268 

205 
Î 4 

[Kabul edenler] 
Muzaffer Emiroğlu 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcah 

BlLECÎK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kur kut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Mithat San 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanla r 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 

Nusret Kirîşcioğlu 
ÇORUH 

Mecit Bumin 
Mesud Güney 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Balıa Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Cemal Köprülü 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 

Sabri Erduman 
Enver Karan 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZlANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
Abdullah CiUi 

İÇEL 
Refik Koraltan 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Reşit Turgut 

U75 — 



İSTANBUL 
Enver Adakan 
thsan Altmel 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 

İZMİR 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Osman Kapani 
Halil özyörük 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Rifat Taşkın 
Hamdi Türe 

KAYSERÎ 
ismail Berkok 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet Özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 

fi : 54 26.2 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğiu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Ay diner 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Faruk İlker 
Refik Şevket ince 
Adnan Karaosmanoğiu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğiu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Muhlis Tümay 

. 1963 0 : 3 
MARAŞ 

Abullah Aytemiz 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 
F-erit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfik ileri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer i 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 

SİİRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Muhtar Acar 

Ali Şükrü Şavh 
SİVAS 

Nâzım Ağacıkoğlu 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
N'eedet Açanal 
Hasan Oraİ 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
izzet Akın 
Kâzmj Özalp 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 

Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Ali Riza tncealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 
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AFYON KARAHlSAR 
Avni Tan 
Gazi Yiğitbaşı, 

AĞRI 
Kasım ;Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 
(Reis V.) 

AMASYA 
Kemal Eren 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi ArsaJ 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlıı 
Talât Vasfi öz 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
tbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 

.Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli (Vekil) 
Mücteba Iştın 
Ali- Fahri îşeri 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(î. A.) 

BÎLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğla 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 

BURSA 
Halil Ayan 
Sadettin Karacabey 

[Reye 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstürı 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
K?nan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Güleügil 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Mehmet Enginüiı 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu (I.) 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

GİRESUN 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 

tılmıyanlar] 
A Kemal Yörükoğlu 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (t.) 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen (I.) 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih înankur 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

I İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay (I.) 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ahmet Ilamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker (î.) 
Fuad Hulusi Demirelli 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes (Baş-

I vekil) 
Nazlı Tlabar (I.) 

I Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir (t. Â.) 

I Pertev Arat 
I Avni Başman 

Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet tncekara 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 

I Sırrı Atalay 

Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Fahri Keçccioğlu 
Şükrü Kerimzade 

Muzaffer Âli Mühto 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
(Reis V.) 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (î.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (î.) 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
(î.) 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Ziyad Ebüzziya 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
thsan Şerif özgen 
(t A.)' 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
îsmet İnönü 
Mehmet Kartal 

MANİSA 
Semi Ergin 
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MABAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Nadir Nadi 

NİĞDE 
Süreyya Dellâloğlu 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
(î.) 

B : 54 26.2 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Zeki Biza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
İsmail Isın 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat Barı 
Yusuf Ziya Eker 
Beşad Güçlü 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

[Aç%U m< 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Manisa 1 

.1953 0 : 3 
SÎNOB 

Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nurettin Ertürk 
Halil İmre 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Zihni Betil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 

Cemal Beşit Eyüboğİn 
Mahmut Goloğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçj-
oğlu 
Cahid Zamangil 

UEFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 

VAN 
Ferid Melen 

YOZĞAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıkgöz 
Abdürrahman Böyacı-
giller 
Rifat Sivişoğlu 

lusıunıarı 
Sivas Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
1 

14 
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Tekel Umum Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde) değişiklik 

yapılması hakkında kanuna verilen reylerin sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza sayısı : 487 
Rey verenler : 262 

Kabul edenler 262 
Reddedenler 
Çekinserler « 

Reye katılmıyanlar 211 
Açık mebusluklar : 14 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 

AMASYA 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Osman Talât lltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 

Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
İsmail Aşkm 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Salâlıattin inan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Er kazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Nusret Kirîşcioğlıt 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Mesud Güney 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Eyüp Şahin 
Refet Tavashoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 

Memiş Yazıcı 
ESKİŞEHİR 

Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
"Ekrem Cenani 
Samih tnal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasü Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Refik Koraltan 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
ihsan Altınel 
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Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 

ÎZMÜt 
Halide Edib Adıvar 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Osman Kapani 
Halil özyorük 
Ekrem Hayri Üstündal 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Rifat Taşkın 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
ismail Berkok 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 

Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tank Kozbek 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Faruk ilker 
Refik Şevket ince 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Muzaffer Kurbano&lu 
Nafiz Körez 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abullah Aytemiz 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Tevfik ileri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Hasan Fehmi Ustaoğiu 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Mahmut Kibaroğlu 

SÎÎRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

StNOB 
Muhtar Acar 
Ali Şükrü Şavh 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 

ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ergi» 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
izzet Akın 
Kâzım Özalp 

YOZOAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 

Hüseyin Balık 
Ali Riza încealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 
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[Reye katilmıy anlar) 
AFYON KARAHÎSAR I 
Avni Tan 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 
(Reis V.) 

AMASYA 
Kemal Eren 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli (t.) 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik | 
Abdullah Gedikoğlu j 
Talât Vasfî öz 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
tbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli (Vekil) 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri işeri 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(I- Â.) 

BİLECÎK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
(î.) 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 

BURSA 
Halil Ayan 
Selim Ragıp Emeç 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskendeı 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtas 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit Sağıoğlu (î.) 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuöğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

GAZİANTEB 
Cevdet San 

GİRESUN 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen (1.) 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih înankur 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay (î.) 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker(î.) 
Fuad Hulusi Demirelli 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nazlı Tlabay (î.) 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
(I. A.) 
Pertev Arat 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 

Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
(I.) 
Muzaffer Âli Mühto 
Ziya Termen 
Hayrı Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
(Reis V.) 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekktp (t.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaaı 
(1.) 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
(t) 
LÛtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Ziyad Ebüzziya 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
ihsan Şerif özgen 
( t Â.) 
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MALATYA 

Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
tsmet inönü 
Mehmet Kartal 

MANİSA 
Semi Ergin 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Nadir Nadi 

NİĞDE 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay | 

I Fahri Köşkeroğlu 
ORDU 

Hüsnü Akyol 
i Feyzi Boztepe 

Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
(t.) 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

îzzet Akçal 
Kemal Balta J A V I Ü M I JL*C**UM* 

Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgu 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
11 asim Alişan (t.) 
Naci Berkman 
îsmail Işın 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 

jAçtk mel 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 
Manisa 

2 1 
1 1 1 
1 1 
2 
1 
1 

1 Remzi Oğuz Arık 
Sedat Barı 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SÎNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nurettin Ertürk 
Halil Imre 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

msluklarj 
Sivas 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

— 
14 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Mahmut Goloğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakça 
oğlu 
Cahid Zamangil 

URFA 
Feridun Ayalp 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tathoğlıı (1.) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Rifat Sivişoğlu 

»m« 
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Vakıflar Umum Müdürlüğü 1952 yllı Bütçe kanununa bağlı (AA) ve (A/2) işaretli cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkındaki kanuna verilen reylerin sonusu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

< 
Ata sayısı 

Rey verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekimserler 

Beye katılmıyanlar 
Açık mebusluklar 

487 
263 
263 

210 
14 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHÎBAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçpban 
Ali îhsan Sâbis 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 

AMASYA 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki çiçekdağ 
Bamiz Eren 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket înce 
Seyfi Kurtbek 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Patin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 

AYDIN 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lfttfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 

Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 

Nusret Kirîşcioğlu 
ÇORUH 

Mecit Bumin 
Mesud Güney 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinollu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenanı 
Samih İnal 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Aü Ooak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 

İÇEL 
Refik Koraltan 
Celâl Ramazanoğln 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
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İhsan Altmel 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Fuad Köprülü 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat. Sözer 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 

İZMİR 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Osman Kapani 
Halil özyörük 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
îsmail Berkok 
tbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
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Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Tmtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Faruk îlker 
Refik Şevket İnce 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
növer 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 

1953 O : 3 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoglu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDB 
Hadi Anbaş 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfik îleri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Hasan Fehmi TJstaoğlu 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekel ioğlu 

StlRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SÎNOB 
Muhtar Acar 
Ali Şükrü Savh 

SİVAS 
Nâzım Ağaeıkoğlu 
tbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk Ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Cemal Reşit Eyüboğln 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl Öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 

Hüseyin Balık 
Ali Riza încealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 
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(Reye katılmıy anlar] 

AFYON KARAHİSAR 
Avni Tan 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 
(Reis V.) 

AMASYA 
Kemal Eren 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhâddın Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli (1.) 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Talât Vasfı öz 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Akif Sanoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli (Vekil) 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri îşeri 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(î. Â.) 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
(D 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 

BURSA 
Halil Ayan 

Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Nihat lyriboz 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil • 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit Sağıroğlu (t.) 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

GAZİANTEB 
Cevdet San 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen (I.) 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih İnankur 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay (I.) 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad" Reşad Belger 
Mithat Benker (I.) 
Fuad Hulusi Demirelli 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nazlı Tlabar ( t ) 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Mehm-et Ald'emir 
(t Â.) 
Pertev Arat 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Vasfı Menteş 

Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırn Atalay 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugao, 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
(î.) 
Muzaffer Âli Mühto 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
(Reis V.) 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali I$ıza Kılıçkale 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkıp (I.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
(î.) 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 
(1: A.) 

MALATYA 
Esat Doğan 
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Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
İsmet înönü 

MANİSA 
Sami Ergin 
Adnan Earaosmanoğhı 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hûdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Kemal Turkoglu 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Nadir Nadi (t.) 

NİĞDE 
Süreyya Dellaloğln 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
(t) 
Zeki Mesut Sezer 
Ham di Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

TttTp. 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Ha^im Alişan (t.) 
İsmail Işın 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 

Sedat Barı 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SÎNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nurettin Ertürk 
Halil İmre 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 

[Açık mebusluklar] 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Manisa 1 

1 Sivas 1 
Tokad 1 

1 Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

— 
14 

Saffet Baştımar 
Mahmut Goloğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı 
oğlu 
Cahid Zamangil 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Yusuf Karslıoğlu 
(t) 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
(t) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 

i Rifat Sivişoğlu 
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Devlet Hava Yollan Umum Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanunua| bağlı (A/l) ve (A/2) 

işaretli cetvellerde değişiklik yapılmanı hakkındaki kanuna verilen reylerin sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHlgAB 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganİi 
Hemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih TorfMi 
Âhmtâ Veziroğlu 

AMASYA 
İsmet Ölgaç 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Ömer Bilen* 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Osman Talât îlteMn 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kıırtbek 
Talât Vasfî öz 
Puad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Yacid Asena 
Salâhattin Başkan 

i JUL sayısı : 487 
Hey verenler : 263 

Kabul edenler : 263 
Reddedenler 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar : 210 
Açık mebusluklar 14 

[Kabul edenler] 
I Esat Budakoğlu 

Muzaffer Emiroğiu 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
| Feridun Fikri Düşünsel 
1 BİTLİS 
Nusrettin Barut 

[ Salâhattin İnan 
BOLÜ 

Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Selim Ragıp Emoç 

1 Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Atananlar 
Nihat îyriboz 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu , 
Nusret Kirîşcioğla 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Mesud Güney 

Zihni Ural 
1 ÇORUM 

Sedat Baran 
1 Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 

! Hakkı Yemeniciler 
DENİZLİ 

Baha Akşit 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpisfcender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcaıı 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabrı Erduman 
Enver Karan 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 

Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kurana! 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocattirk 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Refik Komitan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
İhsan Altmel 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
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Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Ahilya Moshos 
Scyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 

İZMİR 
Avni Başman 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Osman! Kapani 
Halil özyörük 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbâs Çetin 
Veyis Koçulu 
Hüseyin Cahit Yalem 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Katıtarel 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
İsmail Berkok 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ekrem Alicari 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 

Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rif at Alâbay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet îhsan Gürsoy 

| Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Faruk İlker 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Südi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 

Abdülkadir Kalav 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinei 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 
Nâtık PoyrazoğTu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akvol 

RİZE 
Mehmet, Fahri Mete 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfik İleri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoğîu 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Sinan Tekelioğlu 
Mahmut Kiharoğlu 

SURD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

i Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Ali Şükrü Savlı 

SİVAS 
Nâzım Agacıkoglu 

İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rif at öçten 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç-
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gurka» 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Regit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 
Kâzım Özalp 

YOZOAD 
Faik Erbaş 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Ali Riza încealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdâbayraik 
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[Reye katılmıy anlar] 

AFYON KARAHlSAR 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis örtürk 
Celâl Yardımcı 
(Reis V.) 

AMASYA 
Kemal Eren 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Adil 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğİu 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Burhanettin Onat 
Akif Sanoğlu 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Takuş 

AYDIN 
Nail Geveci 

BALIKESİR 
Müfit Erkuyumcu 
#ııver Güreli (Vekil) 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri îşeri 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmee 
Mithat Dayıoğlu 
thsan Gülez 

BURDUR 
Mehmet Erkazaneı 

Mehmet öabey 
BURSA 

Halil Ayan 
Raif Aybar 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
AbbasGigin 
Ali Bıza Sağlar 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 
Nâzmı önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtatf 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit Sağıroğlu (I.) 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlü 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Farınea 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKARİ 
Selim Seven (İ.) 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen (î.) 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih Inankur 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker (I.) 
Fuad Hulusi Demirelli 
SalıTı Fıiad Keçeci 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nazlı Tlabar ( t ) 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir (t. A) 
Pertev Arat 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet tncekara 
Vasfî Menteş 

Abidin Tekön 
Cemal Tunca ~ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırn Atalay 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 
Tezer Taşkaran ; 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğliü 
Şükrü K«rimzade 
Muzaffer Âli Mühto -
Hayri Tösunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
(Reis V.) 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip ( t ) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu (1.) 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Asım Gündüz 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
ihsan Şerif özgen 
(1 A.) 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
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Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
îsnıet İnönü 
Mehmet Kartal 

MANİSA 
Semi Ergin 
Refik Şevket İnce 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hûdayioğla 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Rıza Erten 1 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu ' 

MUÛLA 
Cemal Hünal 

NİĞDE 
Süreyya Dellaloğlu 

i Fahri Köşkeroğlu 
ORDU 

Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç ( t ) 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osıman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
İsmail Işın 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat Ban 

[Açık mel 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Manisa 1 

Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

8İNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Halil İmre 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bin gül 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 

busluklar) 
Sivas 1 
Tokad I 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

14. 

Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakfi-
oğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZOAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Yusuf Karshoğlu (1) 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyaeı-
giller 
Rifat Sivişoğlu 
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Ânkari üniversitesi 1952 yılı Bütçe kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde muaakaî* ya

pılması hakkındaki kanuna verilen reylerin sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Aza sayısı V 487 '• 
Rey verenler : 258 

Kabul edenler : 258 
Reddedenler : 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar : 215 
Açık mebusluklar 14 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbia 
Avni Tan 
SaUh Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 

AMASYA 
Himit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Osman Talat lltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek 
Puad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 

AYDIN 
Namık Gedik 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Arif Kalıpsızoglu 

[Kabul 
Yahya Pelvan j 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK I 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Kâmîl Kozak | 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Atananlar 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Mesud Güney 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürse» 

edenler] 
I Baha Koldaş 

Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

I Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 

I Yusuf Azizoğlu 
İ M. Remzi Bucak 

EDİRNE 
I Arif Altmalmaz 
I Mehmet Enginim 
I Cemal Köprülü 
I Rükneddin Nasuhioglu 

ELAZIĞ 
I Mehmet Şevki Yazman 

Hâmit Ali Yöney 
ERZİNCAN 

Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 

I Abidin Potuoğlu 

Kemal Zeytinoğlu 
GAZİANTEB 

Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Galip Kınoglu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 

İÇEL 
Refik Koraltan 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
İhsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 

~ im -
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Pvtaâ EÖprülö 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Püruzan TekiJ 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 

tTMttt. 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Osman Kapani 
Halil özybrük 
Ekrem Hayri Üstûndağ 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
îsmail Berkok 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim fttthç* 
Ethem 1**ıwf 

Ift>NYA 
Abdtirrahman Fahri 

Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Faruk İlker 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karao»manoğhı 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğhı 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 

Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Naşit Fırat 

RİZE 
M'ehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfik îleri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekel ioğlu 

SltRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türk<*»*«tt 
Cemil Yaranı 

SÎNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavb 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
İbrahim Duygun 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Süleyman Fehmi Ka* 
laycıoğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 

YOZOAD 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala* 
kant 
Hüseyin Balık 
Ali Riza Incealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 
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AFYOK KABAHÎSAR 
GaziYiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halîs öztürk 
Celâli Yardımcı (Reis 
V.) 

AMA8YA 
Kemal Eren 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhâddin Âdü 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis BayramöŞlu 
Salâttik BenH (fc) 
Dağıstan Binerbay 
Muhlis Ete 
Mümta* Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Talat Vasf î öz 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Akif Sanöğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIK 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli (Vekil) 
Müctebajştm 
Ali Fahri İşeri 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(î. A.) 
Muharrem Tuncay 

BtLECtK 
İsmail Aşkın 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
(D 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 

[Reye h 
I Mahmut Güçbilmez 

İhsan Gülez 
BURDUR 

Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nusret Kirîşcioğlu 

I Ömer Mart 
ÇANKIRI 

Klzım Arar 
K^mal Atakurt 
Celâl Boynuk 

I Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 

I Ali Rıza Sağlar 
ÇORUM 

I Ahmet Başıbüyük 
I DENtZLt 
I TFikret Başaran 
I Ali Çobanoğlu 
I Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
I-Mustafa Ekinci 
I Nâzım önen 
I Kâmil Tayşı 
I EDİRNE 
I Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Sabit Sagıroğlu (î.) 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 

Imıyanlar) 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

GİRESUN 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞ ANE 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen ( t ) 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih înankur 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay (t.) 

I Tahsin Tola 
i İSTANBUL 

Salamon Adato 
Celâl Bay ar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Denker (î.) 
Fuad Hulusi Demirelli 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes (Baş-
Vekil) 
Nazlı Tlabar (î.) 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 

I Mehmet Aldemir 
(t ı.) 

I Pertev Arat 
Sadık Giz 

Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırn Atalay 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
(I.) 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
(Reis V.) 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (î.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (t.) 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Muammer Obuz 
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KÜTAHYA 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen (î. 
A.) 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
îsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Semi Ergin j 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz , 

MARDİN 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 

B : 54 26.2 
[ MUĞLA 

Cemal Hünal 
Nadir Nadi 

NİÖDB 
Süreyya Dellaloğlu 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç (t.) 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RtTTg 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Zeki Riza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan (1.) 
İsmail Işın 
Şükrü Uluçay 

[Açık mel 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 
Manisa ı 

2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

1.1953 0 : 3 
SEYHAN 

Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat Barı 

! Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

StNOB 
Server Somuneuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Şevki Ecevit 
Halil İmre 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

msluklar] 
Sivas 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

— 
14 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Bastıma* 
Cemal Reşit Eyûboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakfi-
oğlu 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZOAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslioğlu (1.) 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim TatlıoSlu (1.) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Rifat Sivişoğln 
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Devlet Üretme Çiflikleri Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe kanununa verilen reylerin sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Ali îhsan Sâbis 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Hâmid Şevket İnce 
Seyf i Kurtbek 
Talât Vasfî öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğİu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 
1/fttfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Salâhattin Başkan 
Enver Güreli | 

A za sayısı 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar 
Açık mebusluklar 

487 
245 
243 

2 

228 
14 

[Kabul edenler] 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLÜ 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 

i ihsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Bodi Enüstün 
îhsan Karasioğlu i 
Ömer Mart ı 

ÇANKIRI 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Mesud Güney 

i Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hakkı Yemeniciler 

| DENİZLİ 
Baha Akşit 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

.-

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 

: Samih înai 
i Galip Kmoğlu 
1 GİRESUN 

Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocattirk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Refik Koraltan 
Şahap Tol 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman. 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
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Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cilıad Baban 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Ali Rıza Kılıçkale 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRŞEHİR 
Rifat Özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Aliean 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ" Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vnssnf 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 

B : 54 26.2 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tank Kozbek 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk ilker 
Refik Şevket ince 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoglu 
Nafiz Kb'rez 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoglu 
Nedim Ökmen 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 

. 1953 O : 3 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinei 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Anbaş 
Süreyya Dellaloglu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Falıri Koşkeroglu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Htisnü Akyol 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfik ileri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Ban 
Sinan Tekelioglu 

SÖRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardmı 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoglu 
Ercüment Damalı 
ibrahim Duygun 

Şevki Eçevit 
Nurettin ErtÜrk 
Halil İmre 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Fevzi Çubuk 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 

TUNCE&l 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ergin 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alcıb 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muamm'er Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

[Reddedenler] 
KARS 

Fevzi Aktag 
MALATYA 

Mehmet Sadık Eti 
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[Beye katılmıy anlar] 

AFTON KARAHİSA* 
Abdullah Güler 
Kemal özgohajı 
Avni Tan 

AĞRI 
Kasım Küftwi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
tsmet Olgaç 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayram oğlu 
Salâttin Benli (î.) 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
OsmAn Talât îltekin 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazif i Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri İşeri 
Muharrem Tuncay 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
(t) 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Mahmut Güçbilmez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Halil Ayan 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya EoıüİB 
Nihat lyribos 
Emin Kalafat 
Nusret Kirîşcioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt. 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügü 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Al tın almaz 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabdt Sanogîu (î.) 

ERZURUM 
Saîd Bacak 
Rıfkı Salim Burçak 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak ( t ) 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif. Hikmet Pamuk-
oğlu 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen (î.) 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih Inankur 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay (î.) 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Saîamon Adato 
İhsan Altmel 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker (1.) 
Fanik Nafiz ÇamlıbeJ 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nazlı Tlabar (1.) 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Avni Başman 

Sadık Giz 
Necdet Incckara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyflrük 
Abidin Tekön 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
(î.) 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hamdı Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (1.) 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (t.) 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ziya Atığ" 
Salih Kalemcioğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Abdi Çilingir 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Remzi Koçak 
İhsan Şerif özgen 
(t A.) 
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MALATYA 

Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Hikmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakeıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Adnan Karaosmanoğln 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver (I.) 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal nünal 
Nadir Nadi (I.) 

NÎÖDB 
Neeıp Bilge 

1 Hüseyin Ülkü 
ORDU 

Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yûsuf Ziya Ortaç (î.) 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RÎZE 
îzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşini Alişan (1.) 
îsmail Işm 
Firuz Kesim 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 

[Açtk mel 

Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Manisa ı 1 

i Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SÎÎRD 
Şefik Türkdoğan 

SÎNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

StVAS 
Reşat Şemsettin Sirer 

TEKİRDAĞ 
îsmail Hakkı Akyüz 
Şerket Moean 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 

mslüklar] 

Sivas 1 
Tokad * 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

_ 
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Cemal Reşit Eyüboğln 
Mahmut Goloğln 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Cahid Zamangil 

URPA 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlo 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 

Avni Doğan 
Yusuf Karslıoğlu (t.) 
Hâşim Tathoğlu (t.) 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Bcyam-
giller 
Ali Riza îneealemdar 
oğlu 
Rifat Sivişoğlu 

f, B. U. M» Bastnuvi 



S. SAYISI : 

1953 Yılı 

Tekel U. M. Bütçesi 



Tekel Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe Kanunu lâyihası ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/484) 

T. C. 
Başbakanlık 28. XI. 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71 - 2493 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tekel Genel Müdürlüğü 1953 yılı Bütçesi hakkında Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca 28. XI . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı
nın gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Tasarının birinci maddesi gider tertiplerini ihtiva eden (A/l) ve (A/2) cetvellerine aittir. Bu 
cetveller için gerekli izahat giderler kısmında mevcuttur. 

Tasarının ikinci maddesi gelir nevilerini gösteren (B) cetveline aittir. Gelirler kısmında lâzım 
gelen izahat verilmiştir. 

Tasarının üçüncü maddesi daimî hizmetliler kadrolarını gösteren (D) cetveline aittir. Aynı 
zamanda geçici mahiyetteki hizmetliler için Bakanlar Kurulu karariyle kadro alınabilecek ter
tipleri gösteren (E> işaretli cetvel de yukarda mevzuubahs edilmiştir, 

Tasarının dördüncü maddesinin (A) fıkrası gelir nevilerinden her birinin dayandığı hüküm
leri gösteren (C) cetveline, 

(B) fıkrası gelecek yıllara geçici taahhütlere girişmeye yetki veren kanunları gösteren (G) cet
veline aittir. 

Tasarının beşinci maddesi Tekel gelirlerinin hususi hükümlerine göre tarh ve tahsillerine 1953 
Bütçe yılında da devam okınmasma Muhasebei Umumiye Kanununun 39 ncu maddesine istinaden 
cevaz veren hükmü ihtiva etmektedir. 

Tasarının altıncı maddesi bütçedeki ödeneklerin fevkmda çıkacak geçen ve geçmiş yıllara ait 
borçların ödeme şekillerini göstermektedir. 

Tasarının yedinci maddesi fevkalâde hallerin devamı müddetince bâzı memur ve hizmetlilere 
yemek Verilmesi için yetki vermektedir. 

Tasarının sekizinci maddesi bütçe tertiplerinde nazara alınacak formülü gösteren (R) cetveli
ne aittir.. 

( S. Sayısı : 93 ) 



,; . . Tasarının "dokuzuncu maddesi 1953 yılı içinde mevkuf tutulan kadroları gösteren (h) cetve
linin kanuna bağlı olduğunu ifade etmektedir. 

Tasarının onuncu maddesi 1952 yılı Bütçe Kanununda mevcut olup hükmün bir yıl daha uza
tılması zaruri görüldüğünden 1953 yılı kanun tasarısı ile de teklif edilmiştir. 

>!-• Bölüm 202 — Memur ve hizmetliler ücreti : 

Madde 11 — Genel Müdürlük memurları ücreti : 

Lira 

2 473 200 

317 700 

18 000 

40 500 

36 500 
3 400 

2 889 300 

: • •-. Ganel Müdürlük memurlarının kadrosu (619) ve bunun senelik ücret tutarı 
... 1953 Yılı için : 

a) Kadroları müsait olmadığından 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine istina* 
. flçö Üst derece farkı alan memurlara bu üst dereceler farkı olarak 

b) Kıdemlerini doldurup henüz terfi etmemiş memurlara terfileri halinde hşpşine 
bir üst derece terfi farkı kabulünden dolayı 
• c) «Ağustos 1952 - Şubat 1953». .zarfında kıdemlerini ikmal ve ter$ edeceklerin 

terfi farkı * 
ç) «Mart 1953 - Şubat 1954» zarfında kıdemlerini ikmal ve terfi edeceklerin ter

fi farkı 
d) Mahallen yapılan vekâletler için ödenecek vekâlet ücreti karşılığı 

liranın talep edilmesi gerekmektedir. 
Bu miktardan 1950, 1951, 1952 ve 1953 yıllarında «L» cetveline alınan kadroların 

seneliği ., ... r 275 400 

Kadro imkânları 

'Tasarrufu mümkün görülen 

Ayrıca tasarrufu istenilen 

liranın tenziliyle bu bölüme geçen yıldan 100 400 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 
Madde 12 — iller memurları ücreti : 
Teşkilât Kanununa göre memur adedi 2398 olan bu maddenin bir senelik ücret 

tutan 
: : : 1953 Yılı için : 

a) Kadroları müsait olmadığından 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre üst 
derece farkı alan memurlara bu üst dereceler farkı olarak 

b) Kıdemlerini doldurup henüz terfi etmemiş olanlara bir üst derece terfi farkı 
..n 4: kabulümden dolayı ; 

c) (AğtıstPS 1952 - Şubat 1953) zarfında kıdemlerini ikmal ve terfi edeceklerin 
•„ı tev&for& 

:.ç). : (Mart; 1953;-Şubat 1954) zarfında kıdemlerini ikmal ve terfi edeceklerin 
terfi farkı 

(S.,Sayjsi:93) 

2 613 900 
21 800 

2 592 100 
15 725 

2 576 375 
226 775 

2 349 600 

6 178 800 

1 071 300 

36 900 

237 600 

103 170 



12 400 

t 
^ 7 6 8 300 
V. , 
6 871 $70 

76 600 

6 795 370 
24 900 

6 770 470 
685 070 

\ 
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d) Mahallen yapılan vekâletler için ödenecek vekâlet ücreti karşılığı 
liranın talep edilmesi gerekmektedir. ; 

Bu miktardan 1950, 1951, 1952 ve 1953 yıllarında (L) ceveline alman kadroların* 
seneliği 

Kadro imkânları 

Tasarrufu mümkün görükn 

Ayrıca tasarrufu istenilen 

liranın tenziliyle ve geçen yıldan 139 600 lira noksaniyle 6 085 400 
lira teklif edilmiştir. * ' 

Madde 13. — Fabrikalar ve işletmeler memurları ücreti : 
Teşkilât Kanununa göre memur adedi 715 olan bu maddenin bir senelik ücret tutarı 2 199 300 
1953 yılı için : . ŞFT»»«r*t*ı«M* 

* a) Kadroları müsait olmadığından 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince 
ust derece farkı alan memurların bu üst dereceler farkı olarak 

b) Kıdemlerini doldurup henüz terfi etmemiş memurlara bir üst derece terfi far
kı kabulünden dolayı 

c) (Ağustos 1952 - Şubat 1953) zarfında kıdemlerini ikmal ve terfi edeceklerin 
terfi farkı 

ç) (Mart 1953 - Şubat 1954) zarfında kıdemlerini ikmal ve terfi edeceklerin 
terfi farkı 

d) Mahallen yapılan vekâletler için ödenecek vekâle ücreti karşılığı. 

uranın talep edilmesi gerekmektedir. 
Bu miktardan 1950, 1951, 1952 ve 1953 yıllarında (L) cetveline alınan kadroların 

seneliği 140 700 

Kadro imkânları 

Tasarrufu istenen 

liranın tenziliyle ve geçen yıldan 75 000 lira fazlasiyle 2 400 000 
lira ödenek teklif edilmiştir. 

1952 yılı Büçe Kanunuda mezkûr yıl için Genel Müdürlük kadrosu (611), iller kadrosu 
(2399) ve fabrikalar kadrosu da (722) olarak görülmektedir. 1953 yılmda Genel Müdürlük 
kadrosu (619), iller kadrosu (2398) ve fabrika ve işletmeler (715) olarak gösterilmiştir. Bu 
keyfiyet Genel Müdürlük kadrosuna nakil yapılmadığı halde münhal ve mevkuf kadroların tevzi 
ve tevzin hesaplanması icabı merkezde toplanmasından tevellüt etmiştir. 

370 200 

11 400 

42 600 

27 656 
4 200 

2 655 355 

.2 514 655 
26 500 

V -

2 488 155 
88155 
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Bu bölümün uç maddesi için geçen yıl ödeneğinden ceman 165 000 lira nöksanijırle (10 88i 
lira ödenek teklif edilmiştir. 

Genel Müdürlüğün Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 20. V . 1946 tarih ve 4896 sayılı Kanuna 
Dağ®cetvefc nazaran 3766 olan ve bilâhara 2 . V I I . 1951 tarih ve 5804 sayılı Kanunla 3732 ye indi
rilmiş buluna» kadro adedinin; Genel Müdürlük, iller, fabrikalar ve işletmelere tevzi şekli ve mev
kuf: tutulan kadrolarla (L) cetveline alınanları, münhal kadrolar, fiilî mecutlar sene başındaki 
duTiım itifeariyteıaşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

Yılları 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 

Genel 
Müdürlük 

622 
616 
587 
549 
552 

İller 

2454 
2278 
2197 
2082 
2035 

Fabrika ve 
işletmeler 

686 
67il 
686 , 
686 
664 

Kadro 
yekûnu 

3762 
3566 
3470 
3317 
3251 

Mevkuf 

3 
21 
26 
23 
24 

(L) 
cetveli 

'— 
179 
269 
392 
457 

Genel kadro 
yokunu 

3765 
3765 
3765 
3732 
3732 

Münhal 

238 
172 4 

158^ 
183 
122 

Fiilî 
Mevcut 

3524 
3393 
3312 
3134 
3129 

Bu tablonun incelenmesinden anlaşılacağı veçhile 1949 yılında 3524 olan fiilî mevcut 1950 de 
3393 e, 1951 de 3312 ye, 1952 de 3134 e ve 1953 te 3129 a inmiştir. Kadro adedindeki bu fiilî azal
manın genel kadroya nazaran nispeti 1949 yılında % 6,40 a, 1950 yılında % 9,88 e, 1951 yılında 
fc 12,03 e, 1952 yılında % 16,90 a ve .1953 yılında ise % 17,04 e yükselmiştir. 

Kadrolardaki bu, tasarruf katî zaruret olmadıkça münhallere tâyin yapılmamak hususundaki ka
rarın tatbikma devam edilmekle sağlanacaktır. 

Bütçe kanunu"" tasarısına eklenen (L) cetveline gelince : 

Münhal kadroların (L) cetveline alınmasına 1950 yılında başlanmış ve mütaakıp yıllar bu cet
vele aiınan kadroların adedi ve senelik tutarı aşağıdaki tabloda, gösterilmiştir : ^.:..*i: 

Yıllar 

1950 
1951 
1952 ' 
1953 

Genel 
Kadro 
adedi 

8 
22 
29 

6 

Müdürlük 
Yıllık 
tutarı 

15 600 
99 600 

139 200 
21 000 

Kadro 
adedi 

162 
54 
83 
42 

în< jr 
Yıllık 
tutarı 

316 500 
169 500 
ısa 700 

93 600 

Fabrika 1 
Kadro 
adedi 

9 
14 
11 
17 ••" 

ar 
Yıllık 
tutarı 

16 800 
43 200 
30 300 
50 400 

- Toplan 
Kadro' ;; "^ 
adedi 

179 
90 

123 •-••' 
65 - i 

t 

/Yıllık 
tutarı 

348 900 
312 300 
358 200 
165 000 

65 275 4130 341 768 300 51 140 700 457 1 184 400 

Buna göre (L) cetveline alman kadrolar 1950 yılında 179 iken 1951 yılında 269 a, Î952 de 
392 ye mukabil 1953 yılında 457 ye yükselmiştir. 3 765 olan ilk kadroya nazaran (L) 'cetveline 
alınanların nispeti 1950 yılında % 4,75, 1951 yılında % 7,14, 1952 yılında % 10,41 ve 1953 yılın
da ise % 12,13 tür. 

21. -— Genel Müdürlük hizmetlileri ücreti : 

1951 yılı kadrosu 226 olan Genel Müdürlük hizmetlileri 1952 yılında 223 adede indirilmiş ve 
1953 yılında ise-;3 noksaniyle 220 aded olarak tesbit edilmiştir. Yıllık ödeneği ise gerek ehliyet ve 
kıdemleri itibariyle terfie müstahak olanların ücretlerinin artırılması ve gerekse Maliye Bakan
lığının muhtırasındaki yeni kadro ücretlerine intibak mecburiyeti çlolayısiyle geçen yıla nazaran 
39 540 lira fazlasiyie 601 680 lira olarak konulmuştur. Y 
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İladde 22. — iller hizmetlileri ücreti : 

1951 yılı kadrosu 1691 ve bunların yıllık tutarı 2 034 480 liradır. 1952 yılında kadro 1650 âdede 
ve yıllık tutarı da 1 998 180 liraya indirilmiş ve 1953 yılı için de kadro adedinden 21 noksaniyle 
1629 aded olarak tesbit edilmiştir. Yıllık ödenek tutarı ise gerek ehliyet ve kıdemleri itibariyle ter-
fie müstahak olanların ücretlerinin artırılabilmesini temin ve gerekse Maliye Bakanlığının inuhtı-
rasaıdaki yeni kadro cetveline intibak zaruretiyle 58 620 lira fazlasiyle 2 056 800 lira olarak .tesbit 
edilmiştir. 

Madde 23. — Fabrikalar ve işletmeler hizmetlileri ücreti : 

1951 yılı kadrosu 182 olup 1952 yılında bu miktar 164 e, 1953 yılında ise 80 noksaniyle 84 adede 
indirilmiştir. Yıllık ödeneği de geçen yıla nazaran 99 480 lira eksiltilmek suretiyle 193 920 lira olarak 
konulmuştur. 

Münhal Fiilî 
Yılı Kadro Yıllık tutarı adedi mevcut 

1951 2099 
1952 2037 
1953 1933 

Buna göre 1951 yılında 2050 olan fiilî mevcut 1952 de 1978 e tenezzül etmiştir. 1953 yılında 
boşalacak kadroların şimdiden tesbiti mümkün olmadığından fiilî mevcudun nekadar olacağı bi-
îihınemektedir. 1953 yılı için umumi olarak teklif edilen hizmetliler ödeneği 1952 yılına nazaran 
.1 320 lira, 1951 e nazaran da 46 500 lira noksan bulunmaktadır. 

Bölüm 203 — Geçici hizmetliler ücreti : 

Madde 11 — Genel Müdürlük geçici hizmetliler ücreti : 

Geçen yılda olduğu gibi kurs öğretmenleri için verilen ücretler ile 1953 yılında fabrika, tuzla 
ve depoların tevsii ve yeniden inşaatı işlerini kontrol için çalıştırılmasına zaruret hâsıl olacak yük
sek teknik elemanların ücretlerini de karşılamak üzere bu yıl bütçesine geçen yiî bütçesine konan 
16 800 lira yerine 57 000 lira fazlasiyle 73 800 lira ödenek teklif edilmiştir. 

Madde 12 — İller geçiei hizmetliler ücreti : 

Geçen sene bu maddeye konulan ödenekten bir sürveyanm tasarrufu düşüncesiyle geçen sene
den 3 600 lira noksaniyle 3 600 lira teklif edilmiştir. 

Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler geçici hizmetliler ücreti : 

fabrikalarda ilk tahsili olmıyan işçilere verilen ders için konulan öğretmen kadrosu bu sene 
işçilerin ilk tahsili yapmış olanlardan ayrılması hasebiyle tasarruf edilmiş ve bu suretle maddeye 
geçen seneye nazaran 2 100 lira noksaniyle 6 300 lira konmuştur. 

Bölüm 204 — Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücreti ; 

Geçen yıl getirileceği mülâhaza olunan (4) uzmanla bunlara yardımcı olarak alınacak persone
lin (6) aylık yevmiye veya ücretlerini karşılamak üzere - bu bölüme geçen senenin aynı olarak 
50 000 lira teklif edilmiştir. 

Bolüm 206 — 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar :.. 

Madde 11—Genel Müdürlük memurları çocuk zammı : 

1 . VII . 1952 nihayetine kadar zam verilen çocuk adedi (445) tir. 1952 ve 1953 yılı sonuna 
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2 898 900 49 2 050 
2 853 720 59 1 978 : 
2 852 400 — 



— 7 — 
kadar ('35) çöcttğun doğacağı tahmin olunarak bu miktar (480) aded olarak- hesaplanmıştır, 
Bunun senelik tutarı 480X10X12=57 600 liradır. Bu yekûna tahminin üstünde çıkacak doğumu 
da karşılamak üzerev (2 400)> lira.ilâve edilmiş, bu suretle bu maddeye geçen sene olduğu *jji|i 
(60 000) lira teklif edilmiştir. '*'"' *£ 

M_a<|de..12 — tiler..memurları çocuk zammı : ^v^fe 

1951 Yılında zam verilmiş olan vasati çocuk adedi 3760 tır. Senelik vasati tahminlere gö»e 
1952 yılında 200 aded ve 1953 yılında 200 aded olmak üzere ceman (4160) aded çocuğa zam veri
leceği hesaplanmıştır. Bunun senelik tutarı 4160X10X12="499 200 liraya baliğ olmaktadır. 19,51 
senesinde hakiki sarfiyatın 440 883 lira olma» ve 1952 senesinde de bir değişme mülâhaea edilme
mesi münasebetiyle bu maddeye, geçen seneden (50 000) lira noksaniyle (450 €00) lira teklif 
edilmiştir. 

Madde 13 .-j-, Fabrikalar ye işletmeler memurları çocuk zammı : 

1951 Yılında zam verilmiş olan vasati çocuk adedi 815 tir. Senelik vasati tahminlere gö>e 
1952 ve 1953 yıllarında (90) çocuğun doğacağı nazarı itibara* alınarak ceman 905 çocuk içjn 
905X10X12=108 600 lira hesaplanmıştır. Ancak, bu paradan 13 600 liranın tasarrufu mümkün 
görülerek bu maddeye geçen yıl ödeneğinden* (5 000).lira noksaniyle 95 000 lira konmuştur. 

Madde 21 — Genel Müdürlük memurları doğum yardımı : 

G^e%:yıli)deneğihin; aynı olarak 5 000 liranın kâfi geleceği nazarı itibara alınarak bn yıl da 
bu bftîüfiie ayni miktarüzerinden 5 000lira teklifedilmiştir. • .v 

Madde 22 — iller memurları doğum yardımı : 

Geçen yıl̂  ödeneğinin 3 000 İdra noksaniyle (47 000) liranın kâfi geleceği mülâhaza edij&ıiş, bu 
suretle bu "madde için (47 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

Madde 23 — Fabrikalar ve işletmeler memurları doğum yardımı : 

1951 sarfiyatı göz önünde bulundurularak geçen senenin aynı olarak (10 000) lira teklif edil
miştir .^ ' ••',;v ; :-'••••••• ' '•'• • •• 

Madde 31 — Genel m ü d ü r l ü k memur la r ı ölüm yard ımı : 

1952 yılı ödeneğinin aynı olarak 3 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 32 — İller memurları ölüm yardımı : 

1951 yılı sarfiyatı da göz önünde tutularak bu madde için geçen senenin aynı olarak 12 000 
lira teklif edilmiştir. 

'Madde 33 — Fabrikalar ve işletmeler memuları ölüm yardımı : 

1951 yılı Sarfiyatı da göz önünde tutularak bu madde için geçen senenin aynı olarak (3 000) 
lira teklif edilmiştir. 

Madde 40 — Yakacak zammı : 

Rakımı yüksek olan mahallerin kadro durumlarına göre : 
3 memur için ayda 30 liradan 90 _. • • • 

• -v. - ; 154vm«m.ur. için ayda. 15 liradan 2-265 

ki cemain 154 memur için ayda 2 3(55 'liraya ihtiyaç olup bunun altı aylığ» (14 130) 
lira olarak hesaplanmıştır. Muhtemel kadro değişikliklerine göre husule gelecek farkları kar
şılamak maksadiyle geçen senenin aynı olarak-(15 000) lira teklif edilmiştir. 

(S.^Sayısi: 03)" 
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Bölüm 207 — Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 

mflâfatı : 

1953 yılı için 3 veya 4 memurun dil imtihanına gireceği hesaplanarak geçen seneden 3 000 liri 
noksaniyle 4 500 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 209 — 5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapıkça* 
ödemeler ; . . . - . ' 

Madde 11. — % 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları karşılığı : 

(13 687 400) liranın % 5,50 nispetinde; ve geçen seneden (6 955) lira noksaniyie (755 000) lira 
ödenek teklif edilmiştir. 

Madde 12. — % 1 ek karşılığı : 

(13 687 400) liranın fc 1 i nispetinde ve geçen yıldan (1 300) lira noksaniyle (137 037) lira öde
nek konulmuştur. 

Madde"13. — Emekli ikramiyeleri karşılığı: 

Bu maddeye geçen senenin aynı olarak (340 000) lira konulmuştur. 

Madde 14. — Sandık yönetim giderleri karşılığı: > 

1953 yılında Emekli Sandığına gönderilecek % 5, % 25 ve % 1 lerin karşılığı olarak konulan 
tahsisatın 0,0605 ile hâsılı zarbı miktarında ve geçen seneden 15 567 lira fazlasiyte 53 970 lir» tek
lif edilmiştr. 

Madde 15. — Diğer ödemeler : 

Bu madde masraflannı karşılıyabilmek üzere geçen senenin aynı olarak 64 005 lira teklif edil
miştir. Bu bölümün tutan geçen seneden 7 112 İra fazlasiyle 1 350 012 liradır. 

Bolüm 210 — Temsil ödeneji : 

Hususi kanuna göre ayda İTŞ lira ödemek üzere geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 2 100 lira ko
nulmuştur. , "m! 

Bölüm 218 — 4896 sayılı Kanun gereğince ödenecek kasa tazminatı : 

1951 senesindeki sarfiyat ve memurların maaş zamları da nazarı itibara alınarak geçen yıldan 
5 000 lira noksaniyle 255 000 lira eklif edilmiştir. 

Bölüm 301 — Genel Müdürlük büro giderleri : -'^V** = '-->.-*?'-* *"* -' - ' - " " ^ 

Madde 10 — Kırtasiye : 

1952 yılı için verilmiş olan 13 500 liranın kâfi geleceği anlaşıldığından bu maddeye geçen sene
nin aynı olarak 13 500 lira konulmuşur. 

Madde 20 — Döşeme : 

1952 yılı için verilmiş olan 2 000 liralık ödenek bu sene için de aynen teklif edilmiştir. 

Madde 30 — Demirbaş : H * - J * !* t* **<s V* <<M* ̂  •' " 

1952 yılı için verilmiş olan 7 000 liranm kâfi geleceği anlaşıldığından bu maddeye geçen senenin 
aynı olarak 7 000 lira konulmuştu*. 

( S. Sayısı : 93 ) 
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Madde 40 — öteberi giderleri : 

1952 yılı için verilmiş olan 15 000 liramın kâfi geleceği anlaşıldığından bu maddeye geçen sene
nin aynı olarak 15 000 lira konulmuştur. 

Madde 50 — Aydınlatma : 

1952 yılı için verilmiş olan 15 000 liranın kâfi geleceği anlaşıldığından bu maddeye geçen yılın 
aynı olarak 15 000 İra konulmuşur. 

Madde 60 — Isıtma : 

1952 yılı için verilmiş olan 20 000 lira ödeneğin kâfi geleceği anlaşıldığından bu maddeye 
geçen yılın aynı olarak 20 000 lira konulmuştur. 

Bölüm 302 — ÎUer büro giderleri : 

Madde 10 — Kırtasiye : 

1952 yılı için verilmiş olan 80 000 liralık ödeneğin kâfi geleceği anlaşıldığından bu maddeye. 
geçen yılın aynı olarak 80 000 lira konulmuştur. 

Madde 20 — Döşeme : 

1952 yıb için verilmiş olan 10 000 liralık ödeneğin kâfi geleceği anlaşıldığından bu maddeye 
geçen yılın aynı olarak 10 000 lira konulmuştur. 

Madde 30 — Demirbaş : 

1952 yılı için verilmiş olan 20 000 liralık ödeneğin kâfi geleceği anlaşıldıhndan bu maddeye ge
çen yılın aynı olarak 20 000 Ura teklif edilmiştir. 

Madde 40 — öteberi giderleri : -

1952 yılı için verilmiş olan 40 000 liralık ödeneğin kâfi geleceği anlaşıldığından bu maddeye 
geçen yılın aynı olarak 40 000 lira konulmuştur. 

Madde 50 — Aydınlatma : 

1952 yılı için verilmiş olan 35 000 liralık ödeneğin kâfi geleceği anlaşıldığından bu -maddeye 
geçen yılın aynı olarak 35 000 lira konulmuştur. 

Madde 60 — Isıtma : 

1952 Yılı için verilmiş olan 120 000 liralık ödeneğin kâfi geleceği anlaşıldığından bu maddeye 
geçen yılın aynı olarak 120 000 lira konulmuştur. 

Bölüm 303 — Basılı kâğıt ve defterler : 

1952 Yılı için verilmiş olan 90 000 liranın kâfi geleceği anlaşıldığından bu maddeye geçen yı
lın aynı olarak 90 000 lira konulmuştur. 

Bölüm 304 — Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri : 

Madde 11 — Genel Müdürlük posta ve telgraf ücretleri : 

Bu maddeye geçen senenin aynı olarak 25 000 lira konulmuştur. : 

Madde 12 — îller posta ve telgraf ücretleri : -

Bu maddenin geçen senenin aynı olarak 200 000 lira konulmuştur. 

( S. Sayısı : 93 ) 
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Madde 21 — Genel Müdürlük telefon ve başka muhabere giderleri : 

1952 Yılı için verilen 45 000 liranın kâfi geleceği anlaşılmakla bu maddeye de geçen senenin 
aynı olarak 45 000 lira konulmuştur. 

Madde 22 — îller telefon ve başka muhabere ücret ve giderleri : 

1952 Yılı için verilen 40 000 liranın kâfi geleceği anlaşılmakla geçen senenin aynı olarak 
40 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 305 — Kira bedeli : 

Madde 11 — Merkez : 

Tertibi muhafaza maksadiyle geçen yıl bütçesinde olduğu gibi 1 lira konulmuştur. 

Madde 12 — îller : 

Mamulât, satış ve transit depolarının kira bedelleri haricinde kalan ve kira ile tutulan idare 
binalarının icarlarını karşılamak üaere bu maddeye geçen seneden 33 000 lira noksaniyle 17 000 
liranın kâfi geleceği tahmin edilerek 17 000 lira konulmuştur. 

Bölüm 306 — Givecekler : 

Âzami tasarrufa riayet edilmek şartiyle geçen senenin aynı olarak 125 000 lira teklif edilmiş
tir. 

Bölüm 307 — Yolluklar : 

Madde 10 — Sürekli görev yolluğu : 

Âzami tasarrufa riayet edilmek şartiyle geçen senenin aynı olarak 50 000 lira teklif edilmiş
tir. 

Madde 20 — Geçici görev yolluğu : 

Âzami tasarrufa riayet edilmek üzere geçen senenin aynı olarak 300 000 lira teklif edil
miştir. 

Madde 30 — Müfettişler yolluğu : 

Kadro mevcudu göz önünde tutularak geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 120 000 lira teklif edil
miştir. 

Madde 40 — Yabancı memleketler yolluğu : 

Dış piyasalardaki mesai birliği ve Hindistan ve Pakistan'la olan ticari temasların icabı ola
rak bu maddeye geçen seneye nazaran 5 000 lira fazlasiyle 50 000 lira konulmuştur. 

Madde 50 — Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve giderleri : 

204 ncü bölümün gerekçesinde izah olunan, getirtilecek (4) uzmanın ve personelinin yapacakla
rı seyahatlere karşılık olarak bu tertibe geçen senenin aynı olarak 10 000 lira konulmuştur. 

Bölüm 308 — 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları : 

1. Hastaların çoğalmaısı ve resmî hatanelerde yer bulunaımamaı yüzünden çok âcil vakalarda 
bâzı hastaların daha pahalı olan hususi hastanelerde yatırılması zaruretinde kalınması. 

2. Snatoryuım tedavisine ihtiyaç görülen hastaların fazlalaşmış bulunması, yegâne resmî sana
toryum olan Heybeliada sanatoryumunda da ekseriya boş yatak bulunmaması yüzünden hasta-

( S . Sayısı : 93) 
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lılklarınm ehemmiyet ve müstaceliyeti olan bir kısım hastaların hususi sanatoryumlara yatırıl
ması mecburiyetinde bulunulması, 

Gibi sebepler dolayısiyle bu bölümün 11, 12 ve 13 ncü maddelerine sıra ile geçen sene olduğu 
gibi 15 000 + 45 000 4- 15 000 lira olmak üzere ceman 75 000 lira konulmuştur. 

Madlde 11 — Genel Müdürlük : 

Yukarda arzedilen mucip sebeplere binaen bu maddeye 15 000 lira konulmuştur. 

Madde 12 — İller : 

Yukarda arzeldilen mucip sebeplere binaen bu maddeye 45 000 lira konulmuştur. * 

Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler : 

Yuikarda arze'dilen mucip sebeplere binaen bu maddeye 15 000 lira konulmuştur. 

Bölüm 403 — Temsil giderleri : 

İdarenin ticari bünyesi icabı 4 000 liralık ödenek kâfi gelmemektedir. Bu sebeple geçen yıla 
nazaran 1 000 lira fazlasiyle 5 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 405 — 5190 sayılı Kanunun gerektirdiği korunma ve tahsil memurları hayvanları gi
derleri : 

Madde 10 — Hayvan satmalına bedeli: 

1953 yılı içinde bir kısım memurların tedarik edeceğıi hayvan için avans karşılığı olarak geçen 
yıldan 2 000 lira noksaniyle 1 000 lira konulmuştur. 

Madde 20 — Memurlara verilecek hayvan yem bedeli : 

Halen mevcut 540 atlı takip, koruma ve tahsil memurlarının ayda 15 liradan ibaret yem be
dellerinin senelik tutarları 97 200 liradır. Sene içinde at alınması melhuz (16) kişinin hayvan 
yem bedeli 2 800 Mra tutmalktadır. Bir kısım memurların bekçi kadrosuna alınmış olması hase
biyle yem bedelinden 10 000 lira kadar tasarruf yapılacağı mülâhazasiyle ve geçen yıl ödeneğin
den 10 000 lira noksaniyle 90 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 407 — Muhasebe! 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 sarfiyatının 8 250 lira olduğu göz önünde tutularak ve geçen yıl ödeneğinin aynı 
olarak 9 000 lira teMif edilmiştir. 

Madde 40 — Mahkeme haçrları : 

1952 yılı Bütçesiyle kabul olunan 40 000 liranın ihtiyacı karşılıyamıyacağı anlaşıldığından ve 
5887 sayılı Kanunla bilûmum harçlar bir misli artırılmış bulunduğundan geçen seneden 20 000 lira 
fazlasiyle 60 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 50 — Bina ve Arazi Vergisi : 

Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 3 000 lira konulmuştur. 

( S . Sayısı : 93) 
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Madde 60 — Kaçağın meni ve takibine dair olan 1918 sayılı Kanun ve ekleri gereğince yapılacak 

ödemeler : 

Geçen senenin aynı olarak 15 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 417 — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenecek vergi ve resimler : 

Belediyece talep edilen miktarın artışı göz önünde tutularak bu bölüme geçen seneden 2 000 lira 
fazlasiyle 12 000 lira konulmuştur. 

Bölüm 419 — Mahkeme giderleri : * " 

Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 40 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 420 — Tecrübe, ıslah ve mücadele giderleri : 

Madde 11 — îşçi ücretleri : 

İşçi ücretlerinin artması, tütün bölgelerindeki örnek ve dağıtma fidelikleriyle tohum üretimi, to
hum ve fide tevziatının artırılmak istenmesi ve Doğu bölgelerinin kalkındırılması hakkındaki plânın 
tatbiki mülâhazasiyle geçen yıldan 30 000 lira fazlasiyle 140 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 12 — Yönetim giderleri : 

Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 18 000 lira konulmuştur. 

Madde 13 — Teknik giderler : 

Fermantansyon müddetinin kısaltılması için yapılmasına lüzum görülen tecrübelere muktazi ci
haz ve tesislerle lâboratuvarlarm ıslahı, mesaisinin artırılması ve Doğu bölgelerinin kalkınma plâ
nının bu yıl tatbiki sebebiyle bu maddeye geçen seneden 40 000 lira ziyadesiyle 72 000 lira teklif 
edilmiştir. 

Madde 14 — Fidelik müsabakaları î " * 

Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 2 500 lira teklif edilmiştir. T T 

Madde 15 — Bağ yardımı : 

Tertibin muhafazası için 1 lira konulmuştur. 

Madde 16 — Müskirat fabrikaları örnek bağları giderleri : 

Bu bağların mahsulü şarap imalinde harcanıp maliyet fiyatına girdiğinden döner sermayeye 
devri daha uygun mütalâa edilerek bütçeden çıkarılmıştır. 

Madde 17 — Mücadele giderleri : 

Tütün mahsulünün hastalık ve zararlariyle mücadelenin mahiyetine bağlı görülen bu maddeye 
geçen yıl ödeneğinden 5 000 lira noksaniyle 20 000 lira eklif edilmiştir. 

Bölüm 421 — Kaçağı takip ve önleme giderleri : 

Madde 11 — Tütün ekimi yazma giderleri : 

1950 ve 1951 yıllarında yapılan masrafların 100 000 lira civarında olduğu nazarı itibara alına
rak geçen yıldan 25 000 lira noksaniyle 100 000 lira ödenek konulmuştur. 

Madde 12 — Kaçak eşya muhafaza ve taşıma giderleri : * 

Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 15 000 lira teklif edilmiştir. \ x \ 

( S. Sayısı : 93 ) 
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Madde 13 — Kaçakla mücadele giderleri : 

1952 yılında bâzı bölgelerde baş gösteren geniş mikyasta ve silâhlı kafile halindeki kaçakçıları 
önlemek uğrunda hizmeti görülen muhbir ve müsadirlere tatmin ve teşvik edecek derecede ikrami
ye verilememiştir. Bu hal kaçakçılar karşısında, bilhassa gizli muhabirlerin yardımından lâyıkiy-
le istifadeyi imkânsız kılmakta ve her çareye baş vurularak başarmıya çalışan kaçakçılarla müca
dele işlerini daha semereli olmasına imkân bırakmamaktadır. Bu itibarla* ve Hazine menfaati 

MpBkjmından daha uygun olacağı mütalâa edilerek geçen yıl ödeneğinden 3 000 lira fazlasiyle 10 000 
^ f İ i î a ödenek konulmuştur. 

Bölüm 450 — Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar : 

Üniversitede okutulmakta bulunan talebenin beherine 1 250 lira hesabiyle Millî Eğitim Bakan
lığına tevdi edilecek burs bedelleri için 11 250 ve bu öğrencilerin muhtemel hastalıkları halinde 
tedavileri giderleri karşılığı olarak da 2 000 lira olmak üzere geçen yıldan 14 250 lira noksa-
niyle 13 250 lira konulmuştur. 

Bölüm 451 — Yayın giderleri : • •"" • * » . <> . * * , - .,.-• , ~ 

Madde 10 — Satmalına ve abone : 

1949 yılında 15 000, 1950 yılında 10 000 lira ödenek konan bu tertibe 1951 ve 1952 yılların
da beşer bin lira teklif edilmiş ise de bilhassa 1952 yılında gazete, mecmua ve kitap bedelleri-

. nin artmış ve yevmi gazetelerin de çoğalmış olması hasebiyle bu ödeneğin kâfi gelmiyeceği an
laşılmış ve bu yıl için 5 000 lira fazlasiyle 10 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 20 — Başka her çeşit giderler : i • ', 

Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 10 000 lira konulmuştur. 

Bölüm 452 —* Teknik yardımdan faydalanılarak yabancı memleketlere gönderileceklerin yol
luk giderleri : 

Birleşmiş Milletler veya diğer teşekküller teknik yardımdan faydalanılarak yabancı memleket
lere gönderilecek (4) elemanın vasati 2 000 lira hesabiyle gidip gelme yolluk masrafları olarak 
8 000 lira konulmuştur. 

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 franga mukabil 
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 ödeneğinin oynı olarak 10 000 lira konulmujştur. 

Bölüm 459 — Spor giderleri : . . - • - • -

Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 1 000 lira teklif edilmiştir. 

Bolüm 476 — Kurs giderleri : *" * 

Madde 10 —• Kurs genel giderleri : 

Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 1 000 lira konulmuştur. H ' .f 
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Madde 20 — öğrenci bursları : 

Eksper kurşundaki (30) öğrencinin bursları karşılığı ve geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 
32 400 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 501 — Geçen yıl borçları : 

Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 40 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 502 — Eski yıllar borçları: 

Madde 10. — 1948 - 1951 yılları borçları : 

Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 45 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 20. — 1928 - 1947 yılları borçları : 

Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 5 000 lira teki il' edilmiştir. 

Bölüm 505 — Hükme bağlı borçlar : 

Geçen sene mevcut bâzı mühim dâvaların bitmiş olması hasebiyle eldeki dâvâlı mevzular goz 
önünde tutulmak ve ücreti vekâlet, muhakeme ve icra masraflariyle sair masrafları da nazarı itibara 
almak suretiyle geçen yıl ödeneğinden 150 000 liva noksaniyle 150 000 lira konulmuştur. 

Bölüm 602 — işçi kurul ve sendikalarına yardım : 

5018 sayılı Kanunla teşekkül etmiş bulunan işçi sendika I ar iyle sair işçi kurullarının inkişaf
larını sağlamak maksadiyle geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 10 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 604 — Çeşitli hayır kurumlarına yardım : 

Geçen senelerde 3 000 lira olan bu bölüme, geniş teşkilâtı bulunan idaremize hayır kurumlarınca 
yapılan müracaatları karşılamaya kâfi gelmemekle beraber, 1952 yılının aynı olarak 1 000 lira 
konmuştur. 

Bölüm 605 — 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu gereğince şarapçılara ve

rilecek primler ve yapılacak başka ödemeler : 
Dış memleketlere ihraç edilecek şaraplar için verilecek primleri ve özel şarap yapıcıları arasın

da açılacak müsabakada muvaffak olanlara verilecek mükâfatları karşılamak üzere geçen yıl öde
neğinin aynı olarak 100 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 701 — Yapı onarımı : ; 

Madde 11 — Genel Müdürlük : 

Genel Müdürlük binası, levazım ambarları, enstitülerle nakliyat şubesi binalarında zuhur ede
cek tamirat işlerini karşılamaik üzere bu maddeye geqen yıldaki miktar kadar yani 15 000 lira 
teklif edilmiştir. 

Madde 12 — İller : 

Mülhakat idare malı binalarının seneler geçtikçe müteferrik tamirata olan ihtiyaçlarını karşı
lamak üzere geçen yıldan 25 000 lira noksaniyle 150 000 liranın yeteceği mülâhaza olunmuştur. 

Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler : 

Geçen yıla nazaran 25 000 lira noksaniyle 175 000 lira ödenek teklif edilmiştir. Bu ödenekle 
(14) muhtelif fabrika ve işletmede tamirat yapılabilecektir. 
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Bölüm 735 — Bina satmalma, yaptırma: * ; f 

Madde 12 — iller : ; ; <. 

İdarenin esas ihtiyaeı geniş olmakla beraber, bir program tahtında bu yıl Ankara'da (15) ton
luk barut deposu arsa tedariki ve bina Kılıçlar'da kapsül ambarı, Zonguldak'ta dinamit ambarı 
inşâatından başka muhtelif yerlerde idarenin barınacak binalara ihtiyacı sebebiyle idare binaları 
inşaatı zarureti karşısında bu maddeye geçen yıldan 400 000 lira fazlasiyle 810 000 lira ödenek 
teklif edilmiştir. 

Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler : 

Bitlis Tütün Atelyesinin su temini tesisatı, izmir Şarap Fabrikası sundurması, Gazianteb fab
rikası imlâ kısmı inşaatı, Elâzığ Şarap Fabrikasının müteferrik işleriyle mütaaikıp yıla sirayet ka
rarları dolayısiyle bu maddeye geçen yıldan 250 000 lira noksaniyle 200 000 İdra teklif edilmiştir. 

Bölüm 736 — 5113 sayılı Kanun gereğince satınalınacak veya yaptırılacak tütün bakım ve 
işleme evleri ve ambarları : 

Teklif geçen yıla nazaran 157 000 lira noksandır. Bu ödeneğin 1 200 000 lirası Samsun, 443 000 
lirası îstanbul tütün bakım ve işleme evleri inşatma, 1 000 000 lirası Samsun bakım ve işleme evi 
tesisatına, 300 000 lirası Samsun demir doğramasına, 500 000 lirası Bandırma demir doğramasına, 
500 000 lirası Bursa bakım evi, 500 000 lirası Paşalimanı bakım evleri inşaatına, 100 000 lirası da 
Trabzon ve Mudanya bakım evleri muhavvileleri için lüzumlu makine ve motörler için konulmuştur. 

Bölüm 741 — 4898 sayılı Kanun gereğince yeniden yaptırılacak fabrika, imal ve doldurma 
evleriyle mevcutlarının .genişletilmesi giderleri : 

Madde 10 — Fabrika, imal ve doldurma evleri : ŞjFf^l • I • ! -#«f'>l*|»-'?-?'»»'»«»İ9f©f«>f»»« 

Programa göre bu tertibe geçen yıldan 560 000 lira fazlasiyle 2 510 000 lira teklif edilmiştir. 
Bu ödeneğin 2 050 000 lirası Maltepe Sigara Fabrikasından sarfınazar edilmesi sebebiyle Cibali 
Sigara Fabrikasının ıslahı ve. tevsii için konulmuştur. Geri kalan 130 000 lira (2) aded kıyım ma
kinesine, 15 000 lira îstanbul Bira Fabrikası malt dairesi inşaatına, 80 000 lira İstanbul Bira Fab
rikasının kazan dairesi inşaatına, 10 000 lira arpa temizleme dairesi inşaatına, 75 000 lirası malt fırı
nı inşaatında ve 150 000 lirası da tahammür küvleriyle maya üretme tesisleri için harcanacaktır. 

Madde 20 — A. M. F. Firması bonolar L : 

Bu maddeyi muhafaza için 1 lira teklif edilmiştir. A. M. F. Firmasiyle yapılan görüşmeler neti
cesinde bono ödenmemesi hususu firmaca prensip itibariyle kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Madde 30 — Rize Çay Fabrikası : 

Rize'de mevcut çay fabrikasmdaki nakil tesislerinin, su işlerinin), aneks binanın ikmali, jenera
tör ve takatlerinin tashihi ile Çayeli ve Gündoğdu fabrikalarının makine ve teferruatının yapılması 
için bu tertibe geçen yıldan 2 400 000 lira fazlasiyle 2 500 000 lira konmuştur. 

Bölüm 751 — Satınalınacak makine, alet ve araçlar ve bunları kurma giderleri : 

İhtiyacın pek mübrem olabilenlerinin temini düşüncesiyle muhtelif (15) kalem alet grupunun 
alınıp kurulmasını karşılamak üzere ve geçen yıldan 368 000 lira noksaniyle 602 000 lira teklif 
edilmiştiı. 

Bölüm 752 — Satınalınacak taşıtlar : 

İdarenin yıpranıp hurdalaşan kamyonlarından artık istifade edilemiyecek hale gelenlerinin yerine 

( S. Sayısı : 93 ) 



— 16 — 
(4) aded kamyon ve tuzlalarla işletmeler için at, merkep gibi nakil araçları tedariki zaruretiyle geçen 
yıla nazaran 48 OOO lira fazlasiyle 63 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 761 — Çamaltı ve Yavşan tuzlalarında yaptırılacak yeni tesisler ve bunları genişletme 
giderleri : 

Geçen yılın aynı olarak 1 250 000 lira ödenek konulmuştur. Hazırlanan programa göre bu öde
neğin 300 000 lirası Çamaltı sahil tahkimatına, 270 000 lirası azmak inşaatına, 150 000 lirası 
elövatör kanalı inşaatına, 50 000 lirası iskele silosu, 100 000 lirası hangar inşasına, 75 000 lirası 
toprak tesviye işlerine, 230 000 lirası Çığlı şosesine, 75 000 lirası da Kaldırım, Yavşan ve Çamaltı 
tuzlaları tevsii ile alâkalı diğer inşaata harcanacaktır. 

Bölüm 762 — 5433 sayılı Kanun gereğince ödenecek Rize Çay Fabrikası taksiti : 

Üçüncü takisit borcu karşılamak üzere geçen yıldan 27 962 lira noksaniyle 624 559 liranın ye
teceği hesaplanmıştır. 

Bölüm 771 — Şaraplık bağ yetiştireceklere 5089 sayılı Kanun gereğince yapılacak ikrazlar : 

Geçen yıllarda kendilerine ikrazda bulunulan şaraplık bağ sahiplerinin taleplerini karşılamak 
üzere ve geçen yılın aynı olarak 110 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

Tütün 

1952 yılı üç aynık tütün satışları 5.028.161 kilo olup geçen yılın ayın devresi zarfındaki satış
lara nazaran % 6,37 nispetinde fazladır. 

1951 yılı satış miktarı 19.627.312 kilo olduğundan artış nispeti olan 6,37 ııiıı buna tatbiki ha
linde 1952 yılı satışlarının 20.877.570 kilo olacağı anlaşılmakta ise de, artış nispeti (3) aylık dev
reye isabet ettiğinden tahmin haddi daha sahih bir netice elde etmek üzere 1953 yılı için 22 mil
yon kilo tahmin edilmiştir. Satış nevilerine göre vasati fiyatının 807,04 kuruş ve satış tutarının 
da 177 548 340 lirayı bulacağı hesap edilmiştir. 

1951 yılı Bütçe tahminlerinde 386,15, 1952 yılı Bütçe tahminlerinde ise 348,13 kuruş olarak he
sap edilmiş olan tütün maliyeti 1953 yılı için 348,66 kuruş olarak tahmin edilmiştir. 

Beyiye, nakliye, sigorta ve muhtelif masraflardan ibaret olan satış masrafları 1952 yılı Büt
çe tahminlerinde kilo başına 74,62 kuruş hesap edilmiş idi. 1953 yılı için yapılan tahmin ve he
saplarda bu masrafların 68,51 kuruş olacağı neticesine varılmıştır. 

Yukarda arz ve izah edilen vaziyete nazaran 1952 ve 1953 yılları tütün satış, maliyet, masraf 
ve kâr tahminlerini gösteren cetvel aşağıya dere edilmiştir : 

Satış mas- Satış kâr-
Yılı Kilo Bedeli Maliyeti rafları lan 

1952 19.076.300 158 289 765 66 410 357 14 234 501 77 644 907 
1953 22.000.000 177 548 340 76 704 630 15 073 410 85 770 300 

Buna nazaran netice itibariyle 1953 yılı tahminlerinde 1952 yılma nazaran 8 125 393 lira fazla 
bir kâr derpiş edilmiştir. 

1952 yılında vasati olarak bir kilo tütünden elde edileceği tahmin edilen kâr 407,02 kuruş olduğu 
halde 1953 yılında 389,87 kuruştur. Bu fark kısmen amele ücretlerine yapılmış olan zamdan ve 
kısmen de yaprak tütün maliyetlerinden ileri gelmiştir. 
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Tuz 

1952 yılı (3) aylık satışları 54 316 ton olup geçen yılın aynı devresi zarfındaki satışlara naza
ran % 11,15 nispietinde fazladır. 1951 yılı satış miktarı 243 597 ton olduğundan artış; nispeti olan 
% '11,15 in föına%ıtbikı halinde 1952 yılı satışlarının 270 760 ton olacağı anlaşılmaktadır. 1953 yılı 
için 270 000 ton tahmin edilmiştir. Bundan elde edileceği hesap edilen satış tutarı 10 502 040 liradır. 
Beher tonda 7,42 lira maliyet ve 9,20 lira satış masrafları hesap edilerek 6 014 2S0 lira satış kârı 
tahmin edilmiştir. • • , 

Çay 

1952 yılı (3) aylık satış miktarı 649 261 kilo olup geçen yılın aynı aylarındaki satışa nazaran 
% 32,16 nispetinde fazladır, 1951 yılı satışları 2 175 797 kilo olduğundan artış nispeti olan % 32,16 
nın buna tatbiki halinde 2 875 530 kilo elde edilmektedir. 

Bu hesaba göre 1953 yılı tahminî 3 100 000 kilo alınmıştır. Vasati 1 523,87 kuruş fiyatla satış 
tutarı 47 240 000 lirayı bulacaktır. 1952 yılı maliyeti 790,91 kuruş hesap edilmişken 1953 ydı için 
bir miktar noksanı ile 774,67 kuruş alınmıştır. 1952 yılında kilo başına 121,15 kuruş tahmin 
edilen satış masrafları 1953 yılı için 117,17 kuruş olarak hesap edilmişir. Bu vaziyete nazaran 1953 
yılı satış kârı geçen yıldan 7 227 620 lira fazlasiyle 19 593 040 lira tahmin edilmiştir, 

Bira 

1952 yılı (3) aylık satış miktarı 4 314 288 litre olup geçen yılın aynı ayları zarfındaki satışa 
nazaran :% 11,62 noksandır. 1951 yılı satış miktarı 19 061 238 litre olduğundan noksan nispetinin 
buna tatbiki halinde 1952 yılı satışlarının 16 846 320. litre olacağı̂  anlaşılmaktadır. 

Buna nazaran 1953 yılı satışlarının 18 000 000 litrenin altında olarak tahmin edilmesi icabet-
mekte ise de satışların bir miktar artacağı hesap edilmiş ve bu sebeple 1953 yılı için 19 milyon litre 
tahmin edilmiştir. 

;Vasati 69,47 kuruş hesabiyle satış tutarı 13 200 000 lira olacaktır. 1952 yılında beher litrenin 
imalât maliyeti 25,02 kuruş olduğu halde 1953 yılı maliyeti 25,05 kuruş tesbit edilmiştir. Satış 
masrafları litrede 15,84 kuruş olarak hesap edilmiş ve buna göre litrede elde edilecek kâr 28,58 
kuruş tahmin edilerek kâr yekûnu 5 431 400 lira olarak tesbit edilmiştir. 

İspirtolar 

1952 yılı (3) aylık ispirto satışları 1 532 930 litre olup geçen yılın aynı ayları zarfındaki sa
tışa nazaran !% 5,46 fazladır. 1951 yılı satış miktarı 6 282 504 litre olduğundan artış nispetinin 
buna tatbiki halinde 1952 yılı satışlarının 6.625.500 litre olacağı anlaşılmaktadır. 1953 yılı için 
7.065.250 litre tahmin edilmiştir. Satış nevilerine göre vasati 112,37 kuruş hesabiyle satış tutarı 
10 765 300 lira hesap edilmiştir. 1953 yılı maliyeti 85,20 satış masrafları 6,59 kuruş olarak hesap 
edilmiş ve neticede ispirto satışlarından 4 280 170 lira kâr tahmin edilmiştir. 

ifefettor 

1952 yılı (3) aylık satış 1 617 458 litredir. Bu miktar geçen yıla nazaran %2,91 nispetinde nok
sandır. 1951 yılı satışları 6 755 529 litre olup bu artışın buna tatbiki neticesinde 1952 yılı satışla
rının 6 559 010 litreyi bulacağı anlaşılmaktadır. 1953 yılı için 7 002 000 litre satış tahmin edilmiş
tir. Vasati 644,42 fiyatla tutarı 45 122 800 liradır. 1952 yılı Bütçesinde maliyet ve satış masrafla
rı tutarı litre başına 259,72 kuruş tahmin edilmiştir. 1953 yılı için 267,46 kuruş hesaplanmıştır. Bu 
vaziyete nazaran 1953 yılı için derpiş edilen satış kârı geçen yıl tahminlerinden 972 030 lira fazla
siyle 26 394 800 liradır. 
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Şaraplar 

1953 yılı (3) aylık satış miktarı 1 148 860 litredir. 1951 yılının aynı ayları satış miktarı 779 828 
litre idi. Artış nispeti % 47,32 dir. 1951 yılı (12) aylık satışları 3 839 750 litredir. Artış nispetinin 
buna tatbiki halinde 1952 yılı satışlarının 3 900 000 litrenin üstünde olması ieabetmekte ise de mu
kavelelere bağlı olduğundan 1953 yılı satış miktarı 4 milyon litre tahmin edilmiştir. 1953 yılı tah
mininde litre maliyeti 37,79 kuruş olarak alınmıştır. 1952 yılı tahmininde bu rakam 40,56 kuruş
tur. 1953 yılı satış fiyatı 50,02, 1952 yılı satış fiyatı 51,72 kuruş alınmıştır. Bu vaziyete göre 1952 
yılında litre başına satış kârı 11,16 kuruş olduğu halde 1953 yılı için 1,07 kuruş fazlasiyle 12,23 
kuruştur. Bu sebeple 1953 yılı kâr tahmini geçen yıl tahminlerinden 111 230 lira fazlasiyle 489 460 
liradır. 

Diğer içkiler 

A) Kanyak : 

1952 Yılı (3) aylık satışları 43.075 litredir. 1951 yılının aynı ayları zarfındaki satışlara na
zaran % 8,98 nispetinde fazladır. 1951 yılı satışları 39.523 litre olup satış nisspetinin buna tatbiki 
halinde 211.000 litre tesbit edilmiştir. 1953 yılı için 210.000 litre satış tahmin edilmiştir. Bu sa
tışlardan tahmin edilen kâr 788 440 liradır. Satış tutarı 1 616 015 liradır. 

B) Vermut : 

1952 Yılı (3) aylık satışları 23.751 litredir. 1951 yılının aynı ayları zarfındaki satışlara naza
ran % 19,20 nispetinde bir noksanlık vardır. 1953 yılı satış tahmini 84.000 litredir. Bundan elde 
edilecek satış hasılatı 279 600 lira ve satı,ş kârı da 78 240 liradır. 

C) Kınakına : 

1951 ve 1952< yılları (3) aylık satış mukayeselerinde 1952 yılında % 10,54 nispetinde bir nok
sanlık vardır. 1951 yılı satışları 2.697 litredir. Satışlardaki düşme göz önünde tutularak 1953 
yılında 2.375 litre satılacağı tahmin edilmiştir. Bu satıştan elde edileceği tahmin edilen hasılat 
8 075 lira, kâr 1 200 liradır. 

D) Likörler : 

1£52 Yılı (3) aylık satış miktarı 58.130 litredir. Geçen yılın aynı ayları zarfındaki satış 
56.157 litre olup 1952 yılında % 3,51 nispetinde bir artış müşahede edilmektedk*. 1951 yılında 
247.150 litre satılmıştır. Artış nispetinin tatbiki halinde 255.830 litre elde edilmektedir. 1953 yılı 
için 260.000 litre satış tahmin edilmiştir. Bundan elde edilecek hasılat 1 166 500 lira ve kâr 
296 320 liradır. 

E) Malt : 

1953 yılı için 17.500 litre satış tahmin edilmiştir. Beher litrede satış fiyatı 177,14, maliyet ve 
masraf 133,03 kuruş, satış kârı 44,11 kuruştur. Buna göre malt satışında 31 000 lira hâsılat ve 
7 720 lira kâr elde edilecektir. 

F) Votka : 

1952 yılı (3) aylık satışları 94.882 litre olup geçen yılın aynı aylardaki satışlarına nazaran 
% 31,99 nispetinde fazladır. 1951 yılı satışları 300.220 litredir. 1953 yılı için 439.725 litre tahmin 
edilmiştir. Bundan elde edilecek hasılat 2 734 735 lira ve satış kârı 1 919 720 liradır. 

G) Cin : 

1952 yılı (3) aylık satışları 5.712 litre olup geçen yılın aynı aylardaki satışlarına nazaran 
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% 0,25 nispetinde noksandır. 1951 yılı satışları 23.895 litre olup artış nispetinin buna tatbiki 
neticesinde 23.000 litre elde edilmektedir. 1953 yılı için 23.000 litre talimin edilmiştir. Bu satış
tan elde edilecek hasılat 138 000 lira ve kâr 73 340 lira hesap edilmiştir. 

H) Viski : 

1953 yılı için 10.000 litre viski satılacağı ve bundan 446 655 lira sataş hasılatı ve 304 000 lira 
satış kârı elde edileceği tahmin edilmiştir. 

I) Şampanya : 

1953 yılı içinde 6.400 litre satılacağı ve bu satıştan 148 000 lira hasılat ve 71 880 lira kâr edi
leceği tahmin edilmiştir. 

Tukardaki izahata nazaran diğer içkilerden toplu olarak 5 957 460 lira satış hasılatı ve 3142 500 
lira «atış kârı ilde edileceği anlaşılmaktadır. Bu kısma ait satış kârlarında geçen yıla nazaran 
583 864 lira bir fazlalık mevcuttur. 

Barut 

1952 yılında (3) aylık satışlar 3 167 372 lirayı bulmuştur. 1953 yılı için 13 441 180 lira ola
rak tahmin edilmektedir. Bunun 9 037 850 lirası maliyet ve satış masrafları olup mütebaki 
4 403 330 lirası satış kârını teşkil edecektir. Bu miktar geçen yıldan 102 530 lira fazladır. 

Kibrit 

1952 yılı üç aylık satışları 14.665 sandık, 1951 yılı satışları 59.000 sandıktır. 1953 yılı için 
60.000 sandık satılacağı tahmin edilmiştir. Bu satışlardan elde eddleeek hasılat 6 milyon lira ve 
satış kârı 337 200 liradır. 

Yukardaki hesaplara göre satış kârları yekûnu 156 254 840 liradır. Buna memleket harici 
satışlardan elde edileceği tahmin edilen 500 bin lira ve maliyete giren bütçe giderleri ve sair 
gelirler olarak 7 480 000 lira eklenmiş ve döner sermaye giderleri olarak bundan 5 682 000 lira 
tenzil edilmiş ve bu suretle bütçe gelirleri (B) cetvelinin birinci bölümü olan satış kârları 
158 552 840 lira tesbit edilmiştir. Bütçe gelirlerinin bu bölümü geçen yıl tahminlerinden 
21 768 636 lira fazladır. Bu suretle elde edilen 158 552 840 liraya, bütçe gelirleri olarak 
1 700 000 lira. ve destekleme yaprak tütün mubayaasından tahakkuk ettirilecek hizmet ücreti ola* 
rak 750 000 lira ve muhtelif nevi mamulât satışlarından tahassıil edecek 110 021 930 lira Millî 
Savunma Vergisi eklenerek bütçe kanun tasarısının 2 nci madesinde gösterileceği üzere (B) 
cetveli yekûnu 271 024 770 lira elde edilmiştir. 

Bu rakam geçen yıl tahminlerinden 32 265 566 lira fazladır. Genel bütçeye ödenecek Hazine 
hissesinin hesabına gelince; 271 024 770 lira olarak tahmin edilen bütçe gelirlerinden bütçe 
kanunu tasarısının 1 nci maddesinde sözü geçen (A-l) ve (A-2) cetvellerinde gösterilmiş olan 
ceman 32 264 424 lira tenzil edilmek, 4250 sayılı Kanun gereğince ispirto ve ispirtolu içkiler 
sataş kârından % 4,50 nispetinde 1 806 150 lira /Tayyare Resmi ve 5237 sayıh Kanun gereğince 
Tekel safi gelirlerinden % 5 'nispetinde 6 346 616 lira belediyeler hissesi ayrılmak suretiyle Ha
zine hissesi geçen seneye nazaran 30 969 513 lira fazlasiyle 230 607 580 lira tesbit edilmiştir. 

1952 yılındaki iki ay beş günlük kibrit Millî Savunma Vergisi olan 1 469 250 lirayı da buna 
ilâve ettiğimiz takdirde hakiki Hazine hissesi fazlalığı 32 438 763 liraya baliğ olur. 
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1953 yılı satışların tahUU 

Vasati 
fiyat 'Satı# 

Ölçü Satış Kuruş ıS. masrafları' Satış bedeli Kâr 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

d. 

Tütün: 

Tuız: 

Çay: 

Bira: 

ispirtolar. 

Bakılar : 

Şaraplar: 

D. İçkiler: 

Barut: 

Satış 
Maliyet 
Beyiye 
Nak. Muıh. 

Satış 
Maliyet 
Nak, Muh. 

Satış 
Maliyet 
Beyiye 
Nak. Muh. 

Satış 
Maliyet 
Nak. Muh. 

Satış 
Maliyet 
Beyiye 
Nak. Muh. 

Satış 
Maliyet 
Beyiye 
Nak. Muh. 

Satış 
Maliyet 
Nak. Mulh. 

Satış 
Maliyet 
Beyiye 
Nak. Müh. 

Satış 
Maliyet 
Beyiye 
Nak. Muh. 

Kilo 

Ton 

Kilo 

Litre 

Litre 

Litre 

Litre 

Litre 

Lira 

22 000 000 

270 000 

3 100 000 

19000 000 

7 065 250 

7 002 000 

4 0 0 0 000 

1 053 000 

• 

13 441 180 

807.04 
348.66 
37.43 
31.08 

3.890.— 
742.— 
920.— 

1.523.87 
774.67 

83.40 
33.77 

69.47 
25.05 
15.84 

152.37 
85.20 
0.52 
6.07 

644.42 
192.62 

13.58 
61.26 

50.02 
37.79 

623.79 
208.54 

14.82 
64.17-

100.— 
59.— 
3.01 
5.23 
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76 704 630 
8 235 023 
6 838 387 

2 002 910 
2 484 850 

24 014 690 
2 585 400 
1 046 870 

4 759 000 
3 009 600 

6 019 840 
36 600 

428 780 

13 487 630 
950 610 

4 289 760 

1 511 540 

2 195 998 
156 075 
675 647 

7 930 300 
404 580 
702 970 

177 548 340 

91 778 040 

10 502 040 

4 487 760 ' 

47 240 000 

27 646 960 

13 200 000 

7 768 600 

10 765 390 

6 485 220 

45 122 800 

18 728 000 

2 001 000 

1 511 540 

6 568 580 

3 027 720 

13 441 180 

9 037 850 

85 770 300 

6 014 280 

19 593 040 

5 431 400 

4 280 170 

26 394 800 

489 460 

3 540 860 

4 403 330 
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Vasati 
fiyat Satış 

Ölçü Satış Kuruş S. masrafları Satış bedeli Kâr 
• * 

10. Kibrit: Satış Sandık 
Maliyet 
Beyiye 
Nak. Mrih. 

60 000 10.000.— 
7.561.— 
605.— 

1.272.— 

4 536 600 
363 00 
763 200 

6 000 000 

5 662 800 337 200 

Satış kârları : 
Haricî satış kârları 
Maliyete giren bütçe 'giderleri ve sair gelirler 

Faiz, amortisman, «abit kıymetler, sigorta ve 
sair masraflar 

Bütçe B eet velinde gösterilen satış kâri arı 
'Destekleme hizmet ücreti 
Bütçe gelirleri 
Millî Savunma Vergisi 

Bütçe geliri toplamı : 
Bütçe giderleri 
Tayyare Resmi 
Belediye hissesi 

Hazine hissesi : 

Tekel hasılatı 120 585 650 
Savnnma Vergisi 110 021 930 

500 000 
7 480 000 

* 
750 000 

1 700 000 
110 021 930 

32 264 424 
1 806 150 
6 346 616 8 152 766 

156 254 840 

7 980 000 

164 234 840 

5 682 000 

158 552 840 

112 471 930 

271 0241 770 

40 417 190 

230 607 580 

Hazine hissesi 230 607 580 
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Rapor 

aa .1.1953 

Bütçe Encümeni Yüksek Riyasetine 

İnhisarlar Umum Müdürljüğü 1953 yılı Bütçesini tetkik ettik. 

Umum Müdürlük Bütçesinin tafsilâtına girmeden evvel, bu müessesenin bünyesi ve gösterdiği 
hususiyeti kısaca tebarüz ettirmeyi, ileride bu idarenin geçirebileceği ve hattâ geçirmesi elzem tebed
dülün sarahatle ve önceden bilinmesi ve kabul edilmesi bakımından lüzumlu ve faydalı mütalâa ettik. 

Bu itibarla birinci kısımda İnhisarlar ve GenelMüdürlük hakkındaki görüşlerimizi ve ikinci kı
sımda da 1953 Bütçesi hakkındaki tetkiklerimizi arzetmiş bulunuyoruz. 

I. Kısım 

inhisarlar ve Genel Müdürlüğün durumu hakkında görüşler 

Bilindiği gibi mülhak bütçe ile idare edilen hükmî şahsiyeti haiz bir Devlet müessesesi olan bu
günkü idare; 4036 numaralı kanunun ikinci maddesine göre tütün, ispirto ve ispirtolu içkiler, tuz, 
barut ve patlayıcı maddelerle av malzemesi fişek, rovelver ve sonradan bunlara ilâve edilen çay inhi
sarını, geçen sene Tekelden çıkarılan kibrit imali satış ve tevzi işlerini mevzu hükümler dairesinde 
işletmek ve idare etmekle mükelleftir. 

1953 tahminlerine göre yıllık ham madde malzeme ve diğer mubayaaları 116 milyon lira ve se
nelik iş hacmi (umumi satışı) 410 milyon lira olan bu idare kendisine mevdu işleri muhtelif kapasi
tede 17 fabrika, 120 den fazla depo ve 500 e yakın satış ve tevzi merkezleri vasıtasiyle ifa etmektedir. 

Bir bakıma, idare kendisine tevdi olunan işleri ancak âmme menfaatleri mülâhazasiyle ve münha
sıran bir âmme müessesesi olarak tedvir etmekle mükellef iken diğer bir bakımdan müdebbir bir 
tüccar gibi hareket ederek Hazineye mümkün olan gelirin haddi âzamisini sağlamak gibi tamamen' 
iktisadi ve ticari yani yekdiğerleriyle asla bağdaşmaları mümkün olmıyan iki zıt fikir ve endişeyi 
bir arada mezcetmek gibi hakikaten sui generis bir bünye arzetmektedir. Bu halin ispat derecesi ise 
cayi sualdir. 

Münakaşaya mütehammil olmıyan bir keyfiyet ifade olunabilir ki İnhisarlar İdaresinin işletip 
idare ettiği monopollerin ihdası maksat ve gayeleri, tamamen fiskaldir. 

Bu makasat ve gayeyi tahakkuk ettirmek için uygulanmakta olan sistem hemen bütün memleket
lerde terkedilmiş bulunan «Pus - value» esasıdır. 

İnhisarlardan beklenilen gelirin sağlanması için bu rejime tâbi tutulan maddelerin satış veya 
istihlâk fiyatlarının Hükümet tarafından tâyin ve tesbiti cihetine gidilmiş ve maliyet fiyatları üze
rinde durulmak şıkkı ihtiyar edilmemiştir. 

Bu esasın tatbikmda dahi bir vahdet ve insicam görülmemektedir. 

Nitekim : 

En ehemmiyetli tekel konusu olan tütünde fiyat tesbiti ne bir vergi tahsili için gereken esas
lara ve ne de iktisadi icaplara göre yapılmamakta olduğu gibi ispirto ve ispirtolu içkilerde İdarenin 
teklifi ve İcra Vekilleri» Heyetinin karariyle tâyin olunan âzami ve asgari hadler dâhilinde bir «İn
hisar Resmi» tahsili cihetine gidildiği, tuzun satış fiyatının kanunla tâyin edilmiş olduğu çayda ise 
âzami ve asgari inhisar resimlerinin İcra Vekilleri Heyetince tâyin olunup perakende satış fiyat-
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lannm İdarece tesbit olunduğu, patlayıcı maddelerde (25 -100) hadleri arasında aagafciv^âaami 
inhisar resimlerinin yine İcra Vekilleri Heyetince tâyini cihetine gidildiği görülür. 

Burada bâzı Tekel maddelerine mevzu Millî Müdafaa Vergisine de temas etmekte zaruret vardır. 

Bilindiği gibi 1934 yılında kabul edilen bir kanunla bâzı tekel maddeleri Millî Müdafaa Vergi
sine tâbi tutulmuştur. 

Bu vergi bakımından Tekel maddelerinin durumunu aşağıdaki tablo kâfi derecede vuzuhla 
belirtmektedir. 

Mevzular Müdafaa Vergisi 

Tütün 
İspirto 
İspirtolu içkiler 

Bira 
Şarap 
Tuz 
Çay 
Barut ve patlayıcı maddeler 
Oyun kâğıdı 
Kibrit 

Ad valorem 
Müdafaa Vergisi yoktur. 
Alkolün nev'ine göre şişe başına 
spesifik vergi 
Litre başına spesifik vergi 

» » ». » 
Kilo başına spesifik vergi 
Müdafaa Vergisi yoktur. 

Müdafaa Vergisi kaldırılmış, İs
tihlâk Vergisi konmuştur. 

Piskal maksat ve gayenin tahakukunu temin için ihtiyar edilmiş bulunan rejimdeki sistem
sizlik ve karışık durum bilhassa bu maddelerdeki vergi nispetsizliği ve ahenksizlikleri bakımın
dan da şayanı nazardır: 

Ajşağıdaki tablo bu hususta kâfi derecede bir fikir vermek için arzolunmuştur : 

Madde 

Tütün 
İspirto 
Rakı 
1. İçkiler 
Bira 
Şarap 
Tuz 
İthal çayı 
Rize çayı 
Barut ve saire 

ölçü 

Kilo 
Litre 

» 
» 
» 
» 

Kilo 
» 
» 

Lira 
Kibrit (sandık lira) 

Ortalama ma
liyet fiyatı 

Kuruş 

464 
120 
285 
341 
50 
45 
2 

967 
1.327 

75 
84 

Ortalama 
satış fiyatı 

Kuruş 

1.267 
159 
736 
729 
89 
67 
5 

L.490 
1.600 

100 
246 

Park 
Kuruş 

803 
39 

451 
388 
39 
22 

3 
523 
273 
25 

162 

Farkın sa
tış fiyatına 
nispeti % 

63.50 
24.50 
61.50 
53.— 
44.50 
33.50 
62.— 
35 — 
17.— 
25.— 
66.— 

Görülüyor ki, bugünkü inhisar rejminde tuz gibi zaruri bir gıda maddesinden % 62 nispetin
de bir vergi alınırken tütünden % 63 ve diğer maddelerin kâffesinden daha düşük nispette ver
gi alınmaktadır ki, bu vergilendirme şeklinin üzerinde ciddiyetle durulmak lüzumu bilhassa te
barüz etmektedir. 

Bu müşahedeler raportörlerinizi, her şeyden evvel inhisar maddelerinin vergilendirme şekille
ri üzerinde gerekli reformun pek yakın bir zamanda icrasını temenniye sevk etmektedir. 
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İnhisar maddelerindeki vergilendirme şekillerinin yeniden tâyin ve tesbiti sırasında bütün Te

kel konularının bir revizyona tâbi tutulması da icap edecektir. 
« 

Halen mevcut inhisarlardan elde edilen gelirin % 62 si tütün ve % 21 i ispirto ve ispirtolu iç
kilerden sağlanmaktadır. % 18 i bütün diğer Tekel maddelerinin gelirini ihtiva etmekte olduğu-
nun nazara alınması zaruridir. 

Sınai faaliyetler sonunda vergi tahsil etmek mevkiinde olan idarenin bu maddelerden alınacak 
vergilerin yeniden tâyin ve tesbitinden sonra bu faaliyetlerini, kendi asli hüviyetlerine uygun bir 
tarzda düzenlemek lâzım geleceğini bilhassa kaydetmek isteriz. 

Hulâsa : 

Memleketin ve onun mümessili olan Büyük Meclisin temayülüne uyularak, hafif alkollü içkiler 
inhisardan çıkartılmış, olsa bile, hususi teşebbüsün uzun bir zaman içinde bu sahalara iltifat etmi-
yeceği ve tıpkı kibritte olduğu gibi, Devlet elinde birer işletme olarak kalacağı kanaatindeyiz. Bu 
itibarla inhisarlar mevzuunun ve idaresinin yeniden gözden geçirtilmesi ve mütehassıslarınca han
gi maddelerin inhisarda bırakılıp hangilerinin inhisardan çıkarılması lüzumu tebellür ettirildik
ten sonra, bu idareye yeni bir veçhe verilmesi ve ezcümle iktisadi bünyesine uygun olacak olan 
İktisadi Devlet: Teşekkülü haline bir an evvel ifrağ edilmesi temennisini muvafık mütalâa etmek
teyiz. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünün bugünkü durumu ile müstakbel inkişafı hakkındaki görüşle
rimizi kısaca arzettikten sonra şimdi de, iştigal mevzulariyle bu mevzuların maksatlarını göz önün
de bulundurarak görüşümüzü arzedelim : 

Bu zaviyeden idareyi; 

1. İşletmecilik bakımından, 

2. Tevzi bakımından, 

3. Hazineye temin ettiği gelir bakımından tetkik etmek icap eder. 

Fakat bu tetkikata girişmeden evvel, sabit ve döner sermaye durumuna bir göz atmak faideli 
olur. 

Sabit ve dömr sermaye vaziyeti 

İnhisarlar İdaresinin 1951 yılı Bilâçosuna göre sabit ve döner sermaye yekûnu 180 531 955,57 
liradır. 

Sabit sermaye : 

Bilançoya da esas olarak alınmış olan aşağıdaki tablonun tetkikmdan anlaşılacağı üzere in
hisarların sabit sermayesi 18 385 210,04 lira amortisman payı olarak düşüldükten sonra 
75 236 780,22 lira olarak görülmektedir. 

Bütçe sabit kıymetleri tablosu 
(1951) 

Lira K. 

1 301 876 13 
8 184 591 92 
2 117 934 90 
1 293 261 62 
1 517 298 27 
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Adana Tütün FaJbrikası 
İstanbul Tütün » 
izmir Tütün » 
Malatya Tütün » 
Samsun Tütün » 
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Lira K, 

Bitlfe Tüfcfe Atelyesi 
istanbul ÎHitün Bakım Evi 
izmir Ikprak Tütün. » 
Samsun Yaprak Tüftün » 

» 
» 

Aükara Bira Fabrikası 
Diyarbakır İçki 
Mfcsag Şa*ap 
Gazianteb îşfci 
îstaıübul Bira 
izmir Şarap 
Paşabahçe içki 
Tekirdağ Şarap 
Ürgüp Şarap 
Şişli Likör 
Çamaltı Tuzlası 
Çankırı » 
Tavşan » 
istanbul Çay Deposu 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Büşükdere Kibrit Fabrikası 
Tafcava Kereste Fabrikası 
lyidere » » 
Kutu » 
Yedtek Parça ve Tamir Atefyesi 
Karaağaç Barut Deposu 
Enstitüler 
Tuzlalar - Amzisi 
Bize Çay Fabrikası 
Genel Müdürlük ve Başmüdür
lükler 

857 506 
1 486 175 
1483 217 
1 805 432 
4 838 092 

307 202 
946 600 
852 422 

6 215 094 
2 893 654 
2 665 462 
1 646 602 
1 115 550 

777 452 
S 263 487 

— 
1 01.1 244 

3 m 
1 635 555 

164 787 
281 476 
923 640 
258 330 
92 036 

598 297 
1 

2 769 726 

30 343 925 

17 
58 
37 
44 
35 
35 
68 
55 
11 
33 
49 
92 
39 
53 
16 

16 
92 
85 
83 
36 
70 
24 
.56 
32 
— 
17 

87 

Toplam 85 180 897 69 

Hali Tasfiyede Maltepe Tütün 
Fabrikası 8 266 504 22 
Rize Çay Fabrikası tesisatı 174 .588 35 
Marshall yardımı (Çamaltı Tuz
lası tesisatı) — 

Genel toplam $3 621990 26 

Bütçe sabit kıymetleri toplamı 93 621 990 26 
Bütçe sabit kıymetleri amortis
manı 18 385 210 04 

75 236 780 22 
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Döngç sermaye : 

-•Si'. 

Muhtelif kanunlarla çeşitli inhisar mevzuları için verilmiş ve ödenmiş döner sermaye 
105 295 175,35 liradır. 

Bu miktardaki bir döner sermayenin, İnhisarlar İdaresinin iş hacmma nazaran kifayet etmedi
ğini, muhtelif maddelerin sermaye kıymetleri ve bizzat bu idarenin 1951 yılı bilançosu üzerinde 
yaptığımız tetkikler neticesinde tesbit etmiş bulunuyoruz. 

Geniş bir iş hacmi içinde bonolara baş vurulması zarureti kabul edilebilirse de, bilhassa hasılat 
fazlasının sigorta ve amortisman bakiyelerinin zaman zaman Hazine taahhütlerinin geciktirilmesin
den hâsıl olan malî imkânları döner sermaye olarak kullanılmasını doğru görmemekteyiz. Bu mah
zuru önlemek için İnhisarlar döner sermayesinin bugünkü ihtiyaçlara göre bir an evvel ayarlanması 
zaruridir. 

Muhtelif mevzulardaki döner sermaye ihtiyacı aşağıda gösterilmiştir. 

I - Paralar : İşletme ve idare ihtiyacını karşılıvabilmek üzere kasa ve bankalarda bulundurulması 
lâzımgelen paralar için 10 000 000 liranın kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

II - Stoklar : 

a) Yaprak tütün : 

Harman istikrârını muhafaza edebilmek için yaprak tütünlerin teknik bakımdan iki fermantas
yon devresi geçirmesi icabetmekte ve bunun için (28) aylık stok bulundurulması zaruri görülmek
tedir. 

Bu miktar yaprak tütün için döner sermaye ihtiyacı aşağıda izah edilen şekilde 100 000 000 lira 
olarak tesbit olunmuştur. 

Miktar Vasati Bedel 
Kilo Fiyat l i ra 

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 dahilinde tesbit etmek 
yerinde olur. 1952 satış tahminlerine göre 22 000 000/4 = 5 500 000 kilo bir stokun ihtiyacı karşıla
yabileceği hesap edilmektedir. Bu miktar için vasati maliyet tutarı olan 348,66 kuruş üzerinden 
19 176 300 lira civarında bir döner sermayeye ihtiyaç bulunmaktadır. 

c) İçkiler : 

1. Rakı : 

İhtiyacın zamanında ve aksatmadan temini için vasati olarak : 

4 aylık şişeli rakı 

2 » fıçılı rakı 

6 » rakı asli maddesi olan suma 
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3 aylık kuru üzüm 
stoku bulundurmak içabetmekt«dir. Bunlar için takriben 10 000 000 lira bir sermayeye ihtiyâç görül
mektedir. 

2. Kanyak : 

Dört ay&k §Ş|feii ve uzun bir dinlendirmeye ihtiyaç dolayısiyle dört yıllık fıçılı kanyak stok ertM-
mesi zaruri bululİduğ'undan bunu temin için 1 626 000 liralık sermayeye lüzum görülmektedir» 

3. Likörler > 

Dört aylık stok için 223 000 lira ve imalât durumu için bir yıllık satışı karşılayabilecek ayrıca 
675 000 lira, olmak üzere ceman 898 000 lira, döner sermayeye ihtiyaç bulunmaktadır. 

4. İspirtolar : 

İhtiyacı devamlı ve muntazam bir surette kai'şılayabilmek üzere yıllık satış miktarına tekabül 
eden bir stokun bulundurulması lâzımdır. 1953 yılı bütçe tahminine göre satış miktarı 7.065.250 
litre tesbit edilmiştir. Beher litresi 85,20 kuruş maliyet hesabiyle 6 020 000 liraya ihtiyaç bulun
maktadır. 

5. Bira : 

İhtiyacı karşılayabilmek için : 

2.500.000 litre şişeli bira 

4.000.000 litre fıçılı bira 

3.000.000 kilo malt 
bulundurmak icabetmekte ve bunun için de 2 460 000 lira sermayeye ihtiyaç görülmektedir. 

6. Şarap: 

Dinlendirme safhasiyle 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 
337 000 liralık bir sermayeye ihtiyaç olacağı neticesine varılmıştır. 

Bu duruma göre ispirto ve ispirtolu içkiler için: 

10 000 000 lirası rakılara 
1 626 000 » kanyaka 

898 000 » likörlere 
6 020 000 » ispirtolara 
2 460 000 » biraya 
3 600 000 » şaraba 

337 000 » diğer içkilere 

ait olmak üzere, ceman 24 941 000 liralık döner sermaye ihtiyacı tesbit edilmiştir. 

§) Tuz: 
Tuz istihsaline hava tahavvülâtının mühim bir tesiri olduğundan daimî olarak 1,5 yıllık stoka 

ihtiyaç vardır. Haricî satışlar için de elde bulundurulması lâzım gelen stok nazarı itibara alınarak 
umumi ihtiyacın 370 000 ton olması lâzım gelmektedir. Bunun maliyet tutarı 2 920 000 liradır. 
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d) Barut 

Barut ve patlayıcı maddelerin mühim kısmı hariçten ithal olunmaktadır. Bu sebeple yıÜık satışın 
6 ayLk miktarı nispetinde stok bulundurulması ihtiyatlı olur. Bu madde için 3 880 000 lira tutarın
da döner sermayeye ihtiyaç vardır. 

e) Çay : 

Bu madde hariçten temin edildiğinden senelik ihtiyacın 8 aylığını karşılayacak bir stok bulun
durulması zaruri görülmektedir. Bu miktar 2 066 666 kilo olup tutan 16 009 840 liradır. 

f) Kibrit : 

Bulundurulması icabeden 6 aylık stok miktarı 30 000 sandıktır. Kibritin asli maddelerini teşkil 
eden tomruk da göz önünde tutularak 2 268 300 liralık bir ihtiyata ihtiyaç görülmektedir. 

g) Ambalaj ve levazım : * 

İstihsali imal ve sevk islerinde kullanılan çeşitli ambalaj malzemesinin bir kısmı dâhilden ve 
bir kısmı da hariçten temin ve tedarik olunmaktadır. Bu ihtiyacın tesbitinde geçen senelerin stok 
miktarları nazarı itibare alınarak 30 000 000 liraya ihtiyaç bulunmaktadır. 

3. Borçlu ve alacaklı farkları : 

İdare; hariçten yapılan mubayaalarda mal bedellerini akreditif suretiyle peşinen ödemekte bu
lunması, tütün mubayaası için müstahsıllara evvelden avans tevzi ederek tahsillerinin ancak mu
bayaa devrelerinde sağlanması gibi sebepler dolayısiyle alacaklı duruma girmektedir. Bu suretle hu
sule gelen İdare alacağından muhtelif surette tahassül eden İdare borcu tenzil edildikten sonra hâ
sıl olan fark 13 400 000 lira bulunmaktadır. . • 

4. Döner sermaye demirbaş ve mefruşatı : 

1951 yılı Bilâçosuna göre döner sermaye sabit kıymetler mevcudu, amortisman tenzil edildikten 
sonra, 6 294 370 liradır. Mütaakıp yılların ihtiyaçları da göz önünde tutularak bu husus için 
7 000 000 liranın ihtiyacı karşılıyacağı derpiş edilmiştir. 

5. îştiraklar : 

Tütün Limitet Şirketine iştirak 1 100 000 liradır. Buna ilâveten 5108 sayılı Kanunla verilen 
yetki ile 7 500 000 liralık ayrı bir tahsis yapılmıştır. Bu suretle bu bölümün toplamı 8 600 000 
liraya baliğ olmaktadır. 

Yukarda ayrı ayrı her mevzu için asgari hadi erde tesbit edilmiş olan döner sermaye ihtiyacına 
göre Tekelin : 

Lira 

1. Paralar 
2. Stoklar 
A) Yaprak tütün 
B) Mamul 
C) İçkiler 
Ç) Tuz 
D) Barut 
E) Çay 
F) Kibrit 
G) Anbalâj ve levazım 

için 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

100 000 000 
19 176 300 
24 491 000 
2 920 000 
3 880 000 

16 009 840 
2 268 300 

30 000 000 

10 000 000 
199 195 440 
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Lira 

3. Borçlular için 13 400 000 
4. Döner sermaye demirbaş ve mefruşat » 7 000 000 
5. iştirakler » 8 600 000 

almak üzere eeman 238 195 440 

Türk liralık bir döner sermaye ihtiyacı olduğu anlaşılmaktadır. 

Nitekim 1951 bilançosunun tetlokından da bu ihtiyaç sarahatle anlaşılmaktadır. 180 531 955 lira 
olarak gösterilen sermayeye karşı Tekel idaresinin elinde bulundurduğu kıymetler : 

Bütçe sabit kıymetleri 
Böner sermaye sabit kıymetleri 
Kasa meveudu 
Stoklar 
iştirakler 
Borçlular (alacak ve borç farkı) 

75 236 780,22 
6 294 360,75 

23 945 992,32 
174 366 780,22 

1 166 380,66 
16 659 546,— olmak üzere 

ceman 297 669 650,17 liradır. 

Bu duruma göre iş hacminin icabettirdiği mecburiyetler dolayısiyle döner sermayeye nazaran 
117 137 694,60 liralık bir aktif fazlalığı husule gelmiştir. Bunu karşılıyabilmek için idare bono ihracı 
suretiyle malî bünyesini düzeltmeye çalışmış bu da kâfi gelmediğinden hasılat fazlasını döner sermaye 
olarak kullanmak zorunda kalmıştır. Bunun mahzurlu olduğunu yukarıda belirtmiş bulunuyoruz. 
Bu mahzur döner sermayenin artırılması suretiyle ortadan kaldırılmalıdır. 

I - işletmecilik bakımından : 

Sermaye durumuna böylece bir göz attıktan sonra şimdi Tekel mevzuunu üç fonksiyonu-içinde 
ayrı ayrı mütalâa edelim. 

Tekelin muhtelif mevzulanna ait inletmeler hakkında tafsilâta girişmeden evvel bu idare işlet
melerine ait umumi bâzı vasıflan tesbitte fayda gördük. 

a) Yurdun muhtelif yerlerine dağılmış bir halde bulunan idare işletmeleri hammadde bakı
mından memleket mahsullerine dayanan kökleşmiş bir sanayidir. 

Hammadde ve hinterlând bakımlarından bu sanayiin kuruluşu umumiyetle işletme yerlerinin se
çiminde aranılan hususlara bir iki istisna ile cevap verecek mahiyettedir. 

e) 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 işletme
lerin fabrikasyonlarında her mevzuun kendine has hususiyeleri de vardır. 

Şimdi işletmeleri ayrı ayrı mevzuları içinde mütalâa edelim : 

Tütün işletmeleri : 

Memleket sigara ve tütün ihtiyacı bu idarenin istanbul, izmir, Adana, Malatya, Samsun fabri-
kalariyle Bitlis'teki Atelyesi vasıtasiiyle karşılanmaktadır. Bu fabrikalardan Malatya ve Bitlis ha
riç diğerleri Reji idaresinden devralınmıştır. Muhtelif zamanlarda yapılan ilâve ve tadillerle 
memleket ihtiyacı temin edilmişse de son zamanlann satış seyri, memleket ekonomisinde görülen 
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büjtfüt kalkınmanın doğurduğu imkânlarla artan ve artacak olan iştira kabiliyeti, karşısında tütün 
ve sigara sanayiinin ıbu ihtiyaca cevap verecek vaziyete getirilmesini tavsiyeye şayan görürüz. ; L 

Tütün isletmelerinin sabit kıymetleri 14 500 000 lira civarında, senelik faaliyetleri 75 000 000 
lira hacmındadır. Bu tesislerde 217 memur ve hizmetli, 3700 işçi çalıştırılmakta 7 000 000 lira işçi
lik ücreti verilmekte, 45 000 000 liralık hammadde 12 000 000 liralık malzeme kullanılmaktadır. 

Bu sanayi umumiyetle küçük takatli makinelerle çalıştırıldığından bu işletmelerde enerji fak
törü mühim bir rol oynamamaktadır. 

Türkiye sanayiinin hususiyetlerinden birisi, bu nebatın fabrikasyona tâbi tutulmadan önceki ha
linde, yani yaprak tütün bakım ve işletmesindeki işçilikte mutlak olarak ve münhasıran el emeği
ne ihtiyaç hissettirmesidir. Nitekim, yaprak tütün depolannda, bu ameliye; el emekleri nispeten 
ucuz olan kadın mütehassıs işçiler tarafından büyük bir titizlikle başarılmaktadır. 

Sigara imali safhasında ise, el emeğine yardımcı olarak makinenin kullanılabildiği ve bilhassa 
Maltepe sigara fabrikasının inşasından sarfınazar edildikten sonra, bu fabrika için sipariş edilmiş 
bulunan makinelerin, Cibali fabrikasına yerleştirilmek suretiyle istifade edildiği ve böylece, hem 
zamandan ve hem de işçilikten tasarruf yoluna gidildiği memnuniyeti mucip bir şekilde müşahe
de edilmiştir. ,„ 

ispirto ve ispirtolu içkiler : 

Bellibaşlılan istanbul, izmir, Ankara, Diyarbakır, Anteb, 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 9.000.000 litre kapasite ile Rakı ihtiyacını 450.000 litre kapasite 
ile Likör ihtiyacını karşılamakta ve 6.000.000 litre Şarapla memleket Şarapçılığında yer almak
tadır. 

Bunların bugünkü kapasiteleri memleket ihtiyacını gelecek yıllar içinde karşılıyabilecek bir 
durum göstermektedir. 

Bu tesislerin sabit kıymetleri 24 000 000 lira civarında senelik faaliyetleri 30 000 000 lira hac
mındadır. Bu işletmelerde 15 000 000 liralık hammadde, 9 000 000 liralık malzeme kullanılmak
ta, 196 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 takip eden içki işletmelerinde mevcutların tak
viyesinden başka daha itinalı bir imalât ve daha rantabl bir hammadde işletme esaslarının üze
rinde durulması yerinde olur görüşündeyiz. Ayrıca, Bomonti Bira Fabrikasında tamamen otoma
tik bir imlâ grupunun yerleştirildiği ve ikincisinin de sipariş edildiği memnuniyeti mucip olarak 
müşahede edilmiştir. Bu cins bir imlâ grupunun Paşabahçe Rakı Fabrikasında da istimalini şaya
nı tavsiye bulmaktayız. 

Tuz işletmeleri: 

Büyük, küçük kapasitede 50 den fazla tuz işletmesine sahip olan Tekel idaresi yurdun «250 
ilâ 275» bin ton civarında olan istihlâkini fazlasiyle karşılıyacak bir durumdadır, idare, Şark ve 
Orta Anadolu tuz ihtiyacını başta Yavşan Tuzlası olmak üzere bu mıntakalardaki tuzlalardan; sa
hil ve ihracata ait tuzları da izmir - Çamaltı Tuzlasından temin etmektedir. 

iç tuzlaların kaynakları müsait olanlar ve pazarı bulunanlar yer, yer tevsi edilmektedir. Mem
leket tuzlalarının saibdt kıymetleri 4 300 000 lira, senelik faaliyetleri 2 000 000 lira hacmmdadır. 
91 memur ve hizmetli, jdaimî 800 işçi çalıştırıp, 1 000 000 lira işçilik ödemektedir. 
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tavşan ve îzmir - Çamaltı göl ve deniz tuzlaları yer ve kapasite bakımından dünya ölçüsünde 

tuzlalardır. Dünya tuz= ihtiyacı ve tuza dayanan sanayim inkişafı ve Çamaltı Tuzlasının düagjt de
nizyollarına çok yakın bulunması bu tuzladan eskiye nazaran daha fazla ihraç imkânının sağlan
ması için tevsi imkânlarının aranmasını telkin etmiş ve Marshall yardımından da faydalanılarak 
bu tuzla kapasitesinin bir misli artırılması yoluna gidilmiştir. Tevsii devam etmekte olan bu tuz
laya gerekli mekanizasyon vasıtaları getirilmekte ve arazi üzerindeki çalışmalara devam edilmek
tedir. Buna muvazi olarak Yavşan Tuzlasında da mekanizasyon işi ele alınmıştır. Bu çalışmalar neti
cesinde rantabl bir işletme imkânı elde edilecek ve ayrıca istihsâl fazlasiyle memlekete döviz te
mini de mümkün olabilecektir. 

Çay işletmesi : . . . . . » - . • 

3.100 ton civarında olan memleket Çay ihtiyacının büyük bir kısmı ithal yoliyle karşılanmak
tadır. Bu sene, istihlâkin (600) tonluk kısmı ise Rize ve havalisinde yetiştirilmekte olan çaylık
lardan temin edilmektedir. îki sene evvel bu idareye devredilen Rize Çay Fabrikasının kapasi
tesi çaylıklardaki inkişaf göz önüne alınırsa gelecek seneler mahsulünü işlemek için takviye edil
mek zorundadır. Yeniden kabul edilmiş bulunan bir kanunla genişletilmesi karar altına alınmış 
olan çay fidanlıklarının mahsul verme zamanına kadar çay işletmesindeki hususiyet dolayisiyle 
ikinci bir fabrikanın kurulması yoluna gidilmesi zarureti kendini göstermektedir. Bugünkü fab
rikanın sabit kıymeti 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 geçen yıl ve
rilen ödeneklerden takviyesi yapılırken diğer taraftan bu yılki bütçe ile teklif olunan ödenek 
dâhilinde yeni bir fabrikanın kurulması yoliyle ihtiyacın karşılanması cihetine gidilmesi müşahede 
edilmiştir. 

Kibrit işletmesi : 

50 000 sandık kapasitesiyle memleket ihtiyacını temin eden Büyükdere Kibrit Fabrika
sının sabit kıymeti 2 600 000 lira, senelik faaliyet tutarı 4 500 000 lira hacmındadır. 10 000 
metre mikâbı kavak tomruğu işlemekte 19 memur 620 işçi çalıştırıp 1 000 000 lira işçilik ödemek
tedir. 

Memlekette iktisadi gelişmeye muvazi olarak artan kibrit istihlâkinin kibrit fabrikasının bugünkü 
hali -ile, teminine maddi imkân görülmemektedir. Fabrikanın hammaddesini teşkil eden kavak 
tomruğunun memlekette kâfi miktarda bulunmadığı veyahut bol miktarda temin edilemediği, ithali 
için ise haklı olarak döviz verilmediği müşahede edilmiştir. Kibritin inhisardan çıkartılmış bulun
masına rağmen ufak çapta da olsa henüz hususi teşebbüs erbabınca sanayiin bu sahasına iltifat 
edilmediği görülmüştür. Memlekette tahaddüs edebilecek bir kibrit fıkdanını önlemek maksadiyle 
bu fabrikada yapılacak ve cüzi bir bedelle meydana gelebileceği anlaşılan poşet tesislerine gidil
mesini bir zaruret telâkki ettiğimizi ve bu maksadı temin için de 500 bin liralık bir tahsisatın 
751 nci fasla ilâvesini teklif ettiğimizi arzetmek isteriz. 

Kutu ve kereste : 

Tekel İdaresi işletmelerine yardımcı olarak faaliyette bulunan tâli diğer bâza işletmeleri de var
dır. Bunlar Rize, Tatava Kereste fabrikaları ve İstanbul Kutu Fabrikasıdır. Bunların sabit kıy
metleri 1 500 000 lira senelik faaliyetleri 7 000 000 lira hacmındadır. Bu tesislerde 30 memur ve hiz
metli 1100 işçi çalıştırılıp 1 400 000 lira işçilik ödenmektedir. 

Bakım ve işletme evleri : • * 

Ekiciden alman tütünün fabrikasyona verilmeden evvel tasnif edilmesi ve fermantasyon devresin
deki bakımı, Tekelin yurdun muhtelif yerlerinde ve bilhassa tütün bölgelerindeki işleme ve bakım 
evlerinde yapılmaktadır. Hemen bütün ameliyesi el işine dayanan bu işletmeler tekelin ihtiyacına 
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tam olarak cevap verebilecek durumda değillerdir. 5113 sayılı Karnınla temin edilmiş buluşan 
25 00Q|j$>G liralık yetki içinde ve bir program dâhilinde muhtelif tütün bölgelerinde yeni iştatte 
ve haklin evleri yapılmasına devam olunmaktadır. îdare malı işleme ve bakım evlerisin sabit fegr-
metleri 10 000 000 lira raddelerindedir. JBu işletmelerde daimî olarak 10.500 işçi çabşmaj^ta 10 200 090 
lira işçilik ödenmektedir. 

İşletmelerde işçi ve sosyal yardım işleri : ; ^ ***" r \ 

Bütün Tekel i§ yerlerinde 21 00O civarında işçi çalıştırılmaktadır. Bu işçilere son yapılan zam
larla senede takriben 25 000 000 lira işçilik ödenecektir. İş yerlerinde 3008 sayılı İş Kanunu hü
kümleri yerine getirilmekle beraber ayrıca işçiye bir kap yemek verilmekte, sigortanın yürürlükte 
olmadığı yerlerde ilâç yardımı yapılmakta, doktor bulundurulmakta, doğum, ölüm ve evlenme hal
lerinde .yardım edilmektedir. îlk mektep çağma gelmemiş işçi çocuklarının da muhtelif işletme
lerdeki çocuk yuvalarında her türlü bakımlarının yapıldığı memnunlukla müşahede edilmiştir. îdare, 
hiçbir mükellefiyeti olmadan bu sosyal yardımlar için 1950 yılında 2- 750 000 lira raddesinde bir 
masraf ihtiyar etmiştir. Başkaca 4772 ve 5417 sayılı kanunlarla kabul edilmiş olan kanuni mükel
lefiyetler 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 olmayacaktır. 

Tekel işletmelerinin maliyet muhasebelerinde şeklî bir vahdet varsa da bu muhasebe tarzı ancak 
maliyet hakkında umumi mahiyette bir fikir vermekte, muhtelif işletmelerin kendi faaliyetlerinin 
hususiyetlerine göre kâfi derecede vuzuhla hakiki maliyet hesaplarını aksettirmemektedir. 

Rantabilite mevzuuna gelince; bu işletmelerin her birine faaliyetlerini tanzîan edebitecek serma
ye tahsisleri yapılması bugünkü idare statüsüne göre mümkün olmadığından bunların rantabilite
leri hakkında sarin bir fikir elde etmek ve faaliyetlerinin neticelerini hesabi olarak doğrudan doğ
ruya göstermek mümkün değildir. 

Yukarda yaptığımız izahlarla Tekel İdaresinin işletmecilik bakımından bugünkü görünüşünü 
tesbit etmiş bulunuyoruz. ' 

II - Tevzi bakımından : 

Tekel Genel Müdürlüğünün tevzi fonksiyonu aşağıdaki şekilde tetkik etmek mümkündür : 

a) Teşküiat : 

Tekel Genel Müdürlüğü, merkez teşkilâtı haricinde birbirlerine bağlı 400 memurluk, 62 müdür
lük, 30 başmüdürlükten ibaret bür iller teşkilâtına mâliktir. Bu teşkilât dışında kalan yerlerde sa
tış ve tevzi işleri sözleşmeli başsatıeılıklar vasıtasiyle idare olunmaktadır. 

İdare kademeleri satış ve tevzi işlerinden başka tütün ziraatine mütaallik kanuni hükümler, ilk 
madde mubayaaları, hususi şarap âmillerinin kontrolü ve umumiyetle kaçak takibat gibi işlerle de 
u^aşiBaktacbrlar. 

Mahallî hususiyetleri de nazara alan idare, satışların tutar kıymetlerini muayyen hadlere göre tas
nife tâbi tutarak bu teşkilât kademelerinden başmüdürlükleri, müdürlüğe, müdürluMeri -memurlu
ğa, ve bazı memurlukları da başsatıcıllMara kalbetmek için çalışmalar yapmaktadır. 

Diğer taraftan kendi teşkilâtiyle yaptığı satışlarda ihtiyar edilen masraflar başsatıcılara verile
cek iskoötalardan daha fazla olduğu takdirde bu gibi mahallerde Tekel teşkilâtını derhal lâğvederek 
satiff içlerini bapatıeılara devretmektedir. Tekel Genel Müdürlüğü tevzi hizmetini şimdi bu yönden 
bir tetkifea tâbi tutmak yoluna girmiş bulunmaktadır. 
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b) Masraf : 

** 
Tevzi masrafları, nakliye, beyiye, sigorta, ambar kiraları, personel, ve müteferrik masraflardan 

ip etmektedir. Tevzi işlerinin gerek idarece ve gerek hususi teşebbüs eliyle yapılmasında nak
liye, beyiye, sigorta, unsurlarında bir değişikliği nazara almaya sebep görülmemektedir. Bu itibarla 
tevzi masraflarının personel ücretleri ve müteferrik masraf kısımları üzerinde durmak ve idarece 
tevzi işleri için ihtiyar edilen masrafları tetkik etmek kâfi görülmüştür. 

Tekel idaresi iller teşkilâtını esas fonksiyonu bakımından tevzi organı olarak mütalâa ettiğimize 
göre 1953 Bütçesinin A - 1 giderlerinde illerle ilgili bütün masrafların baliğini (9 271 800 T. L.) 
tevzi masrafı olarak kabul etmek mümkündür. 1953 yılı bütçe tahminlerine göre idare satış be
delleri tutarı 332 389 330 T. L. olacağına göre Tekel İdaresinin kendi teşkilâtiyle yaptığı tevzi 
işleri için ihtiyar ettiği masraflar satış bedellerinin % 2,79 una tekabül ettiği görülmektedir ki, 
bunu da normal telâkki etmek icabeder. 

III - Hazineye temin ettiği gelir bakımından : 

Bilindiği gibi, Tekel Hazineye; , 

a) Satış kârı, ' -

b) Millî Savunma Vergisi olarak iki şekilde gelir temin eder. 

Satış kârları : 

1953 yılı Bütçesinin (B) cetvelinde görüleceği üzere 158 552 840 lirası Tekel geliri ve 
2 450 000 lirası muhtelif resimler ve hasılat olmak üzere satış kârları yekûnu ceman 161 002 840 
liradır. Muhtelif senelerdeki çeşitli mamullerin kâr nispetleri aşağıdaki tabloda görülmektedir : 

Yıl 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

Mamul 
ıtütüin 

% 

66,52 
60,23 
47,60 
41,29 
45,56 
44,06 
40,99 
43,15 
43,41 
42,69 
44,43 

Satış kârının satış hasılatına nispeti 

İspirto ve 
ispirtolu 
içkiler 

% 

57,64 
60,64 
58,82 
53,37 
49,38 
44,78 
38,38 
39,08 
44,59 
42,81 
45,90 

Tuz 
% 

75,72 
68,67 
60,06 
56,64 
55,81 
56,67 
56,89 
6 1 , -
55,17 
53,15 
56,43 

Barut 
% 

29,69 
39,13 
24,23 
24,49 
28,56 
25,29 
29,87 
27,98 
30,36 
34,20 
36,11 

Kahve 
% 

— 
71,86 
72,40 
69,25 
64,85 
67,44 
17,22 
— 

.. — 
— 
— 

Çay 
% 

— 
70,12 
83,78 
63,32 
61,06 
63,05 
44,05 
36,45 
3&.02 
43,10 
43,50 

Kibrit ve 
çakmak 

taşı 
% 

— 
— 
— 
— 
— 

19,24 
15,71 
14,58 
13,44 
8,32 
9,43 

Tablonun tetkikından anlaşılacağı gibi bütün Tekel satış kârları nispetleri düşüş kaydetmek
tedir. Nitekim mamul tütün satış kârının satış hasılatına nispeti 1941 yılında % 66,52 iken 1950 
yılında % 42,69 nispetine inmiştir. 

Bunun başlıca sebebi Tekel maddelerinin konjonktürün tesiri haricinde tutulmuş olmasıdır. 
Eşya fiyatlarındaki artışlar maliyet bedelleriyle satış masraflarının artmasında müessir olduğu 
halde satış fiyatları buna mütenazır olarak ayarlanmamıştır. 
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Tekel mamulleri fiyatlarında Hükümetçe son alınan bir kararla, bu ayarlamanın kısmen ya

pıldığı görülüyor. Bunun neticesi olarak 1950 yılında % 42,69 olan mamul tütün satış kârı nis
petinin 1953 yılı Bütçe tahminlerine göre % 48,30 ve ispirto ve ispirtolu içkilerde % 42,81 den 
% 51,68 e çıkacağı anlaşılmaktadır. 

Millî Savunma vergileri : 

Tekel maddelerinin tütün, içki, kibrit ve tuza ait olanlarından muhtelif kanunlarla satış be
deline 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 
1953 

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 
82 096 696 
83 482 950 
93 832 760 

(Müskirat 
Lira 

11 799 440 
11 306 701 
6 845 251 
10 815 858 
13 859 443 
12 926 825 
13 640 322 
12 009 854 
13 041 471 
12 212 799 
13 489 170 

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 
2 523 025 
2 100 000 
2 700 000 

Kibrat 
Lira 

— 
— 

5 704 163 
9 831 535 
9 957 947 
10 570 051 
8 544 062 
8 858 779 
8 250-000. 

— 

Çakmak 
taşı 
Lira 

— 
— 

30 050 
54 604 
63 852 
4 607 

— 
— 
— 
— 

Toplam 
Lira 

m 841 603 
77 925 426 
49 169 678 
83 748 308 
94 021 565 
94 888 624 
111 024 448 
98 760 215 
106 519 971 
106 045 749 
110 021 930 

(7) aylık 

(14) aylık 

Bütçe tah. 

Tablonun tetkikmda da görüleceği veçhile 1943 yılında J^illî -Savunma Vergisi toplamı 
67 841 603 lira olduğu halde 1951 yılı bilançosuna göre 106 519 971 liraya yükselmiş ve 1953 
yılı Bütçe tahminlerine göre de bu hasılatın 110 021 930 liraya çıkacağı anlaşılmıştır. 

Bu artışlar Tekel mamulleri satışlarının seneden seneye artmasından ileri gelmektedir. 

II. Kısım 

İ953 yılı Bütçesi 

inhisar Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçesi, 18 711 864 lira (A -1) ve 13 552 560 (A - 2) olmak 
üzere ceman 32 264 525 lira olarak teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Bu teklife nazaran 1953 yılı Bütçesinin âdi masraflar kısmım ihtiva eden (A -1) cetvelinde 1952 
yılma nazaran 317 158 liralık bir indirme yapılmıştır. Yatırımlara tahsis olunan (A - 2) madde
lerinde ise 1952 yılına nazaran 288 119 liralık fazla tahsisat konmuştur. 

Bütçenin (A - 1) ve (A - 2) kısımlarında 1952 Bütçesine nazaran yapılmış olan değişiklikler 
aşağıdaki tablolarda toplu bir halde gösterilmiştir. 
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Eksilenler 

(A -1) cetveli 

M. Lira 

Memur ve hizmetliler ücreti : 
11 Genel Müdürlük memurlan ücreti 
12 ÎUer memurları ücreti 
23 Fabrika ve işletmeler hizmetliler ücreti 

Geçici hizmttliler ücreti : 
12 iller Müd. geçici hizmetliler ücreti 
13 Fabrika ve işletmeler geçici hizmetliler ücreti 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar : 
12 îller memurları çocuk zammı 
13 Fabrika ve işletmeler memurları çocuk zammı 
22 iller memurları doğum yardımı 

Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödene
cek para mükâfatı 3 000 
5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler : 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları karşılığı 6 955 
12 % 1 Ek karşılığı 1 500 

4896 sayılı Kanun gereğince ödenecek kasa tazminatı : 5 000 
Kira bedeli : 

12 îller 33 000 
5190 sayılı Kanunun gerektirdiği koruma ve tahsil memurlan hayvanları 
giderleri : 

10 Hayvan satm alma bedeli 
20 Memurlara verilecek hayvan yem bedeli 

Tecrübe, ıslah ve mücadele giderleri : 
0 Müskirat fabrikalar örnek bağlan giderleri 

17 Mücadele giderleri 
Kaçağı takip ve önleme giderleri : 

11 Tütün ekimi yazma giderleri 
Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar : 
Hükme bağlı borçlar : 

Fazlalıklar 

(A/l) cetveli 

Memur ve hizmetliler ücreti : 
13 Fabrika ve işletmeler memurlan ücreti 75 000 
21 Genel Müdürlük hizmetliler ücreti 39 540 
22 iller hizmetlileri ücreti 58 620 

Geçici hizmetliler ücreti : 
İ l Genel Müdürlük geçici hizmetlileri ücreti 57 000 

2 000 
10 000 

10 000 
5 000 

25 000 
14 250 
150 000 
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B. M. Lira 

209 5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler : 

14 Sandık yönetim giderleri 15 507 
307 Yolluklar : 

40 Yabancı memleketler yolluğu 
403 Temsil giderleri: 
407 Mhhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren giderler: 

40 Mahkeme harçları 
417 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenecek vergi ve resimler: 
420 Tecrübe, ıslah ve mücadele giderleri: 

11 İşçi ücretleri 
13 Teknik giderler 

421 Kaçağı takip ve önleme giderleri: 
13 Kaçakla mücadele giderleri 

451 Yayın giderleri: 
10 Satmalma ve abone 

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 dört sene zarfında yapılmış olan kadro 
tasarruflarının 1 185 720 liraya varmış olması memnuniyetle müşahede olunabilir. 

1952 yılından 1953 yılına bu giderlerde 6 adedi Genel Müdürlük, 42 adedi iller kadrosundan ve 

17 adedi fabrika ve işletmelerden olmak üzere 65 kadro yeniden (L) cetveline alınmıştır ki, bunun 
tutarı 165 000 lirayı bulmaktadır. 

Tekel Genel Müdürlüğünün daha çok bir işletme ve tevzi müesssesesi 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 tekelde yüz iğciye 22,77 memur ve hizmetli düşecek bir haldedir. İşletmelerin ayrı ayrı göz
den geçirilmesi bizi normale daha yakın nispetlerle karşılaştırmış ise de bilhassa merkez ve iller teş
kilatındaki tekasüf bu iki bünyede bir an evvel daha rasyonel bir çalışma sistemine gidilmesi lü
zumunu telkin edecek mahiyette görülmüştür. Yalnız bu ameliye yapılırken tekelin iktisadi ma
hiyette bir işletmeler manzumesi olduğu ve bu işletmelerin birçok teknik elemanlara ihtiyacı bu
lunduğu göz önünde bulundurulması lâzımgelen mühim bir noktadır. Meselâ, tütün işlerinde hizmet 
gören eksperlerin tütünün alım, bakım ve imâl safhalarındaki çalışmaları teknik bakmadan çok 
ehemmiyetlidir. Bu çalışmalarda başarılı olabilmek için eksperler uzun yıllar ihtisas yapmak mec
buriyetindedirler. Bu suretle yetişen elemanların bizzat serbest iş sahasında çok daha yüksek ücret
ler mevcut olduğundan barem kayıtları içinde çalıştırılmalarında zorluk çekilmektedir. İşletmeler 
müessesesi olduğuna göre tekelde çalışmanın iktisadi zihniyet içinde kıymetlendirilmesini zaruri 
telâkki etmek lâzımdı*. 

Bugünkü vaziyet şudur : 

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 milyonlarla ifade edi
len kıymetler. üzerinde çalışan insanların çalışmalarını verimlendirmek için her şeyden evvel mev
cut sistemleri değiştirmek zorunda bulunduğumuz kabul edilmelidir. Bu hakikat teslim edil
dikten sonradır ki, tekel personelinin ilk iş olarak hiç olmazsa İktisadi Devlet Teşekkülleri Baremi 
içine alınmaları pek tabii olur kanaatindeyiz. Bir başka çare olarak yalnız alım, imâl ve tevzi işlerin
de belirli hadlerden yukarı gelir imkânları sağhyan faaliyetleri teşvik etmek için döner sermaye
den âzami limiti tesbit edilmek suretiyle prim verilmesi temin olunabilir. Bunun kanuni imkânla
rının derpiş edilmesi temenniye şayan bir keyfiyettir. 

1953 yılı bütçesinin (A -1) cetvelinin diğer tertipleri 1951 yılı ile 1952 yılının on aylık sarfiya-
tiyle karşılaştırılarak teklif edilen ödeneklerin ancak ihtiyacı karşılayabilecek miktarda olduğu mü
şahede edilmiştir. 

Eksilenler 

B. M. 

701 

735 

736 

741 

751 
762 

12 
13 

13 

20 

(A/2) Cetveli 

Yapı onarımı : 
îller 
Fabrika ve işletmeler 
Bina satmalına, yaptırma : 
Fabrika ve işletmeler 
5113 sayılı Kanun gereğince satmalınacak veya yaptırılacak tütün bakım 
ve işletme evleri ve ambarları 
4898 sayılı Kanun gereğince yeniden yaptırılacak fabrika, imal ve doldurma 
evleriyle mevcutlarının genişletilmesi giderleri 
A. M. F. Firması bonoları 
Satınalmacak makine, alât ve araçlar ve bunları kurma gidereri 
5433 sayılı Kanun gereğince ödenecek Rize Çay Fabrikası taksiti 

Lira 

25 000 
25 000 

250 000 

157 000 

326 919 
368 000 
27 692 

Fazlalıklar 

(A - 2) cetveli 

B. M. 

735 
741 

752 

12 

10 
30 

Bina satmalma, yaptırma 
4898 sayılı Kanun gereğince yeniden yaptırılacak 
evleriyle mevcutlarının genişletilmesi giderleri : 
Fabrika, imal ve doldurma evleri 
Rize ay Fabrikası 
Satmalınacak taşıtlar 

fabrika imal ve doldurma 

Lira 

400 000 

560 000 
2 400 000 

48 000 

1953 Bütçesinin (A - 2) cetvelinde gösterilen rakamlarla yukardaki tabloda geçen seneye naza
ran değişiklik arzeden rakamların esbabı mucibesi; Hükümet tasarısında bertafsil zikir ve izah 
edildiği için; tekrarından kaçınmak maksadiyle, burada ayrıca arzedilmiştir. 
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(B) Cetveli 

inhisarlar gelirleri 

inhisarlar Umum Müdürlüğü 1953 Bütçesinde gelirleri tesbit eden (B) cetveli 1952 yılı Bütçe
sine nazaran 32 265 566 lira bir fazlalık göstermektedir. Bu fazlalığın mucip sebepleri gelişmekte 
olan iktisadi bünye ile mütenasip olarak inhisar maddelerinin yükselen istihlâki ve vasati mali
yet fiyatlarının geçen seneye nazaran düşüklük arzetmesi ile kabili izahtır. 

Ezcümle, aşağıdaki tablolar'da gösterilen tafsilâtlı ve mukayeseli durum, bu görüşümüzü teyide 
kâfi gelir kanaatindeyiz. 

Satış 

1. Tütün 

1952 
V. F. 

Kilo Kr. S. 
Tutan 
Lira Kilo 

1953 
V. P. Tutan 
Kr. S. Lira 

19.076.300 829,77 158 289 765 22.000.000 807,04 177 548 340 

Maliyet 
Beyiye 
Nakliye ve muh. 

348,13 
39,10 
35,52 

66 410 357 
7 458 596 
6 775 905 

348,66 76 704 630 
37,43 8 235 023 
31,08 6 838 387 

Kâr 407,02 77 644 907 389,87 85 770 300 

Satış 

2. 

266.000 39,18 

Tuz 

10 422 500 270.000 38,90 10 502 040 

Maliyet 
Beyiye 
Nakliye ve muh. 

7,65 

9,39 

2 035 100 

2 496 800 

7,42 

9,20 

2 002 910 

2 484 850 

Kâr 

Satış 

22,14 

3. 

2.100.000 1.500,89 

5 890 600 

Çay 

31 518 652 

22,28 6 014 280 

3.100.000 1.523,87 47 240 000 

Maliyet 
Beyiye 
Nakliye ve muh. 

790,91 
90,05 
31,10 

16 609 056 
1 891 119 

653 057 

774,67 
83,40 
33,77 

24 014 690 
2 585 400 
1 046 870 

Kâr 588,83 12 365 420 632,03 19 593 040 
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4. Bira 

Satış 

Maliyet 
Beyiye 
Nakliye ve muh. 

Kâr 

Satış 

Maliyet 
Beyiye 
Nakliye ve muh. 

Kâr 

Satış 

Maliyet 
Beyiye 
Nakliye ve muh. 

Kâr 

Satış 

Maliyet 
Beyiye 
Nakliye ve muh. 

Kilo 

18.000.000 

5.116.500 

Kilo 

6.200.000 

3.390.000 

1952 
V. F. 

Kr. S. 

69,02 

25,02 

20,16 

Tutan 
Lira 

12 419 911 

4 504 273 

3 628 138 

23,82 4 287 500 

5. İspirtolar 

158,97 8 133 600 

87,36 
0,86 

21,41 

49,34 

6 — 

1952 
V. F. 

Kr. S. 

644,18 

182,25 
14,28 
63,19 

4 469 887 
44 210 

1 095j 132 

2 524 371 

Rakılar 

Tutarı 
Lira 

39 939 500 

11 299 815 
885 625 

3 917 290 

384,46 23 836 770 

7 — Şaraplar 

51,72 1 753 160 

40,56 1 374 930 

Kilo 

19.000.000 

7.065.250 

Kilo 

7.002.000 

4.000.000 

— 

1953 
V. F. 
Kr. S. 

69,47 

25,05 

15,84 

28,58 

152,37 

85,20 
0,52 
6,07 

60,58 

1953 
V. F. 
Kr. S. 

644,42 

192,62 
13,58 
61,26 

376,96 

50,02 

37,79 

Tutarı 
Lira 

13 200 000 

4 759 000 

3 009 600 

5 431 400 

10 765 390 

6 019 840 
36 600 

428 780 

4 280 170 

Tutan 
Lira 

45 122 800 

13 487 030 
950 610 

4 289 760 

26 394 800 

2 001 000 

1 511 540 

Kâr 11,16 378 230 12,23 489 460 
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Satış 

Maliyet 
Beyiye 
Nakliye ve muh. 

Kâr 

Satış 

Maliyet 
Beyiye 
Nakliye ve muh. 

Kâr 

Satış 

Maliyet 
Beyiye 
Nakliye ve muh. 

Kilo 

824.250 

55.000 

— 40 
8. Difar 

1 9 5 2 
V. F. 

Kr. S. 

635,69 

232,73 
14,27 
70,16 

318,53 

9. 

100,— 

58,02 
3,70 
6,28 

3 2 , -

10. 

100 — 

76,14 
6 -
7,13 

— 

içktter 

Tutan 
L/ira 

5 239 685 

1 918 298 
117 589 
578 342 

2 625 456 

Barut 

13 435 130 

7 795 110 
496 610 
824 610 

4 300 800 

Kibrit 

5 500 000 

4 187- 700 
330 000 
392 150 

Kilo 

1.053.000 

60.000 

1 9 5 3 
V. F. 
Kr. S. 

623,79 

208,54 
14,82 
64,17 

336,26 

100,— 

59,— 
3,01 
5,23 

32,76 

100 — 

75,61 
6,05 

14,72 

Tutarı 
Lira 

6 568 580 

2 195 998 
156 075 
675 647 

3 540 860 

13 441 180 

7 930 300 
404 580 
702 970 

4 403 330 

6 000 000 

4 536 600 
363 000 
763 200 

Kâr 10,73 590 150 5,62 337 200 

1953 yılı inhisarlar gelirlerinin 1952 yılı gelirleri ile mukayesesine gelince : 

İnhisarlar mevzuuna dâhil mamuller içiln 1953 yılı Bütçesiyle tahmin edilen satış kârları, ge
rekçede de alelmüfredat izah edildiği gibi 156 254 840 lira olarak tesbit edilmiştir. 

1952 yılı Bütçesinde ise bu miktar 134 444 204 lüra olarak tahmin edildiğinden 1953 yılı 
lehine 21 810 636 liralık bir fark müşahede edilmektedir. Bu fark yukarda da arz ve izah edil
diği gibi kısmen mamulât satışlarındaki inkişaftan ve kısmen de alman tedbirler sayesinde, ma
liyetlerdeki tenezzülden gelmektedir. 

1953 yılında haricî satış kârları, geçen senenin aynı olarak 500 000 lira tahmin edilmiştir. 

1953 yılı Bütçesine bağlı satışların tahlilî tablosunun tetkikında, gerek dahilî ve gerek haricî 
satış t a r l a n tahminlerine, 

Maliyete giren bütçe giderleri olarak 2 780 000 
Hazineye devredilen bütçe amortismanları olarak 2 200 000 
Hazineye devredilen sigorta primleri olarak 2 500 000 lira ki ceman 7 480 000 lira

nın aynca ilâve edildiği görülmektedir. Bu suretle 164 234 840 liraya baliğ olan gelirler yekûnun-. 
dan döner sermaye masraflan olarak, 
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850 000 
300 000 
025 000 

80 000 
255 000 
412 000 
360 000 
400 000 lira olmak 

Sabit kıymetler amortismanı « 
Sabit kıymetler sigortası 
Bonolar faizi 
Muhtelif masraflar (banka masrafları, divan murakıplarının harcirahları 

terkin edilen zimmetler ve saire, 
Emanet ambarları kira ve masrafları 
Reklâm ve propaganda masrafları 

- Para taşıma giderleri 
Satış depoları kiralan v 

üzere ceman 5 682 000 lira tenzil edilmiş ve (B) cetvelinde gösterilen 158 552 840 lira satış kârı 
elde edilmiştir. Buna bütçe gelirleri olarak 1 700 000 lira, destekleme hizmeti ücreti olarak 750 000 
lira Millî Müdafaa vergileri olarak da 110 021 930 lira ilâve edilince İnhisarlar İdaresinin umumi ge
liri olan 271 024 770 lira bulunmuş olur. 

Bu gelirden bütçe giderleri (A/l) ve (A/2) cetvelleri yekûnu olan 32 264 424 lira ile içki satış 
kârlarının J% 4,5 una tekabül eden 1 806 150 lira Tayyare Resmi ve İnhisarlar safi varidatının 
% 5 ini teşkil eden 6 346 616 lira belediyeler hissesi tenzil edildikten sonra 110 021 930 lirası Millî 
Müdafaa vergisi ve 120 585 650 lirası inhisarlar hasılatı olarak Hazineye ceman 220 607 580 lira 
ödenecektir. 

Netice 

1952 yılı Bütçe tahminlerinde Hazine hissesi 199 638 067 lira olarak tesbit edilmiş olduğuna göre 
1953 yılı Hazine hissesinde geçen yıla nazaran 30 969 513 lira bir fazlalık görülmektedir. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünün 1953 yılı Bütçesi münasebetiyle gerek bütçe gerekse inhisarlar 
müessesesi hakkındaki müşahedelerimizi iki kısımda yukarda üksek encümenin tasvibine arzemiş 
bulunuyoruz. 

Bu mâruzâtımızı telhisen tekrarlıyacak olursak diyeceğiz ki, İnhisar Umum Müdürlüğünün bün
yesinin yeniden gözden geçirilmesi bir zarurettir. Şunu da hemen ilâve edelim ki, bu zaruretin 
bir nişanesi olarak Hükümet de vekâletler arası bir komisyon ile bu işi yeniden tetkik ettirmek» 
te olduğunu ve bu hususta sarf edilen mesainin intaç edilmek üzere olduğunu memnuniyetle mü
şahede etmiş bulunuyoruz. 

Bu teşekkülü, bünyesindeki gayrikabili mezç garabetlerden kurtararak, hiç değilse ehveni şer 
olan İktisadi Devlet Teşekkülü meyanına sokmak suretiyle, ileride geçirebileceği tekâmüle bir ze
min hazırlamış olmak maksadiyle, en uygun hâl şeklinin bulunabileceği kanaatinde olduğumuzu 
izhlrdan kendimizi alamamaktayız. 

Yüksek Encümenin, bu neticenin bir an evvel husulüne imkân verecek temennimize iştirak ede
ceğini ümit ederiz. 

Antalya Mebusu Diyarbakır Mebusu 
Akif Sartoğlu M. Remzi Bucak 

( S. Sayısı : 93 ) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/484 
Karar No. 42 

28.1.1953 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük ve Tekel Vekâletince hazırlanan ve 
îcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılıp Başvekâletin 28. X I . 1952 tarihli 
ve 71/2493 sayılı tezkeresi ile gönderilen Tekel 
Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe kanunu lâ
yihası komisyonumuza havale olunmakla, Güm
rük ve Tekel Vekili, Tekel Umum Müdürü ve 
Mal-ye Vekâleti Bütçe ve Malî Kontrol Umum 
Müdürü hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere edildi. 

Tekel Umum Müdürlüğü-1953 yılı Bütçesini 
komisyonumuz namına inceliyen raportörün ra
poru tetkik edcldikten ve Umum Müdürlüğün 
faaliyetini ilgilendiren hususlar hakkında soru
lan sualler vekil ve umum müdürler tarafından 
cevaplandırıldıktan sonra fasıl ve maddelerin 
görüşülmesine geçilmiştir. 

1953 yılı Bütçe kanunu lâyihasına ilişik ve 
masraf tertiplerini ihtiva eden (A/ l ) işaretli 
cetvel yekûnu 1952 yılına nispetle (317 158) li
ra noksanivle (18 711 864) lira ve (A/2) işa
retli cetvelde gösterilen yatırımlar ise (228 119) 
lira fazlasiyle (13 552 560) lira ki, ceman 
(32 264 424) lira olarak Hükümetçe tesbit ve 
teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde kib
ritin Tekelden çıkarılması hakkındaki 5865 sa
yılı Kanunun meriyete girdiği tarihten beri hu
susi teşebbüs erbabı tarafından kibrit sanayi
inin kurulması hakkında henüz atılmış bir adım 
olmadığı, buna mukabil 1950 yılında (49 600) 
sandık istihlâk ed;len kibritin 1952 yılında 
(60 000) sandığa baliğ ve kibrit imaline serbest
ti verilmiş ve ithaline de müsaade edilmiş olma
sına rağmen istihlâk artışı karşısında kısa bir 
zaman sonra îç Anadolu'da kibrit buhranının 
baş göstereceği endişesi müşahede edilmeye baş
lanmış olduğu ifade olunmuş ve memleket ihti
yacını ve istihlâkini karşılamak üzere kibritin 
bugünkü imal vaziyetine göre hariçten kavak 
tomruğu da ithal etmek zarureti karşısında d3-
viz tahsisini de icabettireceği mülâhazasiyle 

bugün Tekel İdaresindeki kibrit sanayiinin ge
nişletilmesi ve kavak tomruğu yerine mukav
vadan kibrit yapacak bir müessesenin kurulma
sını temin için beş yüz bin lira tahsisat veril
mesi hakkında raportörümüz tarafından vâki 
teklif gösterilen lüzum ve zaruret muvacehesin
de komisyonumuzca kabul edilmiş ve bu tahsi
sat, bütçe lâyihasına ilişik yatırımlar kısmını 
teşkil eden (A/2) işaretli cetveldeki 751 nci (sa-
tmalmacak makine, alet ve araçlar ve bunları 
kurma giderleri) faslına konulmuştur. 

Diğer fasıl ve maddelerine mevzu tahsisatlar 
Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilen 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetveller yekûnu yukar
da arzolunan (500 000) lira zamla (32 764 424) 
lira olarak komisyonumuzca tesbit ve kabul 
edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğünün varidatı; Büt
çe kanunu lâyihasına ilişik (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere, 1952 yılı varidatına nis
petle (32.265 566) lira fazlasiyle (271 024 770) 
lira olarak Hükümetçe tesbit ve teklif edil
miştir. 

Tekel varidatı üzerinde komisyonumuzda ya
pılan incelemede Tekel maddeleri satışlarından 
hâsıl olan kâr fazlalarından tahakkuk edeceği 
Maliye Vekâleti temsilcisi tarafından ifade olu
nan (613 860) liranın (263 860) lirası 1 nci 
''«atış kârları «Tekel geliri») faslına, h»lnve ka
lan (350 000) lirası ise 7 nci (Tütün, içki, Tuz 
Savunma vergileri) faslına ilâve edilmek sure
tiyle Umum Müdürlüğün varidatını gösteren 
(B) işaretli cetvel yekûnu da komisyonumuzca 
(271 638 630) lira olarak tesbit ve kabul edil
miştir. 

1 ve 2 nci maddelerine komisyonumuzca tes
bit olunan rakamlar aksettirilmek ve mütaakıp 
maddelerinde kelime değişiklikleri yapılmak ve 
yürürlük maddeleri de şeklen değiştirilmek su
retiyle hazırlanan Tekel Umum Müdürlüğü 1953 
yılı Bütçe kanunu lâyihası, ekleri cetvelleri ile 

( S. Sayısı: 93 ) 
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birlikte, Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek İstanbul Kastamonu 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. S. Oran H. Türe 

C; Reis Sözcü Konya Ordu 
Bursa İstanbul M. Â. Ülgeri R. Aksoy 

K. Yılmaz H. Hüsman Seyhan Siird 
Kâtip 8. Ban B. Erden 
Sivas Diyarbakır Trabzon Trabzon 

H. îmre M. R. Bucak C. R. Eyüboğlu S. F. Kalaycıoğlu 
Eskişehir Gümüşane Zonguldak 

A. Potuoğlu K. Yörükoğlu H. Balık 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tekel Genel Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe kanunu 
tasansı 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1953 
Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri için 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(18 711 864) lira ve yatırım giderleri için de, 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(13 552 560) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1953 
Bütçe yılı gelirleri ilişik (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (271 024 770) lira tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlileri kadroları, bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
vâki ücret değişiklikleri dolayısiyle geçen yıla 
nazaran almakta bulundukları ücretleri azalmışı 
olanlara aradaki farkların ödenmesine devam 
edilir. 3656 sayılı Kanunun (9) ncu maddesi ge
reğince muvakkat mahiyetteki hizmetler için Ba
kanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile 
birlikte Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunla
rın eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 4. — 26 . 5 . 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu 
maddesi gereğince; 

A) Gelir nevilerinden her birinin dayan
dığı hükümleri gösteren (C) cetveli, 

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

MADDE 5. — Tekel gelirlerinin hususi hü
kümlerine göre tarh ve tahsiline 1953 Bütçe yı
lında da devam olunur. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstünde çıkan ve 1952 yılı Bütçesinin 
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bölüme 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden 
ödenir. 

1928 - 1951 bütçe yıllarına ait olup da Mu-

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİBÎŞÎ 

Tekel Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe Kanu
nu lâyihası 

MADDE 1. — Tekel Umum Müdürlüğü 1953 
Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları 
için bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (18 711 864) lira ve yatırım masrafları 
için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere (14 052 560) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel Umum Müdürlüğü 1953 
Bütçe yılı varidatı ilişik (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (271 638 630) lira tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Tekel Umum Müdürlüğünün 
30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlileri kadroları, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde vâki ücret değişiklikleri dolayısiyle ge
çen yıla nazaran almakta bulundukları ücret
leri azalmış olanlara aradaki farkların öden
mesine devam edilir. 3656 sayılı Kanunun (9) 
ncu maddesi gereğince muvakkat mahiyetteki 
hizmetler için İcra Vekilleri Heyeti kararı ile 
kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl 
bütçe kanunu lâyihası ile birlikte Büyük Mil
let Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara 
ek olmaması şarttır. 

MADDE 4. — 26 . V . 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu 
maddesi gereğince; 

A) Varidat nevilerinden her birinin dayan
dığı hükümleri gösteren (C) cetveli, 

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

MADDE 5. — Tekel varidatının hususi hü
kümlerine göre tarh ve tahsiline 1953 bütçe yı
lında da devam olunur. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmda-
ki tahsisat üstünde çıkan ve 1952 yılı Bütçesi
nin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fası
la Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlar
dan ödenir. 

1928 - 1951 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
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hasebei Umumiye Kanununun (93) ncü madde
sine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1953 yı
lı Bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 -
6 ncı kısım bölümleriyle yatırım bölümleri ar
tıklarından eski yıllar borçları bölümlerine Ma
liye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden öde
nir. 

MADDE 7. — Fevkalâde hallerin devamı 
müddetince Tekel Genel Müdürlüğünün fabrika, 
tuzla, işleme evleri gibi iş yerlerinde toplu ola
rak çalıştırdığı işçilerle hizmetlilere (bu iş yer
lerinde çalışan memurlar dahil) giderleri döner 
sermayeden ödenmek üzere, çalıştıkları günler
de günde bir defa bir kab yemek ve ekmek ve
rilebilir. 

MADDE 8. —• Gider bölümlerinden yapıla
cak sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — 20. V . 1946 tarihli ve 4896 sa
yılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolardan, 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1953 
Bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 10. — Intifaı Tekel İdaresine ait 
olup Hazine namına tapuya bağlanmış veya he
nüz tescil muameleleri ikmal edilmemiş bulunan 
gayrimenkullerin Genel Müdürlük namına ya
pılacak intikal ve tescil muameleleri her türlü 
harç ve resimden istisna edilmiştir 

MADDE 11. — Bu kanunun hükümleri 1 Mart 
1953 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel bakanları yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 
Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakanı 
S. Kurtbek 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
E. Güreli 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Adalet Bakanı 
O. Ş. Çiçekdağ 
içişleri Bakanı 
E. Menderes 
Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakam 
Dr. E. H. Üstündağ 

B. K. 

hasebei Umumiye Kanununun (93) ncü madde
sine göre zama» aşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1953 
yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
3 - 6 ncı kısım fasıllariyle yatırım fasılları ar
tıklarından eski yıllar borçları fasıllarına Maliye 
Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan ödenir. 

MADDE 7. — Fevkalâde hallerin devamı 
müddetince Tekel Umum Müdürlüğünün fabrika, 
tuzla, işleme evleri gibi iş yerlerinde toplu ola
rak çalıştırdığı işçilerle hizmetlilere (bu iş yer
lerinde çalışan memurlar dâhil) masrafları dö
ner sermayeden ödenmek üzere, çalıştıkları gün
lerde günde bir defa bir kab yemek ve ekmek 
verilebilir. 

MADDE 8. — Masraf fasıllarından yapıla
cak sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — 20 . V . 1946 tarihli ve 4896 
sayılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolardan 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1953 
bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 10. — întifaı Tekel İdaresine ait 
olup Hazine namına tapuya bağlanmış veya he
nüz tescil muameleleri ikmal edilmemiş bulunan 
gayrimenkullerin Umum Müdürlük namına ya
pılacak intikal ve tescil muameleleri her türlü 
harç ve resimden istisna edilmiştir. 

MADDE 11. -
itibaren mer'idir. 

Bu kanun 1 Mart 1953 ten 

MADDE 12. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Gümrük ve Tekel Vekilleri me
murdur. 

( S. Sayısı : 03 ) 
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B. K. 

G. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 
Y. Üresin 8. Ağaoğlu 

İşletmeler Bakanı ve 
Güm T. B. V. 

8. TırcaU 
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A/ l - CETVELİ 

-

Tahsisatın nev'i 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Ücretler 
Memur ve hizmetliler ücreti 
Umum Müdürlük memurları 
ücreti 
Vilâyetler memurları ücreti 
Fabrikalar ve işletmeler me
murları ücreti 
Umum Müdürlük hizmetlileri 
ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 
Fabrikalar ve işletmeler hiz
metlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Umum Müdürlük geçici hiz
metliler ücreti 
Vilâyetler müdürlüğü geçici 
hizmetliler ücreti 
Fabrikalar ve işletmeler geçici 
hizmetliler ücreti 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Umum Müdürlük memurları 
çocuk zammı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

( S. Sayısı : 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

2 450 000 
6 225 000 

2 325 000 

562 140 
1 998 180 

293 400 

13 853 720 

16 800 

7 200 

8 400 

32 400 

50 000 

60 000 

500 000 
: 93) 

1953 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 349 600 
6 085 400 

2 400 000 

601 680 
2 056 800 

193 920 

13 687 400 

73 800 

3 600 

6 300 

83 700 

50 000 

60 000 

450 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

2 349 600 
6 085 400 

2 400 000 

601 680 
2 056 800 

193 920 

13 687 400 

73 800 

3 600 

6 300 

83 700 

50 000 

60 000 

450 CfÖO 
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1952 1953 yılı için 
Yılı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i l i r a Lira Lira 

13 

21 

22 

23 

31 

32 

33 

40 

Fabrikalar ve işletmeler me
murları çocuk zammı 
Umum Müdürlük memurları 
doğum yardımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı , 
Fabrikalar ve işletmeler me-
ları doğum yardımı 
Umum Müdürlük memurları 
ölüm yardımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Fabrikalar ve işletmeler me
murları ölüm yardımı 
Yakacak zammı 

100 000 

5 000 

50 000 

10 000 

3 000 

12 000 

3 000 
15 000 

95 000 

5 000 

47 000 

10 000 

3 000 

12 000 

3 000 
15 000 

95 000 

5 000 

47 000 

10 000 

3 000 

12 000 

3 000 
15 000 

Fasıl yekûnu 758 000 700 000 700 000 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 7 500 4 500 4 500 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları karşı-

12 
13 
14 

15 

210 
218 

• 

lığı 
% 1 ek karşılığı 
Emekli ikramiyeleri karşılığı 
Sandık yönetim masrafları 
karşılığı 
"Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 
4896 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı 

İkinci kısım yekûnu 

761 955 
138 537 
340 000 

38 403 
64 005 

1 342 900 

2 100 

260 000 

16 306 620 

755 000 
137 037 
340 000 

53 970 
64 005 

1 350 012 

2 100 

255 000 

16 132 712 

755 000 
137 037 
340 000 

53 970 
64 005 

1 350 012 

2 100 

255 000 

16 132 712 
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Tahaiaatm nev'i 

1952 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Basılı kâğıt ve defterler 90 000 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Umum Müdürlük posta ve tel
graf ücretleri 25 000 
.Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 200 000 
Umum Müdürlük telefon ve 
başka muhabere masrafları 45 000 
Vilâyetler telefon -ve başka mu
habere ücret ye masrafları 40 000 

, Fasıl yekûnu 310 000 

90 000 

25 000 

200 000 

45 000 

40 000 

310 000 

Üçüncü ktsm - Yönetim 
masraf lan 

Umum Müdürlük büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekunu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
İsıtma 

Fasıl yekûnu 

""i1 ' 'mMmM: 

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 

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 

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 

30J 000 

90 000 

25 000 

200 000 

45 000 

40 000 

310 000 

Kira bedeli 
Merkep 
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60 

F. 

306 
307 

M. 

12 

10 
20 
30 
40 
50 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Ecnebi memleketler yolluğu 
Ecneb'. uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

50 000 

50 001 

125 000 

50 000 
300 000 
120 000 
45 000 

10 000 

525 000 

1953 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

17 000 

17 001 

125 000 

50-090 
300 000 
120 000 
50 000 

10 000 

530 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

17 000 

17 001 

125 000 

50 000 
300 000 
120 000 
50 000 

10 000 

530 000 

308 4593 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 

11 Umum Müdürlük 15 000 15 000 15 000 
12 .Vilâyetler 45 000 45 000 45 000 
13 Fabrikalar ve işletmeler 15 000 15 000 15 000 

Fasıl yekûnu 75 000 75 000 Vö 000 

Üçüncü kısım vekûnıı 1 552 501 1 524 501 1 524 501 

Dördüncü hışım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil masrafları 4 000 5 000 5 000 
4Ö5 5190 sayılı Kanunun gerektir

diği koruma ve tahsil memur
ları hayvanları masrafları 

10 Hayvan satmalına bedeli 3 000 1000 1 0 0 0 
20 Memurlara verilecek hayvan 

yem bedeli 100 000 90 000 90 000 

Pasü yekûnu 103 000 9F 000 91 000 
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Tahsisatın nev'i 

1952 
Yılı 
tahsisatı 
Lira 

1953 yılı İçin 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
.lira Lira 

Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 ncl maddesini ilgilen
diren masraflar 
Nispeti kanunla belirtilmiş ke
senek vve ikramiyeler 
Geri >v€arüeeek paralar 
Mahkeme harçları 
Bina vetAsazi vergileri 
Kaçağın men ve takibine dair 
olan 1918 sayılı Kanun ve ek
leri gereğince yapılacak öde
meler 

500 
9,000 

40 000 
.3 000 

300 
9tJD0 

60 000 
3 000 

500 
9 000 

60 000 
3 000 

15 000 15 000 15 000 

Fasıl yekûnu 

5237 sayılı Belediye gelirleri 
Kanunu gereğince ödenecek 
vergi ve resimler 
Mahkeme masrafları 
Tecrübe, ıslâh ve mücadele 
masraftan 
îşçi ücretleri 
Yönetim masrafları 
Teknik -masraf lan 
Fidelik müsabakaları 
Bağ yardımı 
Müskirat fabrikaları örnek 
bağlan masraflan 
Mücadele masraflan 

Fasıl yekûnu 

Kaçağı takip ve önleme mas
raflan 
Tütün ekimi yazma masrafları 
Kaçak ̂ eşya muhafaza -ve ta
şıma masraftan 
Kaçakla mücadele masrafları 

67 500 

10 000 
40 000 

110 000 
18 000 
32 000 
2 500 

1 

10 000 
25 000 

197 501 

125 000 

15 000 
7 000 

87 500 

12 000 
40 000 

140 000 
18 000 
72 000 
2 500 

1 

0 
20 000 

252 501 

100 000 

15 000 
10 010 

87 500 

12 000 
40 000 

140 000 
18 000 
72 000 
2 500 

1 

0 
20 000 

252 501 

100 000 

15 000 ıo m 
Fssü yekûnu . 147 000 125 000 125 000 
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Tahsisatın nev'i 

1952 
Yıl ı 
tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira F. M. 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere veri
lecek burslar 27 500 13 250 13 250 

451 Yayın masrafları 
10 Satınalma ve abone 5 000 10 000 10 000 
20 Başka her çeşit masraflar 10 000 10 000 10 000 

452 

453 

459 
476 

10 

20 

10 
20 

Fasıl yekûnu 

Teknik yardımdan faydalanı
larak ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin yolluk ve 
masraftan 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
Kurum ve derneklere katılma 
payı 
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yolluk ve mas
raflan 

Fasıl yekûnu 

Spor masrafları 
Kurs masrafları 
Kurs umumi masrafları 
öğrenci burslan 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

15 000 

8 000 

5 000 

10 000 

15 000 

1 000 

1 000 
32 400 

33 400 

668 901 

20 000 

8 000 

5 000 

10 000 

15 000 

1 000 

1 000 
32 400 

33 400 

703 651 

20 000 

8 000 

5 000 

10 000 

15 000 

1 000 

1 000 
32 400 

33 400 

703 651 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 40 000 40 000 40 000 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1948-1951 yıll 
20 1928 - 1947 » 

n borçlan 

Fasıl yekûnu 

(S. Sayısı 

45 000 
5 000 
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45 000 
5 000 

50 000 

45 000 
5 000 

50 000 
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Tahsisatın nev'i 

1902 
Yılı 
tahsisatı 
Lira 

1963 yıü için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul eğilen 
Lira Lira 

Hükme bağlı borçlar 300 000 150 000 160 000 

Beşinci kısım yekûnu 390 000 240 000 240 000 

Altıncı kısım - Yardımlar 

İşçi kurul ve sendikalarına 
yardım 10 000 
Çeşitli hayır kurumianna yar
dım , 1 000 
4250 sayılı ispirto ve ispirtolu 
içkiler inhisarı Kanunu gere
ğince şarapçılara verilecek 
primler ve yapılacak başka 
ödemeler 100 000 

10 000 

1 000 

100 000 

10 000 

1 000 

100 000 

Altıncı kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısmı yekûnu 
Altıncı kısmı yekûnu 

UMUMİ YEKÛN 

111 000 
' ı, 

16 306 620 
1 552 501 

668 901 
390 000 
111 000 

19 029 022 

111 000 

16 132 712 
1 524 501 

703 651 
240 000 
111 000 

18 711 864 

111 000 

16 132 712 
1 524 501 

703 651 
240000 
111 000 

18 711 864 
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A/2 - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen 'kabul edilen 
Lira Lira 

11 
12 
13 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onanmı 
Umum Müdürlük 
Vilâyetler 
Fabrikalar ve işletmeler 

Fasıl yekûnu 

15 000 
175 000 
200 000 

390 000 

15 000 
150 000 
175 000 

340 000 

15 000 
150 000 
175 000 

340 000 

735 

736 

741 

. ' * * » 

751 

12 
13 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Bina satmalına, yaptırma 
Vilâyetler 
fabrikalar ve işletmeler 

10 

20 
30 

5113 sayılı Kanun gereğince 
satınahnacak veya yaptırıla
cak tütün bakım ve işleme ev
leri ve ambarları 
4898 sayılı Kanun gereğince 
yeniden yaptırılacak fabrika, 
imal ve ftoldurma evleriyle 
mevcutlarının genişletilmesi 
masrafları 
Fabrika, imal ve doldurma ev
leri 
A. M. F. firması bonoları 
Rize Çay Fabrikası 

410 000 
450 000 

810 000 
200 000 

810 000 
200 000 

Fasü yekûnu 860 000 1 010 000 1 010 000 

4 700 000 4543000 4 543000 

1 950 000 
2 326 920 

100 000 

2 510 000 2 510 000 
1 1 

2 500 000 2 500 000 

-' n 

Satınahnacak makina, alet ve 
araçlar ve bunlan kurma mas
rafları 970 0Qp 
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Tahsisatın nev'i 

1952 
Yıl ı 
tahsisati-
Lira 

1953 yılı için 
Htifcometça, Kornişonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Satmalınacak taşıtlar 15 000 
Çamaltı ve Yavş^ Tuzlaların
da yaptırılacak yeni tesisler ve 
bunları genişletme masrafları; 
5433 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek Rize Çay Fabrikası 
taksiti 652 521 
Şaraplık bağ yetiştireceklere 
5089 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak ikrazlar 110 000 

63 000 

624 559* 

110 000 

63 000 

1 250 000 1 250 000 1 25Q 000 

624 559 

110 000 
YatoımlaT yekûnu 13 324 441 13 552 560 m 052 560 

B - CETVELİ 

Varidatın nev'i 

Satış kârlan (Tekel varidatı) 
Çeşitli varidat 
Para cezaları 
Çeşitli hasılat 
Geri alma 

1952 
Yıl ı 

tahminleri 
Lira 

136 784 204 
900 000 
250 000 
300 000 
100 000 

1953 yıh için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira* Lira 

158 552 840 
900 000 
250 000 
450 000 
100 000 

15* 816 700 
900000 
250 000 
450 000 
100 000 

Destekleme alımları hizmet 
ücretleri 
Tütünr, içkv tuz. Savunma ver-
güeri 

600 000 750 000 750 000 

99 825 000 110 021 930 110 371 930 

UMUMÎ YEKÛN 238 759 204 271 024 770 271 638 6SK) 

1952 yıh (2 ay^ günitifcy kibrit 
UiHîrSâvunma Vergisi 
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G. Memuriyetin nev 'i 
D CETVELİ 

Aded Ücret G. 

1 Tekniıyen 

Ressam 

Makinist 

2 Usta 
> 

Kalfa 
Kaloriferci 
Elektrikçi 

3 Laborant 

> 
» 

Hemşire 

• • : • • ' ' » 

Hastabakıcı 
» 

Şoför 
Sanatkâr 
Mütercim 

» 

Daktilo 

Memuriyetin nev'i 

13 
6 
6 
7 
4 
4 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
4 

625 
550 
475 
400 
350* 
300 
225 
475 
300 
300 
250 
225 
350 
225 
150 
225 
225 
300 
225 
175 
150 
125 
250 
200 
175 
150 
125 
200 
175 
225 
175 
625 
550 
475 
250 
225 
200 

Daktilo 

5 Memur 

» 
» 
» 
» 

Santralci 
» 
» 

6 Hademe 

Bekçi 

» 
Koruyucu 

» 
> 

Dağıtıcı 

Yıh 
1952 
1953 

Aded 
Ü)37~ 
1933 

~104~ 

Aylık 
tutarı 
237 810 
237 350 
— 460 

Kadro cet^^inin senelik tutarı 
Müktesep haklardan noksan olan. kadro ücretleri farklan 
Bütçeye konan ödenek 

Senelik 
tutarı 

2 853 720 
2 848 200 
— 5 520 

2848 200 
4 200 

Aded 

7. 
22 
17 
27 
4 
2 
o 
6 
7 
7 
12 
22 
13 
26 
8 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
7 
28 
97 
197 
288 
5 
12 
76 
176 
285 
1 
13 
84 
369 
4 
8 
2 

ÜeVet 

175 
150 
125 
100 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
250 
175 
150 
,125 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
75 
175 
150 
125 
100 
75 
225 
175 
150 
125 
200 
175 
150 

2 852 400 
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E - CETVELİ 

B. M 

203 11,12,13, Geçici hizmetliler ücreti 
204 Ecnebi uzman ve hikmetli

lerle bunlara yardımcı perso
nelin ücreti 

C CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları _ _ 

Kanun 

Kararname 

Tarihi N 

30. 5 .1934 

25 . 6 .1938 
27 . 5 .1940 

umarası 

2460 

8437 
3828 

Ö Z E T İ 

31. 5 .1941 

30. 5 .1942 

4040 

4226 

25 . 5 .1943 4415 

14. 6 .1943 

4.4.1945 

9.8.1951 

4437 

4708 

5823-

4.1.1940 2/12537 

Tütün 
Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi 
hakkında 
Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna almmasma dair kanunun 12 nci mad
desi 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı kanuna 
ek kanunun 27 nci maddesi 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere z'un icrasına dair olan 3828 ve 4040 numaralı 
kanunların bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve 
bazı vergi ve resimlere yeniden zam icrasına dair 
kanunun 7 nci maddesi. 
Fevkalâde vaziyet dolaywiyle 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 
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 Kanununun tatbik sure
tini gösteren nizamname. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i-

Kararname 

Kanun 

Tarihi Numarası Ö Z E T t 

17. 9 .1941 2/16540 404ü sayılı kanunun 27 nci maddesi mucibince 
asker sigaraları Fİ. talimatname. 

10. 6 .1944 3/962 Nizamnamenin 37 nci maddesinin değiştirildiğine 
dair. 

8 . 1 . 1 9 4 8 3/6830 Tütün ve tütün inhisarı tüzüğünün 2 nci madde
sinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında ka
rar 

29 . 2 .1952 5887 3437 sayılı Kanunun harçlara ait hükümlerinin 
126 nci madde ile ilgası 

Tuz 

Kanuni 

23 
31 

25 

12 .1936 
5 .1941 

5 .1943 

3078 
4040 

4415 

14 . 6 .1943 

12 
25 

4437 

Tuz kanunu 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı kanuna 
ek kanunun 27 nci maddesi. 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4226 sayılı ka
nunlarla tapu harçları hakkındaki 1451 sayılı ka
nunun bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair. 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4040 ve 4226 sa
yılı kanunlara ek kanun. 

30. 5 

27 . 5 .1940 

3 1 . 5 .1941 

30 . 5 .1942 

3828 

<3i 

4040 

4226 

14 . 6 .1943 

İspirto ve ispirtolu içkiler 

1934 2460 Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi 
hakkında 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim 
lere zam icrasına ve bazı aıaddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair kanunun 12 nci maddesi 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı kanuna 
ek kanunun 27 nci maddesi 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasma dair olan 3828 ve 4040 numaralı 
kanunların bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve 
bazı vergi ve resimlere yeniden zam icrasına dair 
kanunun 7 nci maddesi 
İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasma 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 icrasma dair olan 3828, 4040 ve 4226 sa
yılı kanunlara ek kanun 

1942 
1943 

4250 
4415 

4437 
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Kanun 

Karamamı 

Tarihi 

9 . 9 . 1 9 4 4 

4 . 4 . 1 9 4 5 

9 . 7 . 1 9 4 8 

Numarası 

4658 

4708 

5237 

14 .12 .1949 

14 .12 .1949 

9.8.1951 

5451 

5451 

5823 

1.8.1942 2/18435 

15 . 8 .1942 2/18617 

16 . 1 .1943 2/19329 

Ö Z E T İ 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 
4250 sayılı kanunun 21 nci maddesinin değiştiril
diğine dair. 
Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi 
hakkındaki kanunu değiştiren kanun. 
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. 
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 değişiklik yapıl
ması ve bu kanunu tâdil eden bâzı hükümlerin kal
dırılması hakkında kanun. 
İnhisarlar İdaresinin 12. VI I . 1942 tarihinden i t i 
baren inhisar dışında olarak buz, gazoz, soda, malt 
hulâsası, asıd karbonik- ve kolonya yapıp batmasın* 
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 tayını ve yurt 
içinde satılan inhisar altındaki ispirto ve ispirtolu 
içkilerden alınacak inhisar resmmın asgari ve âza
mi hadlerinin tesbıtı hakkında kararname 
Bir kısım sıhhi müesseselerle eczahanelere verile
cek ispirtoların fiyatı hakkında kararname 

Kanun 

Kararname 

Barut ve patlaytct rtıaddeler, silâh ve teferrüatt 

2 1 . 1 .1943 4374 Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı in
hisarı hakkında kanun 

29 . 2 .1952 5887 4374 sayılı Kanunun harçlara ait hükümlerinin 
ilgası 

24 . 6 .1943 2/20244 Barut maddelerine ait yeni satış fiatlan 

Kanun 
> 

Kahve ve çay 
25 . 5 .1942 4223 Kahve ve Çay İnhisarı Kanunu 
14 . 9 .1946 4950 Kahvenin Tekel konusundan çıkarılması hakkında 

kanun. 
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Vergilerin, 

Nev'i 

Kararname 

Karar (tefsir) 

resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Tarihi Numarası 

25 . 8 .1942 2/18662 

29 . 4 .1943 2/19827 
20 . 5 .1949 3/9357 

24 .4 .1952 1796 

Ö Z E T I 

4223 sayılı kanunla inhisar altma alman kahve ve 
çaylardan alınacak asgari TA âsami inhisar resmi 
hakkında kararname 
Kahve ve çaydan alınacak inhisar resmi hakkında 
Çayın beher kilosundan alınacak Tekel Resminin 
en az 300. en çok 1500 kuruş olarak tesbiti hak
kında kararname 
4223 sayılı Kanunun muvakkat 2 nci maddesinin 
(B) bendinin yorumuna mahal bulunmadığına 
dair. 

Kanun 

Kanun 

» 

29 .12 .1945 

27. 5 .1946 

10 . 2 .1949 

Kibrit v€ çakmaktaşı 
4816 Kibrit ve çakmağın Tekel imtiyazına ilişkin sürenin 

uzatılması hakkındaki 4556 sayılı kanuna ek kanun 
4897 Kibrit ve çakmağın Tekel idaresine geçimi ve İşlet

me İdaresinin Tekel Genel Müdürlüğüne devri hak
kında kanun 

5321 Suni çakmak ve çakmak taşının tekel konusun
dan çıkarılmasına ve bu maddelerin Gümrük Re
simlerinde derişiklik yapılmasına dair kanun 

a CETVELİ 

KftTi^n 

No. 

1050 Genel Muhasebe Kanununun 50 ve 52 nçici maddelerinde gösterilen hizmetler. 
4898 Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaclan için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak

kında. 
5113 Tekel Genel Müdürlüğünce yaptırılacak tütün bakıra ve işleme evleri için gelecek yıllara 

geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında. 
E _ 

(S^SayMi,.: 93) 
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D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

2 încelemteve Denetleme Kurulu 
Başkanı *. 

3 İnceleme ve Denetleme Kuru
lu üyesi 
İnceleme ve Denetleme Kuru
lu kısım âmiri 

2 Uzman müşavir 
3 Teknik şef, Y. mühendis, Y. 

mimar 
4 Teknik şef, Y. mühendis, Y. 

mimar, şef, kimyager, satış 
mütehassısı, başharmancı 

4 Başmüfettiş 
5 Müfettiş 
7 > 
3 Yedek parça ve tamir atelyesi 

müdürü 
4 Şube müdürü, başmüdür, fab

rika, atelye, depo müdürü 
4 Şube, f abrika,atelye, tuzla mü

dür yardımcısı 
5 Kontrolör, sorumlu sayman, 

müdür 
5 Başmüdür, fabrika, . atelye, 

tuzja 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, 

750 

625 

350 
750 

625 

4 
3 
1 
1 

1 

3 

1 

4 

1 

550 
550 
475 
350 

625 

550 

550 

475 

475 

475 

475 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

raportör, kısım âmiri, fen me
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 

7 Sorumlu sayman, müdür, âmir, 
veznedar, şube ve servis âmiri 

8 Sorumlu sayman, müdür, âmir, 
veznedar, sulbe 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, vezendar 

9 Raportör, masa âmiri, fen me
muru, doktor, dişçi, eksper, 
harmancı, istifçibaşı, öğret
men 

10 Fen memuru, doktor, dişçi, ec
zacı, eksper, harmancı, istifçi-
başı, öğretmen 

12 tstifçibaşı, öğretmen, eksper, 
fen memuru 

400 

5 350 

12 

1 

7 

33 

47 

31 

64 

210 

300 
350 

300 

250 

225 

200 

175 

150 

2 

2 

457 

250 

225. 

175 

( ShSavışıi.; 9Ş) 



_ 62 -
R.- CETVELİ 

Fasıl 202 — Memur ve hizmetliler ücreti 
Madde 11 — Umum Müdürlük memurları ücreti 

Madde 12 — Vilâyetler memurları ücreti 
Madde 13 — Fabrika ve işletmeler memurları ücreti 

Turt dışında açılmış veya açılacak olan fabrika, şube acenta, mümessillik ve ortaklıklarda is
tihdam olunacak memurların ücret farklan da bu maddelerden ödenir. 

Fasıl 204 — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 
Sözleşmeleri mucibince ve yapılacak anlaşmalara göre, verilecek ikramiye, mesken tazminatı, 

maaş, yevmiye ve benzeri diğer bütün masraflar bu tertipten Ödenir. 

Fasıl 301 — Umum Müdürlük büro masrafları 
Madde 40 — öteberi masrafları [*] 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 
Madde 40 — öteberi masrafları [*] 

[*] Bu maddelerden şu masraflar ödenir : 
1. Bütçeden alınacak döşeme ve demirbaşların kıymetlerini artırmıyan tamir ve bakım mas

rafları ; 
2. Umum Müdüılük merkezindeki memurlarla yüksek okullarda olmtturulan memur ve hizmetli 

çocuklarının ve idarece açılan kurs öğrencilerinin muayeneleri ve âcil tıbbî müdahaleleri için bulun
durulması icabeden ilâçlarla sıhhi malzeme bedelleri; 

3. Vilâyetler teşkilâtına gönderilen bütçe dâhili kırtasiye, basılı kâğıt ve sair malzemenin amba
laj masrafları; 

4. Şenlik masrafları 
5. idarehanelerin taşınma masrafları 
6. Her çeşit ilânlar, (reklâm mahiyetindeki ilânlarla diğer masraf fasıllarında yazılı ilânlar ve 

döner sermaye muamelâtına ait olanlar hariçtir.) 
7. idarelerin bulunduğu binalarda temizlik işlerinin gerektirdiği her çeşi't masraflar; 
8. Müfettiş ve muhakkiklerce celp ve tâyin olunan bilirkişilerle ifadelerine müracaat maksadiyle 

celplerine lüzum görülecek kimselere, ait masraflar ve takdir olunacak ücretler; 
9. Cüzi miktardaki malzeme bedelleri, odun kırma ücreti, ısınma, maddelerinin nakliye ücreti, 

su bedelleri, soba kurma ücreti ve bütçenin diğer fasıllarında karşılığı olmıyan sair masraflar. 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 
Madde 10 — Kırtasiye 
Madde 20 — Döşeme 

Madde 30 — Demirbaş 
Madde 40 — öteberi masrafları 

Madde 50 — Aydınlatma 
Madde 60 — Isıtma 

Fasıl 303 — Basılı kâğıt ve defterler 
Fasıl 304 — Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 

Madde 12 — Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 
Madde 22 — Vilâyetler telefon ve başka muhabere ücret ve masrafları 

işletmeler ve iş yerlerinin bu masrafları ile satış depolarının su, aydınlatma ve telefon gibi idare 
masrafları ve vilâyetler teşkilâtında satış işlerinde kullanılan basılı kâğıt ve defterler hariçtir. 

( S. Sayısı : 93 ) 
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Fasıl 306 — Kira bedeli 

Madde 11 — Merkez 
Madde 12 — Vilayetler 

Fabrikalar, iş yerleri, işletmeler, satış ve mamulât ambarları, depo ihtiyacı dışında tutulacak 
tdare binaları ve arsalar kira bedelleri bu tertipten karşılanır. 

Fasıl 306 — Giyecekler 
Yönetmelik esaslarına göre ödeme yapılır. 

Fasıl 307 — Yolluklar 
Madde 10 — Sürekli görev yolluğu 
Madde 20 — Geçici görev yolluğu 

Memur, hizmetli ve geçici hizmetlilerin sürekli ve geçici görev yollukları bu Tertiplerden ödenir 
(Fabrikalar, tuzlalar, işletme ve iş yerleri kadrolarmdakiler hariçtir.) 

Madde 40 — Ecnebi memleketler yolluğu 
Gerek ecnebi memleketlerdeki şube, acente, mümesillik, fabrika ve ortaklıklara ve gerek tetkikat 

ve sair sebeplerle ecnebi memleketlere gönderilecek idaremiz veya başka idarelerin memur, müfettiş, 
hizmetli ve geçici hizmetlilerinin yollukları da bu tertipten ödenir. 

Madde 50 — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve masrafları 
Sözleşmeleri gereğince veya yapılacak anlaşmalara göre verilecek yol masrafları ve seyahat 

gündelikleri bu tertipten ödenir. 

Fasıl 403 — Temsil masrafları 
Merkezde ve vilâyetlerde yerli ve ecnebiler için yapılacak her çeşit ziyafet ve ağırlama masrafları, 

satmahnacak bilet, çelenk ve benzeri bedelleri, resmî işler için yapılacak özel başvurmalara mektup 
veya telle verilecek cevaplarla sigara ve meşrubat masrafları, çeşitli yardımlar ve sair bütün temsil 
masrafları. 

Fasıl 407 —. Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar 
Madde 20 — Nispeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler 

Şarap imalâtından alman hususi İstihlâk Resmini ödemeden şarap yapanları ihbar edenlere 
1905 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yazılı nispetler dâhilinde verilmesi gereken ikramiyeler bu 
tertipten ödenir. 

* Madde 40 — Mahkeme harçları 
Mahkemelere ve icra dairelerine ödenecek harç, resim, vergi ve her türlü masraflar bu tertipten 

ödenir. (Oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan suçlara ait masraflar dâhildir.) 

Madde 60 — Kaçağın Men ve Takibine dair olan 1918 sayılı Kanun ve ekleri gereğince yapılacak 
ödemeler 

1918 sayılı Kanun ve ekleri hükümlerine göre hak edenlere verilecek peşin ikramiye ile kaçak 
takibinde ölen ve sakatlananlara 2550 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminatlar ve Tekel 
altında bulunan oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan ödemeler bu tertipten verilir. 

Fasıl 417 — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenecek vergi ve resimler 
Fabrika, atelye bakım ve işletme, imal ve doldurma evlerile tuzlalar ve emsali iş yerleri dışında 
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kalan idarehane ve satış depolan ve büroların 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince 
Ödenecek vergi ve resimleri bu tertipten ödenir. 

Fasıl 419 — Mahkeme masrafları 
Bilûmum dâvaları idare lehine intaç edenlere 2159 sayılı Kanunun 2 nci maddesi mucibince öde

necek vekâlet ücretleri, lüzum görülen hallerde hariçten geçici olarak temin edilecek avukatlara veri
lecek her çeşit ücret ile delil tesbiti, bilirkişi ve muhammin ücretleri ve Tekel altında bulunan oyun 
kâğıdı kaçakçılığından doğan suçlara ait dâvaların masrafları ve bu mevzular için yapılacak her çeşit 
masraflar bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 420 — Tecrübe, ıslah ve mücadele masrafları 
Madde 11 — îşçi ücretleri 

Madde 12 — Yönetim masrafları 
Madde 13 — Teknik masraflar 

Madde 14 — Fidanlık müsabakaları 
Madde 15 — Bağ yardımı 

Enstitüler merkez ve ta§ra teşekküllerinin araştırma, inceleme, tecrübe, ıslâh ve üretme işleri için 
satınalınacak ve istimlâk edilecek veya kira ile tutulacak bağ, bahçe, fcrsa, bînja, tarla kuyu ve bun
lar için lüzumlu alât, cihaz, demirbnş, kitap, malzeme ve kırtasiye bedelleriyle taşıt masrafları, bu 
maksatlar için icabeden tesisatı kurma masrafları, tütün ekim bölgelerindeki tatbikat işlerinde eki
cilere parasız olarak fide dağıtmak üzere kurulan ve kurulacak olan örnek ve dağıtma fidelikleri mas
rafları, yukarda gösterilen işlerde çalıştırılacak işçilerin gündelik ve yolluklariyle tütün ekicileri ara
sında yapılacak müsabakalarda kazananlara Umum Müdürlüğün takdiri ile mükâfat olarak veri
lecek para veya tütün ekimiyle ilgili malzeme bedelleri, enstitülerin merkez ve taşra teşekküllerinin 
yakacak, aydınlatma, posta ve telgraf ve telefon masrafları bu maddelerden ödenir. 

Madde 17 — Mücadele masrafları 
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 masraflarla bu işler için yapılacak tesisat, malzeme, kira, teknisiyen yol mas
rafları, işçi gündelik masrafları ve bu maksatla yapılacak her türlü masraflarla Tarım Ba
kanlığı teşküâtiyle birlikte yapılacak mücadele kontrol masrafları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 421 — Kaçağı takip ve önleme masrafları 
Madde 11 — Tütün ekimi yazma masrafları 

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 türlü masraflarla kanun tatbikatına ait diğer masraflar bu tertipten ödenir. 

Madde 12 — Kaçak eşya muhafaza ve taşıma masrafları 
Tekele ait kaçak eşyanın nakil, muhafaza ve imha masraflariyle, zabıta ile müştereken yapı

lacak toplu hareketlerde zabıtaya ait yolluklar ve taşıt kiraları, Tekel altında bulunan oyun kâğıdı 
kaçakçılığından doğan masraflarla taşıma masraf lan bu maddeden karşılanır. 

Madde 13 — Kaçakla mücadele masrafları "* "" ( 

Kaçakla gizli olarak uğraşma işleri için ihtiyar olunacak masraflarla muhbirlerin mükâfatlan-
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dırılması ve bunların zaruri masrafları ve bu hususta yapılacak her- çeşit masraflar bu tertipte* 
ödenir. 

fası l 450 — Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar 
Üniversitelerle yüksek Ziraat Enstitüsünde, yüksek mekteplerin muhtelif şubelerinde vs buna 

muadil ziraat okullarında tdare hesabına okutturulacak öğrencilerin yiyecek, giyecek, yatacak mas
raflariyle okul ücretleri, kitap, kaydiye ve imtihanlara iştirak masrafları, harçlıkları karşılığı olarak 
verilecek burslar ve benzeri diğer masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 451 — Yayın masrafları 
Madde 10 — Satınalma ve abone 

Madde 20 — Başka her çeşit masraflar 
Her çeşit broşür, gazete, sergi ve eserlerin alım ve abone karşılığı bu tertibe dâhildir. Yaptı

rılacak tercüme ve etüd, ücret ve masrafları, telif ücretleri, bastırılacak umum yazı, broşür, kitap, 
bilanço ve raporlar masraflariyle benzeri ve yayın işleriyle ilgili başka her çeşit masraflar bu tertip
ten ödenir. 

• 
Fasıl 452 — Teknik yardımdan faydalanılarak ecnebi memleketlere gönderileceklerin yolluk 

ve masrafları 
Birleşmiş milletler veya diğer teşekküller teknik yardımdan faydalanılarak ecnebi memleket

lere gönderilecek elemanların yollukları ve diğer masrafları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 453 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
Madde 10 — Kurum ve derneklere katılma payı 

Milletlerarası Şarap Ofisi ve benzeri Tekel mevzuu ile ilgili kurum ve derneklere verilecek ka
tılma payları ve bu işlere ait başka her çeşit masraflar bu maddeden ödenir. 

Fasıl 459 — Spor masrafları 
3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa göre muhtelif işletmelerde vücuda getiribniş veya geti

rilecek saha ve tesislerin inşa, tadil ve bakım masrafları, her nevi spor malzemesi satınalma 
bedelleri, spor için ahar mahallere gönderilecek sporcuların gittikleri yerlerdeki iaşe, ibate mas
raflariyle yapılacak sair masraflar bu fasıldan ödenir. 

' " "" •"•.** i * " • " Fasıl 476 — Kurs masrafları 
••./•"••"-"-»••-'--• Madde 10 — Kurs umumi masrafları 

Madde 20 — öğrenci bursları 
Eksper kursu öğrencilerinin kırtasiye, kitap ve iş gömleği bedelleriyle diğer masraflar bu ter

tipten ödenir. 
Eksper kursu öğrencilerine verilecek burslarla hastanelere yatırılma masrafları ve baıika her 

çeşit masraflar bu maddeden ödenir. 

' Fasıl 505 — Hükme bağlı borçlar 
Döner nermaye muamelâtından mütevellit bulunan hükme bağlı borçların, maliyet ve masraf

larla alâkalı mal bedeli ve benzeri masraflariyle iadesi gereken depozitolar hariç diğer kısımları 
bu tertipten ödenir. 
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Pası) 604 — Çeşitli hayır kurumlarına yardım 

Yalnız hayır kurumlarına nakden veya tertip edecekleri müsamerelere ait biletleri satın#Jto#k 
suretiyle yapılacak yardımlar karşılığıdır. 

Fasıl 605 — 4250 sayılı ispirto ve ispirtolu içkiler İnhisarı Kanunu gereğince şarapçılara verilecek 
primler ve yapılacak başka ödemeler 

42ÜK) sayılı l ^ y t o ve İşpiriojlu İçkiler Kanununun İC ncı maddesi gereğince iyi şarap «malini 
teşvik etmek ve öğretmek üzere özel şarapçılar arasında açılacak müsabakalarda muvaffak planlara 
tesbit edilen hesaplara göre verilecek mükâfat ile dış memleketlere çıkarılacak şaraplar için prim ve 
aynı kanunun tatbikatına ait diğer masraflar bu fasıldan ödenir. 

Fasü 701 — Yapı onarımı 
Madde 11 — Umum Müdürlük 

Madde 12 — Vilâyetler 
Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler 

Umum Müdürlük binasiyle idarehane, fabrika, tuzla, ambar, imal ve doldurma evlerinde, İdare 
malı lojmanlarda/ depo binalarında, emanet ambarlarında' ve yine İdareye ait diğer gayrimenkui-
lerde yaptırılacak her çeşit onarma masrafları, bu işler için kullanılacak işçilerin gündelikleri ve 
bu işe ait olan bedelleri, proje, plân tanzim ücretleri, proje ve kontrol malzemesi bedelleri ve bu 
hususta yapılacak sair masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 735 — Bina satınalma ve yaptırma 
Madde 12 — Vilâyetler 

Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler 
Yaptırılmasına ve satın alınmasına veya istimlâk edilmesine lüzum görülecek idarehane, fabrika, 

imal ve doldurma evleri, tuzla binaları, ambar, depo binaları ve emanet ambarları ve gayrimsn-
kullerle bunlar için satın alınacak veya istimlâk edilecek arsa, tarla, bağ ve bahçe gibi gayrimen-
kullerin karşılıkları ve bu işler için kullanılacak işçilerin gündelikleri ve bu işlere ait ilân bedel
leriyle proje, plân tanzim ücretleri, proje ve. kontrol malzemesi bedelleri ile bu hususta yapılacak 
sair masraflar bu tertipten karşılanır. 

Fasıl 736 — 5113 sayılı Kanun gereğince satın alınacak veya yaptırılacak tütün bakım ve işleme 
evleri ve ambarları 

Hükümetçe onanan programa, göre tütün bakım ve işleme ev ve ambarları yaptırılması, satın 
alınması veya istimlâk edilmesi ve bunların inşa edilecekleri yerlerin istimlâk edilmesi veya satın 
alınması bedel ve masraflariyle bu işlerde kullanılacak işçilerin ücretleri ve bu işlere ait ilân 
ücreti, proje, plân tanzim ücretleri, proje ve kontrol malzemesi bedelleri ve bu hususta yapılacak 
her türlü masraflar bu maddeye dâhildir. 

Fasıl 741 — 4898 sayılı Kanun gereğince yeniden yaptırılacak fabrika, imal ve doldurma evleriyle 
mevcutlarının genişletilmesi masrafları 

Madde 10 — Fabrika imal ve doldurma evleri 
Madde 20 — A. M. F. Firması bonoları " • * -

Madde 30 — Rizö Çay Fabrikası 
Hükümetçe onanan programa göre fabrika, imal ve doldurma evleri yaptırılması, bunların 

inşa edilecekleri yerlerin istimlâk edilmesi veya satın alınması, mevcutlarının genişletilmesi, bun
lara gerekli her çeşit makina, alât ve araçlariyle teçhiz vasıtalarının satınalmması, bu işlerde kullanıla-
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eak işçilerin gündelikleri, bu işlere ait ilân ücretleri, proje, plân tanzimi ve kontrol ücreti ve 
malzeme bedelleriyle bu hususta yapılacak her türlü masraflar bu maddeden ödenir. 

Fasıl 751 — Satın alınacak makina, alet ve araçlar ve bunları kurma masrafları 
Fabrika ve işletmelerle iş yerleri için satın alınacak motor, her çeşit makina ve emsali bedelle

riyle yeniden yaptırılacak her nevi tesis masrafları, mevcut tesislerin genişletilmesi masrafları, 
tuzlalarda yaptırılacak sabit kıymet mahiyetindeki tevsi ve tesislerle bu işlerde kullanılacak işçi
lerin gündelikleri, bu işlere ait ilân ücretleri, proje, plân tanzimi ücretleri, proje ve kontrol mal
zemesi bedelleriyle bu hususta yapılacak her çeşit masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 761 — Çamaltı ve Yavşan tuzlalarında yaptırılacak yeni tesisler ve bunları genişletme 
masrafları 

Çamaltı ve Yavşan tuzlalarında yaptırılacak her çeşit yeni tevsi ve tesis masraflariyle bu 
işlerde kullanılacak işçilerin gündelikleri, bu işlere ait ilân ücretleri, proje ve plânların tanzim 
ücretleri, proje, kontrol malzeme bedelleriyle bu hususta yapılacak başka her çeşit masraflar bu 
maddeden karşılanır. 

(Bu tertipten yapılacak sarfiyat döner sermaye usullerine tâbidir.) 
En çok 250 000 lirası Çamaltı, Yavşan tuzlalarının ana yollarla irtibatlarını sağJıyacak yollar 

inşası için toptan Karayolları Umum Müdürlüğüne ödenebilir. 

B. M. ödeneğin çeşidi 

E - Cetveli 1052 yılı kadrosu 

aylık hizmet 
Görevin çeşidi Sayı lira süresi 

Barem Kanununa tâbi kadrolar 
Kurs öğretmeni 203 11 Genel Müdürlük ge

çici hizmetliler ücreti 
203 11 Genel Müdürlük ge

çici hizmetliler ücreti 
203 11 Genel Müdürlük ge

çici hizmetliler ücreti 
203 13 Fabrikalar ve işlet

meler geçici hizmetli
ler ücreti 

3656 sayüt Kanunun 19 ncu madde! 
Genel Müdürlük ge- Sürveyyan 
cici hizmetliler ücreti 

203 11 Genel Müdürlük ge- » 
cici hizmetliler ücreti 

203 12 İller geçici hizmetli- » 
ler ücreti 

İlk öğretini kursu 
öğretmeni 

4 150 12 

5 150 12 

150 12 

4 175 12 

Mülâhazat 

3858 sayılı Kanuna göre haf
tada (4) saat ders verecektir. 
3858 sayılı Kanuna göre haf
tada (3) saat ders verecektir. 
3858 sayılı Kanuna göre haf
tada (2) saat ders verecektir. 
Kadro ücretinin 2/3 ü hesabiyle 
ödenecektir. 

mı 
203 11 

e dâhil müteferrik müstahdemler 
1 200 12 

1 175 12 

2 300 12 

m*m 

( S. Sayısı : »8 ) 
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1953 Yılı 

Orman U. M. Bütçesi 



Orman Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/482) 

2\ C. 
Başbakanlık 28 .XI. 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 2487 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığıma 

Orman Genel Müdürlüğü 1953 yılı Bütçesi hakkında Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunca 28.XI. 1952 tarihinde Yükselk Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının 
gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
'*' yi. Menderes 

GEREKÇB 

1953 yılı Bütçe giderlerinin bölüm ve madde itibariyle izahı aşağıda arzedilmiştir. 

B. M. ödeneğin çeşidi 

201 11 Merkez memurları aylığı 
IVfevcut teşkilât, kanunlarına göre merkez memurlarının ay-

' lıklan tutan 
1952 ve daha evvelki senelerde kadrosuz terfi etmiş olan me
murların terfi farkı 
1953 yılında kadrosuz olarak terfi edecek memurların terfi 
farkları 

(h Cetveli) 

1952 yılı 
Bütçesi 

654 000 

67 100 

721 100 
36 000 

1953 yü! 
teklifi 

654 000 

55 200 

27 600 

736 800 
36 000 

685 100 700 800 
12 İller memurları aylığı 

Mevcut teşkilât kanunlarına göre iller memurları aylığı tu
tan 6 779 400 6 779 400 
1952 ve daha evvelki senelerde kadrosuz terfi etmiş olan me
murların terfi farkı 917 090 499 200 
1953 yılında kadrosuz olarak terfi edecek memurların terfi farkları 328 200 
2919 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince? stajyer olarak 
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1952 yılı 1953 yılı 
Ödeneğin çeşidi Bütçesi teklifi 

çalıştırılacak olan 311 mühendis ve mühendis yardımcısının 
ücretleri karşılığı 374 400 681 300 

(L cetveli) 
8 070 890 
1 132 500 

6 938 390 
1 

15 000 

6 953 391 

8 288 100 
1 094 400 

7 193 700 
1 

15 000 

7 208 701 

Merkez memurları açık aylığı 
îller memurları açık aylığı 

Merkez memurları aylığında geçen yıla nazaran fazla olan 
15 700: lira 1953 yılında kadrosuz terfi edecek 27 memurun 
maaş farkından ileri gelmektedir. 
îller memurlarına gelince : 
Fiilî kadroda bulunup halen münhal olan 15 lira aylıklı (5) 
aded sınıf 2 orman mesaha memurluğu kadrosu ile 20 lira 
aylıklı (1) aded orman kondoktoru kadrosu (L) cetveline 
alınmak suretiyle 11 100 lira tasarruf edilmiştir. 
Buna mukabil mecburi hizmete tâbi olup halen 2919 sayılı 
Kanun hükümlerine göre maaş tertibinden ücret alan 64 
orman mühendisinden hiç olmazsa 15 adedinin fiilî kadroya 
alınmasını teminen 1952 yılı (L) cetvelinde bulunan 35 lira 
aylıklı 15 aded sınıf 2 orman mühendisi kadrosunun ve bir
kaç senedir kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen 2 mesaha 
memurunun terfiini sağlamak üzere (L) cetvelinde mevcut 
20 lira aylıklı 2 aded sınıf 1 mesaha memuru kadrosunun 
1953 yılında fiilî kadro meyanına alınması zaruri bulunmuş 
olduğundan bunların aylıklarının senelik tutarı olan 49 200 
liranın ilâvesi lâzımgelmiştir. 
Ayrıca 2919 sayılı Kanun hükümlerine göre stajyer olarak 
çalıştırılacak olan 49 orman mühendisi ile 262 mühendis 
muavininin ücretleri tutan olan 681 300 liranın tamam ola
rak konulması icalbetmiş olduğundan bu tertipte geçen yıla 
na/zaran ceman 255 310 lira fazlalık hâsıl olmuştur. 

Merkez memurları ücreti 
Teşkilât kanunlarına bağlı kadrolara göre barem dâhili mer
kez memurlarının ücretleri tutan 5j 7Ö0 5 700 
1952 ve daha evvelki senelerde kadrosuz terfi etmiş olanların 
terfi farkı +" İ 50Û 1 500 

7 200 7 200 
İller memurları ücreti 
Teşkilât kanunlarına bağlı kadrolara göre bananı dâhili il
ler memurlarının ücretleri tutarı 200.400 200 400 
Fidanlıklarda çalıştırılan memulların ücreti 10 800 10 800 
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ödeneğin çeşidi 

Orman okulunda ça l ımlan memurların ücreti 
Avukatların ücreti 
1953 yılında kadrosuz terfi edeceklerin terfi farkları 

(L Geteli) 

Merkez hizmetlileri ücreti 
tiler hizmetlileri ücreti (Başmüdürlükler, saymanlıklar, sı
nırlama komisyonları, amenajman grupları hisittetlileri) 
Fidanlıklar hizmetlileri ücreti 
Orta Orman Okulu hizmetlileri ücreti 
Orman Muhafaza Okulu hizmetlileri ücreti 
Orman Tatbikat Qtewlu hizmetlileri üoreti 
Araştırma istasyonları hizmetlileri üoreti 
Bakım memurları öğreti 

Merkez hizmetlüeri kadrosuna yewi hiatoetler için 200 lira 
ücretli iki şoför, 300 lira ücretli 2 sinema opeıratÖrü, 175 
lira ücretli 1 elektrikçi ki eetaan 5 hizmetli kadrosu ek
lenmiş ve 1952 yılı (D) cetveline d$fajl kadrolardan 1 aded 
,135 lira ücretli motosikletçi kadrosu ile 14 aded 70 lira üc
retli odacı kadrosu kaldırılmış mütebaki 19 hizmetlinin üc
retleri de yeni barem eetveline göre ayarlanmıştır. 
Geçen yıla nazaran ceman 4 320 lira fazlalık vardır, 
İller hizmetlilerine gelince : 
1952 yılı kadrolan meyanmda bulunan 60 lira ücretli 1 odacı ile 
fidanlıklardan 130 lira ücretli 6 arabacı kadrosu, Orman Mu
hafaza: Okulundan ise 75 lira ücretti 1 gece bekçisi, 60 lira 
ücretli 1 çamaşırcı, 90 lira ücretli 1 aşçı yamağı, 70 lira üc
retli 3 odacı ve,2 aded 150 lira ücretÜ fidancı kadrosu (D) 
cetvelinden çıkarılmıştır. Bunların kadroları tatarı 18 900 li
radır. Ayrıca Bolu Orta Orman Okulu için 6 aylık olarak ko
nulmuş bulunan hizmetli kadroları 1953 Bütçesinde yer al
madığından bunların tutarı olan 4 950 lira da tasarruf 
edilmiştir. Buna mukabil Orman Fakültesi Yurdu için 1 aded 
200 lira ücretli ve teknik araştırma hizmetleri için 2 aded 
175 lira ücretli şoför kadrosu, 250 lira ücretli 1 makinist 
laborant, araştırma fidanlığı için 150 lira ücretli 1 fidancı 
75 lira ücretli 1, yangın bekçisi, 150 lira ücretli 6 bakım me
muru kadrosu ve fidanlıkların ınotörlü vasıtalarında çalış
tırılacak 175 lira ücretli İ8 şoför ile yine fidanlık hizmetle
rinde istihdam edilecek 100 lira ücretli 4 aded bekçi kadrosu 

1952 yık 
Bütçesi 

37 440 
179 700 

+..,.-: 
428 340 
276 720 

1. 

151 620 

72 m 

42 300 
209700 
4950 
27 640 

• ~ _ 

5 m 

1953 yılı 
tepfi 

37 440 
179 700 

+ 1 800 

430 140 
276 720 

153 420 

76 500 

53 100 
246 900 

— 
20 100 
9 125 
27 000 

1 2*9 800-t- 1 329 000 

1 §37 170 1 685 225 
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1952 yılı 1953 yılı 

ödeneğin çeşidi Teklifi Bütçe» 

ile Orman Tatbikat Okulu için (D) cetvelinde yazılı ceman 
18 aded hizmetli kadrosu ilâve edilmiştir ki bu ilâve kadro
ların tutarı olan 74 825 liradır. 
Diğer kadrolarda yeni barem cetveline göre ayarlanmıştır. 

12 İller geçici hizmetliler ücreti 
13 Yangın bekçileri ücreti 
14 Yangın hizmetlerinde çalıştırılacak şoförlerin ve köy ağaç

lama sahaları bekçilerinin ücreti 

Orman tahdit komitsyomlaırünınj sayısı» 1953 yılında 10 a çıkarı
lacağından 10 hukukçu üyenin beherinin 1 aylık ücreti 475 
liradan 1 seneliği 57 000 lira tutmakta ve geçen yıla naza
ran 22 800 lira fazlalık hâsıl olmaktadır. 
Amenajman heyetlerince yaz mesai devresinde hazırlanan 
plânların büro mesaisi sırasında yazdırılması icahetıtAğinden 
bu işlerde çalıştırılmak üzere 1952 yılında 11 amemajman 
heyeti için teklif edilen 120 lira ücretli 11 daktilonun üc
retleri hâsıl olan ihtiyaca binaen 150 liraya ve hizmet süre
leri 4 aydan 6 aya çıkarılmış <olduğuırçdıan bunların üeret 
farkları için de 4 "€20 lira fazla tek#f edilmiştir. Bu mad
dedeki fazlalık ceman 27 420 liradır. 
5 ay müddetle çalıştırılacak 1.900 aded yangın bekçisinin 
ücreti 75 liradır. Ve teklif olunan ödenek ffeçen yılm aynı
dır. : 

Yanığın ile mücadele hizmetlerinde çalıştırılmak üzere sa-
tmalınacak 50 aded jeepte, yaıagm mevsimi olan senenin 6 
ayı zarfında istihdam edilmek üzere beheri 175 lira üc
retli 50 şoför çalıştırılması icabettiğinden bunların ücretle
ri tutarı olan 52 500 lira ve 250 köyde yapılan ağaçlama sa
halarında çalıştırılmak üzere beheri ayda 60 lira ücretli 
250 bekçinin ücretleri tutarı olan 180 000 lira ilâve edilince 
bu bölümde ceman 259 920 lira fazlalık hâsıl olmuştur. 

11 Merkez memurları çocuk zammı 
12 iller memurları çocuk zammı 
21 Merkez memurları doğum yardımı 
22 tUer memurları doğum yardımı 
31 Merkez memulları ölüm yardımı 
32 îller memurları ölüm yajsdımı 
40 Yakacak zammı 

Mevcut çocuk üdediyle 1053 yılanda artması mvütimd olan
lar ve 1951 Keeinheeap neticelerimiz ÜÜünde tutularak çocuk 
zamları ve dfiğum yardımlarına bire? miktarlara yapılmıştır. 
Yakacak zammının memur adedine göre 11 000 lira ile kar-

+ 

39 480 
712 «00 

— + 

60 900 
712 500 

232 500 

751 800 1 011 900 

30 M 
4J5-0Û0 
5 000 
50 000 
5 000 
20 000 

•f il ooo 

33 600 
420 000 
5 000 
65 000 
5 000 
15 000 
11 000 

536 000 554 600 
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1952 yrh 1053 yılı 

1İ.J; '"-M. Ödeneğin çeşidi Bütçesi teklifi 

şılanabileeeği anlaşılmış ve geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
Bu bölümde geçen yıla nazaran ceman 18 600 lira fazlalık 
vardır. 

209 5434 sayılı Kanun, gereğince T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş kesenekler iyi e artış farkları kar
şılığı 496 774 503 280 

12 % 1 ek karşılıklar 90 173 91 355 
18 Emekli ikramiyesi -f- 70 000 + 131 000 
14 Sandı'k yönetim giderleri 21 327 28 435 

678 274 754 070 
Emekli kesenekleriyle giriş ve artış farklarında, maaş ve 
ücretlerdeki artışa nazaran ceman 7 688 lira fazlalık hâsıl 
Olmuştur. 
Emekli ikramiyesinde ise emekliye ayrılacak memurların ade
di göz önünde tutularak 61 000 lira fazla teklif edilmiştir. 
Stajyer memurların ücretlerinden Emekli keseneği kesilme
diğinden bu hesaba dâhil edilmemiştir. 
Sandık Yönetim giderleri hakkında^ Emekli Sandığı tarafın
dan yapılan tamim hükümlerine uyularak yapılan hesap ne
ticesinde 1952 yılında ödenen %5, % 25 ve % 100 lerin top
lamının 0,0605 i olarak 28 435 lira konulmuştur. 

221 Emekli, Dul, Yetim aylık ve ödenekleri 395 444 375 000 
Halen Orman Genel Müdürlüğünden Emekli, dul ve yetim 
aylığı alanların sayısı 472 den ibarettir. Tahsis vaziyetine gö
re bunların aylıkları 375 000 lira ile karşılanacağı anlaşıldı
ğından bu bölümden 20 444 lira tasarruf mümkün olmuştur. 

301 Merkez daireleri büro giderelri 
10 Kırtasiye 
20 Döşeme ve demirbaş 
30 öteberi giderleri 
40 Aydınlatma 
50 Isıtma 

10 000 
10 000 
7 500 
2 000 

+ 6 500 + 

13 500 
16 000 
6 000 
4 500 
6 500 

36 000 46 500 
Merkez dairelerinin kırtasiye ihtiyaçları mevcut tahsisatla 
karşılanamadığından kırtasiye maddesine 3 500 lira, H. nci 
Şube tarafından kurulacak İstatistik Bürosu için 2 aded elek
trikle çalışan mukayyit hesap makinesi mubayaası için 6 000 lira, 
2 binada sarfedilen elektrik cereyanının bedeli olarak Elek
trik Şirketine ödenmete olan aydınlatma masrafları Şir
ketçe sayaçların yanlış okunması dolayısiyle cari yıla ka
dar düşük gösterilmiş ve 1952 yılı içinde farkına, varılmış 
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M- ödeneğin çeşidi 

olduğundan fazla tutan cereyan masraflarının karşılanması 
için 1953 Bütçesine 2 500 lira f azlakonulmuştur. 

tiler büro giderleri (Bölüm toplamı) 
Bu bölümün muhtelif şubelere ait 18 maddesinde 1952 ye na
zaran ceman 35 110 lira fazlalıfc vardır. Bu fazlalık tahdit 
komisyonlarının 6 dan 10 a çıkarılması, Amenajman heyet
leri için hesap makineleri, 6 harita grupu için de çelik do
laplar satınalımnası, teknik araştırmanın fidanlık çalışma
larında kazma, kürek ve saire gibi demirbaş ihtiyaçları, ye
niden kurulacak Van Fidanlığının ihtiyaçları; başmüdür
lüklerin öteberi giderleri ihtiyaçları ve sınırlama, amenaj
man ve teknik araştırmanın ısıtma karşılığı olarak fazla tek
lif edilmiştir. 

11 Merkez ve iller basılı kâğıt ve defterleri 
15 Ağaçlandırma basılı kâğıt ve defterleri 
16 Teknik araştırma istasyonları basılı kâğıt ve defterleri 

Bu bölümün 11 ııci maddesinde fazla görülen 4 000 lira 
ile umum müdürlüğü ilgilendiren bilûmum ormancılık hu
susi istatistikleri için lüzumlu cetvel ve defterler temin olu
nacaktır. 15 nei maddede görülen 1 500 lira fazlalık yeni 
fidanlık ve ağaçlama işleri talimatnamesi gereğince bastı
rılacak rapor ve defterler için satmalmacak levazım bedeli 
olarak, 16 ncı maddede görülen 1 000 lira fazlalık da te
şekkül halinde bulunan teknik araştırma istasyonlarının ih
tiyaçları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

21 Merkez telefon giderleri 
25 Ağaçlandırma ve fidanlıklar telefon kurma ve konuşma, gi

derleri 
36 Teknik araştırma istasyonları telefon kurma ve konuşma 

giderleri 
Merkez telefon giderleri için bütçelere konulmakta olan 
ödenekler öteden beri ihtiyacı karşılayamamakta ve sene 
içinde aktarma yapılmasına zaruret hâsıl olmaktadır. Bil
hassa yangın, istihsal ve sataş mevsimlerinde şehirlerarası 
telefon muhaberelerinin fazlalığı dolayısiyle bu aktarmaya 
ihtiyaç hiâsıl olmaktadır. Bu halin önüne geçilmek üzere 
1953 Bütçesiyle 3 000 lira fazla teklif edilmiştir. 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar maddesindeki 33 750 lira nok
sanlık, geçen yıl Manisa, Kayseri, Hatay ve Konya • Ereğ-
lisi fidanlıklarında telefon tesis gideri olarak konulmuş 
ve bu'hizmetler yapılmış olduğundan 1953 te ödenek teklif 
edilmemiştir. 
Teknik araştırma istasyonu için dahi telefon tesisatı yapıl-

1952 yılı 
Bütçesi 

1953 yılı 
teklifi 

117 450 151 310 

30 000. 34 000 
' 1 500 3 000 

+ 1 000 + 2 000 

32 500 39 000 

10 000 

38 750 

3 000 

13 000 

5 000 

9 950 
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1952 yılı 1953 yüı 

B M . Ödeneğin çeşidi Bütçesi üfeikl'ifi 

iniş olduğundan 19&3 te tesis gideri konulmamış ve geçen 
yıla nazaran 2 050 lira tasarruf edilmiştir. 

305 Kira bedeli 
12 İller 
13 Sınırlama 
15 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
17 Ustalıklarla ırtüeadele + 

14 116 
2 000 
2-680 
— -

24 116 
3 000 
1 600 
600 

Merkez hizmetlilerinin elbise, ayakkabı, paltoları ile menfur
ların iş gömlekleri ve şoförlerin meşin ceket ve eizme bedel
leri karşılığı olarak konulmuştur. Ge«en yıla nazaran 750 li
ra noksandır. Bu ödenekle 31 hizmetliye her biri 95 liradan 
elbise ve ayakkabı, 16 hizmetliye her biri 70 liradan palto, 
9 hizmetliye beheri 50 liradan çizme ve 60 liradan meşin ce
ket , 6 hizmetliye iş gömleği verilecektir 
Taşra teşkilatındaki 1 663 teknik memurun iş elbisesi ve 
çizme bedeliyle 680 bakım memurunun iş 'elbisesi ve ayak
kabı ihtiyacı karşılığı olarak konulmuştur. (Teknik me
murların is elbisesi beheri 75 lira, çizmeleri beheri 50 lira, 
bakım memurlarının iş elbisesi beheri 50, ayakkabı rieheri 
25 lira olarak hesap edilmiştir.) 

307 Yolluklar 
23 Sınırlama geçici görev yolluğu 
24 Amenajman geçici ğöfev yolluğu 
25 Ağaçlandırma ve fidanlıklar geçici görev yolluğu 
26 Teknik araştırma istasyonları geçici görev yolluğu 

18 796 29 316 
12 nci iller kira bedelinden fazla teklif edilen 10 000 lira is
tanbul'da üç mlihtelif mahalle dağılmış olan başmüdürlük, 
işletme, sorumlu saymanlık, Tahdit ve amenajman teşkilâtı
nın bir bina dâhilinde toplanmasını teinin maksadiyle, 13 ncü 
sınırlama kira bedelindeki 1 000 lira fazlalık ise adedi faz-
lalaştırılan Tahdit komisyonlarnm ihtiyaçları karşılığı olarak; 
17 nei hastalıklarla mücadele işleri maddesindeki 600 lira 
da mücadele için alınacak ilâç, alet v« malzeme için kirala
nacak depo bedeline verilmek üzere konulmuştur. 15 nci ağaç-
lancjırma ve fidanlıklar maddesindeki 1 080 lira noksanlık 
ise Lüleburgaz ve Konya Breğlisi fidanlıkları için bina kira
lanmasına lüzum kalmamasından ileri gelmiştir. 

306 Giyecekler 
10 Merkez « 0 0 0 5 250 
20 iller 258 875 

6 000 264 125 

3 500 
14 250 
8 000 
7 500 

44 800 
16 000 
17 500 
15 000 

( S. Kayısı : 109 ) 



— 9 --
1952 yılı 1953 yılı 

M. ödeneğin çeşidi Bütçesi teklifi 

50 Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı persone
lin yolluk! ve giderleri — 50 000 

60 Hastalık ve böceklerle savaş geçici görev yolluğu 10 000 12 500 
70 3753 sayılı Kanam gereğince deliceliklerin pars'elajlı hari

talarının tanzimi işlerinde çalışacakların yollukları ve nakil 
vasıtaları + —• + 36 900 

ı 
23 ncu sınırlama maddesinde geçen yıla nazaran fazla görü
len 41 300 lira 38 880 lirası makilik sahaların tefrikinde ça
lıştırılacak olan teknik elemanların yollukları karşılığıdır. 
Makilik sahaların tefrikinde çalışacaklara tazminat yevmi
yesi verilmesi mümkün olmadığından bunlara bu işl'erde ça
lışacakları müddetler için harcırah hükümlerine göre yol
luk verilecektir. 
Maki işlerinde çalışan komisyon adedi 12 dir. Her komis
yonda 2 eleman çalıştığına göre her komisyon için 180 iş 
günü itibariyle seyahat yevmiyeleri ve gidiş, geliş yollukları 
olarak 1 617 lira hesaplanmıştır. 6 000 lirası da, adedi 6 
dan 10 a çıkarılan tahdit komisyonları başkan, üye ve kâtip
lerinin yollukları karşılığıdır. 
24 ncü amenajman geçici görev yolluğundaki 1 750 lira faz
lalık da harita ekiplerinde çalffacak mühendislerin 40 tan 
50 ye çıkarılmış olmasındandır. 11 amenajman grubunda 55 
mühendis, harita ekiplerinde de 50 mühendis çalıştığına gö
re 105 mühendisin her biri için 150 lira hesabiyle konul
muştur. 
25 nci ağaçlandırma ve fidanlıklar geçici görev yolluğunda
ki 9 500 lira fazlalık 250 köyde yapılmasına başlanılan ağaç
landırma işleriyle yeni ağaçlama talimatnamesi gereğince 
ilâveten 70 köyde yapılacak ağaçlandırma işlerinde çalışacak 
teknik elemanların ve diğer memurların yollukları karşı
lığıdır. 
26 ncı teknik araştırma istasyonları geçici »görev yolluğun
daki 7 500 lira fazlalık, faaliyeti günden güne genişlemek
te olan YO ırssüs devresinde bulunan teknik araştırma istas
yonları teknik elemanlarının yollukları karşılığıdır. 1953 yı
lında teknik araştırma istasyonlarının organizasyonunu ta
mamlamak üzere bir yabancı uzman getirilmesine karar ve
rilmiş olduğundan bu uzmanın bir yıllık ücret ve masrafları 
karşılığı olarak tahminen 50 000 lira teklif edilmiştir. 
60 ncı hastalık ve böceklerle savaş geçici görev yolluğun-
dalki 2 500 lira fazlalık, hastalıklarla ve böceklerle savaşa 1953 
yılında da)ha geniş mikyasta devam olunacağından ve Trab
zon, Çorulh, Giresun, Rize ve Ordu illerinde ceman 50 000 
hektarlık sahada 5 ekiple, Çatalca, Kırklareli ve havali-
sindeiki ormanlarda 24 000 hektarlık sahada 2 ekiple, Ada-
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pazarı ve İzmit havalisindeki 11 000 hektarlık sahada bir 
ekiple, Kaş, Elmalı ve Beyşehir ormanlarında 25 000 hek
tarlık sahada bir ekiple ki, ceman 9 ekip ve 27 Teknik ele
manla mücadele yapılacağından 2 500 lira fazla ödenek ko
nulmasına lüzum hâsıl olmuştur. 
Yeniden açılan 70 nci maddeye konulan 36 900 liralık ödenek 
ise 3 753 sayılı Kanun gereğince parselâjı yapılacak delice-
liMerde çalışacak 20 aded parselâj ekibinin seyahat yolluk
ları ve nakil vasıtası masrafları karşılığı olarak konulmuştur. 

Taşıt giderleri 
Merkez taşıtları işletme giderleri 
Ağaçlandırma' ve fidanlıklar taşıtları İşletme giderleri 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar taşıtları onarma giderleri 
Fidanlıklar motorsuz taşıt giderleri 
Propaganda işleri motorlu taşıt işletme giderleri 
Yangınlarla mücadele motorlu taşıt işletme giderleri 
Yangınlarla mücadele motorlu taşıtları onarma giderleri 
Teknik araştırma istasyonVarı motorlu taşıtları işletme giderleri 
Teknik araştırma istasyonları motorsuz taşıtları işletme gi
derleri 

Merkezde Genel Müdürlük emrinde bir otobüs ile bir pikap 
kamyonet vardır, teklif olunan ödenek bu vasıtaların iş
letme ve tamir masrafları karşılığıdır. 1951 yılı Kesinhesap 
neticelerine göre bu tertipten 4 999 lira 90 kuruş sarfedil-
miştir. Teklif geçen yılın aynıdır. 
51 - ağaçlandırma ve fidanlıklar taşıtları işletme giderlerin
de 2 000 lira fazlalık vardır. Bu sene 250 köyde başlanan 
ağaçlandırma işleri dolayısiyle ve yeniden 70 köyün ağaçla
ma mevzuuna alınmasına karar verilmiş olması sebebiyle mo
torlu taşıt işletme masrafları çoğalacaktır. Hâlen 14 orman 
fidanlığında 12 kamyon, 9, kamyonet, 3 jeep, 2 traktör var
dır. 1953 yılında fidanlıklar için 2 jeep ve 2 kamyon alına
caktır. Bu suretle 30 a baliğ olacak fidanlık vasıtaları için 
ceman 43 000 lira, 250 köyde yapılacak ağaçlama işlerinde 
çalıştırılmak üzere % 95 1er hesabından verilen paralarla 
mubayaa edilen 10 jeep, 7 traktör ve 5 kamyonun işletme 
gideri olarak da beherine 2 000 lira hesabiyle 44 000 lira ki, 
ceman 87 000 lira konulmuştur. 
Geçen yıla nazaran 2 000 lira fazladır. 
52, 53 - fidanlıkların elindeki mevcut vasıtalar oldukça 
yeni olduğundan tamir masraflarından geçen seneye naza
ran 5625 lira ve fidanlıklar motorsuz taşıt giderlerinden ge
çen yıla nazaran 7 000 lira tasarruf edilmiştir. 
54 - propaganda hizmetlerinde kullanılmak üzere mevcut 

1952 yılı 
Bütçesi 

1953 yılı 
teklifi 

3 000 
85*000 
20 625 
22 000 
8 000 

— 
— 
— 

3 000 
87 000 
15 000 
15 000 
12 000 
35 000 
5 000 
3 000 

+ -t- 1500 

136 625 176 500 
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2 jeepe ilâveten yeniden 2 jeep satın alınacaktır. Bunların 
senenin bütün aylarında faaliyette bulunacaklarından mev
cut 2 jeepin her biri için 2 000 lira işletme masrafı, yeni alı- * 
nacaklarda ancak sene ortalarına doğru mubayaa edilebile
ceklerinden bunların her biri için de 1 000 .lira işletme mas
rafı konulmuştur. Geriye kalan 6 000 lira yeni alınacak 2 
jeepin üzerine monte edilecek sinema makinelerinin muha
fazası için yaptırılacak karoser masrafları karşılığı olarak 
konulmuştur. Geçen yıla nazaran 4 000 lira fazladır. 
55 - 56 yangınlarla mücadele işlerinde daha süratle hareket 
edilerek daha müessir mücadele yapılmak suretiyle yangın
ların süratle bastırılmasını sağlamak üzere 1953 yılında 50 
aded jeep alınması lüzumlu görülmüştür. Yangın mevsim
lerinde 6 ay müddetle çalıştırılacak olan bu jeeplerin be
heri için 700 lira hesabiyle 35 000 lira ve bunların tamirleri 
için de 5 000 lira teklif edilmiştir. 
57 - 58 teknik araştırma istasyonları hizmetlerinde kulla
nılmak üzere 2 jeep alınacağından bunların işletme giderle
ri için 3 000 lira ve yine teknik araştırma istasyonları için 
satınalınacak 2 hayvan bedeline verilmek üzere 1 500 lira 
konulmuştur. 

Temsil giderleri — 5 000 t 
Genel Müdürlüğün yerli ve yabancı diğer müessese, teşek
kül ve şahıslarla olan temas ve münasebetlerinden doğacak 
temsil masraflariyle temsil mevzuuna giren diğer sarfiyatı 
karşılamak için konulmuştur. 

3167 sayılı Kanunun 16 ve 17 nci maddeleri gereğince yapı
lacak masraflar — 3 500 
3167 sayılı Kanun gereğince kurulmuş bulunan kara avcılı
ğı komisyonlarının ilân masrafları ve av türlerinin ıslahı 
için yapılacak denemeler karşılığı olmak üzere teklif edil
miştir. 

Hastalıkla savaş giderleri 
Hastalıklar ve böceklerle savaş için lüzumlu ilâçlar karşılığı 
Taşıt giderleri 
Başka giderler + 

10 000 
5 000 
2 000 + 

50 000 
25 100 
4 800 

17 000 79 900 
Çatalca, Kırklareli, Vize havalisindeki Yeşil çekirgelerle ve 
Adapazarı havalisinde 10.000 hektarlık sahadaki böceklerle, Es
kişehir'deki tırtıllarla ayrıca Sedir ormanlarına arız olan 
tırtıllarla mücadele için kullanılacak ve vasati olarak hektar 
başına 10 kilo sarfı lâzungelecek ilâçlardan 2.000 hektar için 
20 ton satın alınması icabedeceğinden beher kilosu vasati 250 
kuruş hesabiyle ceman 50 000 liraya ihtiyaç vardır. Bu iti-
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barla geçen yıla nazaran 40 000 lira fazla teklif edilmiştir. 
Hastalık ve böceklerle mücadele işinde çalışacak teknik ele
manların eşya nakli ve kamp değiştirme masrafları için ve
recekleri hayvan kiraları, ayrıca malzeme, alet ve ilâçların 
mücadele sahasına nakli masrafları ve kimyevi mücadelede hek
tar başına 1.500 kilo olmak üzere 2.500 hektarlık sahaya nak
ledilecek 3.000 ton suyun nakliye masrafı, motorlu 10 aded 
pulvarizatörün hayvanla çekme masrafları 63 gün hesabiyle 
hesaplanarak ceman 20 100 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
Haşere mücadelesinde kullanılmak üzere yapılacak hazırla
ma istasyonu, yükleme iskeleleri masrafları ve aletlerin mu
hafazası için satın alınacak branda bezleri, çadır, çeşitli 
malzeme, fennî aletler bedelleriyle 10 aded motorlu pulve-
rizatörün 50 iş günü için ve beherine yevmiye 8 litre hesa
biyle alınacak yakıt bedeli karşılığı olarak ceman 2 800 lira 
fazla teklif edilmiştir. 

. , r . » i . ' J l 

w:!<' 
Orta orman okulları giderleri 
Orman muhafaza okulu giderleri 
Orman tatbikat okulu giderleri 

îstişari Ormancılık Kongresinde orta orman okulunun bu
günkü şekli ile devamında, meslek için lüzumlu elemanı 
yetiştir em emesi itibariyle fayda görülmediği ve bu itibarla 
kapatılması lâzmıgeldiği kararına varılmış olduğu cihetle 
mezkûr okul kapatılmış ve yerine, koruma hizmeıtinde ça
lıştırılacak muhafaza memurlarına bir sene müddetle bilgi 
vermek üzere bir (orman muhafaza okulu) ve orman mü
hendisine istihsal, ölçme ve sair ormancılık işlerinde amelî 
olarak çalışmak suretiyle teknik yardımcı olacak orman 
tatbikat memurlarını yetiştirmek üzere de iki sene nazari 
ve bir sene amelî bilgî verecek bir (orman tatbikat oku-. 
lu) açılmasına karar verilmiş olduğundan bu okulların 1953 
yılı masrafları karşılığı olarak ceman 137 720 lira teklif 
edilmiştir. 
Tatbikat okulu 1953 yılı sonbaharında faaliyete geçeceğin
den 5 aylık masraf hesaplanmıştır. 

Para taşıma giderleri 
Mevcut sarfiyat göz önüne alınarak bu bölüme 
nazaran 1- 400 liira fazla teklif edilmiştir. 

geçen yıla 

Teknik araştırma istasyonları gündelikleri 
Tekniş araştırma istasyonlarının tecrübe ormanlarında ya
pacakları dememe faaliyetleri 1953 yılında daha artacağın
dan ve Bolu'daki fidanlığın teknik araştırma istasyonuna 
devriyle bunun deneme fidanlığı haline getirilmesi takarrür 

1952 yılı 
Bütçesi 

1953 yılı 
teklifi 

+ 

31 520 
75 000 

, — + 
75 
62 

— 
350 
370 

106 520 137 720 

14 600 

5 000 

16 000 

15 000 
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ettiğinden buralarda çalıştırılacak isçilerin gündeliklerine ,.' 
verilmek üzere geçen yıla nazaran 10 000 lira fazla teklif % 
edilmiştir. 

40 Başka giderler . 4 000 10 000 
Bu maddede fazla görülen 6 000 liranın 3 000 lirası istasyona 
devredilecek fidanlığın toprak hanrlama, fidanlık ve dene
meler için tohum toplama giderleri ve fidanlığın etrafının 
çevrilmesi masrafı olarak, 3 000 lirası da istasyonların diğer 
ihtiyaçları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

50 Toprak kayması ve kuraklıkla mücadele için yapılacak de
nemeler giderleri — 50 000 
Orman Fakültesi prof esörlerinin hazırladığı rapor üzerine 
toprak kayması ve kuraklıkla mücadele için yapılması dü
şünülen denemeler karşılığı olarak konulmuştur. 

425 Sınırlama : 
10 3116 ve 5653 sayılı . Kanunun 12 nci maddesi gereğince ya

pılacak ödemeler 
20 Taşıt giderleri 
30 îşçi gündelikleri 
40 Başka giderler 

45 000 
45 000 
50 000 

+• 2 500 

. • < 70 000 
75 000 
128 000 

+ ;6 ooo 
142 500 289 000 

Sınırlama komisyonunun sayısı 6 dan 10 a çıkarıldığından 
bu komisyonlarda çalıştırılacak başkan ve üyelerin tazmi
nat gündelikleriyle bilirkişilerin gündelikleri karşılığı olarak 
bilhesap geçen yıla nazaran 25 000 lira fazla konulmuş
tur. 
Makiliklerin tesbit ve tefriki için mahallen kurulan 12 ko
misyonun taşıt gideri olarak 22 320 ve 10 tahdit komisyo
nunun taşıt gideri olarak da 50 400 lira hesaplanmış, ayrıca 
tahdit komisyonlarının kamp değiştirme gideri olarak da 
tahminen 2 280 lira ilâve edilmiştir. Geçen yıla nazaran ce
man 30 000 lira fazladır. 
İşçi gündelikleri, makilikleri tefrik komisyonunda çalıştı
rılacak işçiler için 50 000, tahdit komisyonlarında çalıştı
rılacak işçiler için . 78 000 lira ki, ceman 128 000 lira tek
lif edilmiştir. Geçen yıla nazaran 78 000 lira fazladır. 
Makilikleri tefrik komisyonlarının ihtiyacı için 6 000, tah
dit komisyonları için 10 000 lira konulmuştur. Geçen yıla 
nazaran 13 500 lira fazladır. Fazla teklif olunan ödenek es
ki senelerde tahdit edilmiş bulunan ormanların bozulup kay
bolan sınır işaretlerinin yeniden beton olarak yapılması ve 
bundan böyle yapılacak işaretlerin de beton olarak inşası 
içindir. 
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verilecek tazminat 10 İ508 sayılı Kanun gereğince 
20 Taşıt giderleri 
30 işçi gündelikleri 
40 Başka giderler 

Amenajman gruplarında çalışan 55 mühendisin günde or
talama 6 lira hesabiyle 6 aylık tazminat gündeliği ve harita 
ekiplerinde çalışan 50 mühendisin yine ortalama günde 6 li
ra hesabiyle 6,5 aylık tazminat gündeliği olarak hesap edil
miştir. Geçen yıla nazaran 22 500 lira fazlalık harita ekiple
rinde çalışacak mühendislerin 40 tan 50 ye çıkarılmış olma
sındandır. r * ' ^ , v • 
Amenajman gruplarında çalışan 55 mühendisin her biri için 
günde 6 lira ve ayda 25 iş günü hesabiyle 49 500, her ame
najman heyetinde bir atlı posta olmak üzere 11 heyette 11 
atlı, postanın beheri için günde 7 lira hesabiyle at kirası 
14 000 lira, amenajman heyetlerinin merkezlerinden çalışma 
mahalline gidiş ve dönüşlerinde, eşya nakil, masraflariyle 
kamp değiştirme masrafı olarak her heyet için ortalama 50Ö 
lira hesabiyle 11 heyet için 5 500 lira ki ceman 69 000 lira, 
harita ekiplerinde çalışan 50 mühendisin her birinin günde
lik at kirası 6 lira üzerinden ve ayda 25 gün hesabiyle 6,5 
ay için at kirası 48 750 lira, her harita ekibinde günde 2 
mekkâri çalıştırılacağına göre bir mekkârinin günlük kirası 
6 lira, 45 ekibin ayda 25 gün hesabiyle 6,5 ayda mekkâri ki
rası 87 750 lira, 45 ekibin eşyalarının Ankara 'dan çalışma ma
halline gidiş ve dönüş nakil masrafı 7 000 lira, ekiplerin çi
mento, kereste, çivi, boya, kireç ve kule inşaatına ait her ne
vi malzemenin, satın alınacağı yerden grup merkezine nakil 
ücreti 5 000 lira ki ceman 148 500 lira teklif edilmiştir. Ge
çen yıla nazaran 34 170 lira fazladır. 
tşçi gündelikleri : Bir işçi için günde ortalama olarak 4 lira 
ödenmektedir. Her amenajman heyetinde 18 işçi çalıştığına 
göre İ l heyette çalışan 198 işçinin ayda 25 gün hesabiyle 6 
aylık gündelikleri tutarı 118 800 lira, harita ekiplerinde de 
yine günde 4 lira yevmiye verildiğinden ve bir ekipte 3 işçi 
çalıştığından 45 ekipte çalışan 135 işçinin ayda 25 gün hesa
biyle 6,5 aydaki gündelikleri tutarı 87 750 lira "etmektedir. 
Her Amenajman heyetinde bulunan çadır, hurç, portatif kar
yola ve mutfak edevatının onarılması için 200 lira hesabiyle 
11 heyet için 2 200 lira, her heyetin tıbbi malzeme ve ilâç 
masrafı olarak da 30 lira hesabiyle 300 lira ki, ceman 2 550 
lira, harita ekiplerinde çalışan mühendisler için evvelce alın
mış olan çadır, mühendis çadırı, hurç, karyola, nirengi, rasat 

1952 yılı 
Bütçesi 

97 m 
183 330 
183 900 

+ 92 330 

1953 y g 
teklifi 

120 000 
217 500 
206 550 

"+ 122 200 

557 060 666 250 
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çadırı, kamp levazımı ve mutfak edevatının onarılması ve 
kısmen yeniden satınalmması için 6 000 lira, harita ekipleri 
1963 yılında 125 pafta üzerinde çalışacaklardır. Beher paf
tada 30 sinyal inşası lâzımgelmektedir. Bunlardan 3 ü kule 
ve 27 si baliz olacaktır. Bir kulenin inşa malzemesi ortalama 
200 lira, bir balizin inşa malzemesi ise ortalama 8 liradır. 
Buna nazaran 125 pafta üzerinde yapılacak 375 kule ile 
3 375 balizin. inşa bedeli olarak 102 000 lira, hava fotoğraf 
filimleri, fotoğraf kâğıtları, banyo ilâçları satın alma bedeli 
olarak 11 000 lira, her teknik elemana ilâçlariyle beraber bir 
küçük ilâç kutusu verileceğinden ve her kutu ilâçlariyle be
raber 13 liraya mal olduğundan 50 teknik elemana verilecek 
ilâç kutusu bedeli olarak 650 lira ki, ceman 119 650 lira, 
amenajman ihtiyacryle birlikte 122 200 lira teklif, edilmiş 
olup geçen yıla nazaran 29 870 lira fazladır. 

1508 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat 35 000 32 000 
işçi gündelikleri 849 125 673 900 
Başka güderler + 4 1 2 750 + 244 554 

1 261 875 950 454 
% 95 1er hesabından temin olunan paralarla ağaçlanmasına 
başlanmış bulunan 250 köyden, Orman fidanlıklarına uzak 
olan 200 köyün ağaçlama işiyle tavzif edilen mühendislerin 
bu ağaçlama sahalarının her birine asgari 9 defa gitmesi lâ-
znngeleeeğine ve bunların yevmiyeleri ortalama 6 lira tuttu
ğuna göre 6 X 9 X 200= 10 800 lira, orman fidanlıkları 
mıntakalarındaki 400 köy ve belediyenin ağaçlama işlerini 
kontrol etmek üzere gönderilecek teknik elemanlar burala
ra* senede en az 3 defa gittiklerine ve yevmiyeleri ortalama 
6 lira olduğuna göre 3 X 400 X 6 = 7 200 lira, 
15 başmüdürlükteki ağaçlama kısım âmirleri ile 5 ağaçlama 
mühendisinin yani ceman 20 mühendisin senede vasati 80 
gün ağaçlama işlerinde çalıştıkları göz önüne alınarak yev
miye 6 liradan 6 X 2 0 X 8 0 = 9 600 lira, diğer ağaçlama 
sahalarında çalışan 6 mühendisin 120 iş günü için yevmiye 
6 liradan 6 X 120 X 6 = 4 320 lira ki, ceman 32 000 lira 
konulmuştur. 
Mevcut 14 fidanlığın senelik normal işçi masrafı 533 000 li
radır. Ayrıea % -95 1er hesabından faydalanarak 250 köy
de yapılmakta olan ağaçlandırma faaliyeti 1953 te normal 
bütçe ile devam ettirileceğinden ağaçlanacak 500 hektar sa
hanın sürme masrafı olarak ortalama beher hektarı 40 lira
dan 20 000 Ura, açılacakl 250 000 çukur masrafı, bir isçi 
günde 100 çukur açacağına ve gündeliği 250 kuruş olduğu
na göre 35 000 lira, 1 250 000 fidanın dikilme masrafı, bir 
amele günde ,150- fidan dikeceğine ve yevmiye 250 kuruş ol-
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duğuna göre 21 000 lira, 100 iş gününde 30 su motörü ma
kinistine ödenecek yevmiye ortalama 4 liradan ve.her motor 
için 2 amele yevmiye 2 liradan 24 000 lira, ayrıca Van'da 
yeniden açılması düşünülen fidanlığın işçi ücretleri olarak 
40 900 Mra ki, ceman 673 900 lira teklif edilmiş olup geçen 
yıla nazaran 175 225 lira noksandır. 
Fidanlıkların ve köy ağaçlamalarının muhtelif malzeme ve 
motorlu tulumba satınalma bedelleriyle tulumbaların iş
letme masrafları, fidanlık arazisinin ıslahı ve benzeri nor
mal giderler 1953 yılında 208 355 lira ile karşılanacağı, 
Manisa Fidanlığının etrafının telle çevrilme masrafı içini 
8 244 liranın kâfi geleceği ve Van'da tesis edilecek fidan
lığın etrafının çevrilmesi işi de 4 950 lira ile yapılabilece
ği, Elâzığ fidanlığı etrafının çevrilmesi için 10 000 lira, Er
zurum Fidanlığı etrafının çevrilmesi için yine 10 000 lira, 
Manisa Fidanlığı tohum yastıkları siperlerinin yapılması 
için de 3 000 lira sarfı icabedeceği tahmin edildiğinden bu 
maddeye ceman 244 554 lira konulmuş ve geçen yıla na-
nazaran 168 196 lira tasarruf edilmiştir. 

450 Orman Fakultesib.de okutulan öğrencilere verilecek burslar 
ve diğer giderlerle tatbikat yollukları 179 400 194 580 
Halen Orman Fakültesinde 141 burslu öğrenci mevcuttur. 
Bunların her birine ayda 100 lira burs verilmekte olduğun
dan senede 169 200 lira eder. Ayrıca her öğrenci için se
nede 180 lira fakülte harcı ile tatbikat masrafı var ki ce
man 25 380 lira eder, geçen yıla nazaran 15 180 lilra faz-
lasiyle 194 580 lira konulmuştur. 

451 Yayın ıgiderleri 
10 Satınalma ve abone karşılığı 10 000 58 950 
20 Başka her çeşit yayım ve propaganda giderleri -f 29 000 + 93 500 

39 000 152 450 
10 neu maddeye konulan tahsisatla umum müdürlük ve 
başmüdürlüklerin günlük gazete, dergi ve Resmî Gazete 
abone, satınalma bedelleriyle meslek gazete ve mecmuaları 
satmalına bedeHleri, propalgankla maksadiyle dağıtılmak üze
re satınalınacak kitap, broşür, afiş ve benzeri eserler be
delleri, kitaplık için satınalınacak eserler, dış memleketler
de yayınlanan meslekî dergiler bedelleri olarak teklif «edil
miştir. Geçen yıla nazaran 48 950 lira fazladır. 
Başka her çeşit yayın ve propaganda giderleri için konu
lan 93 500 lira da 100 formalık kitapla 100 makalenin yazar
larına verilecek telif hakkı ve muhtelif zamanlarda ya
bancı uzmanlar tarafından verilmiş olan raporların tercüme 
ve baskı ücreti ile afiş, pul ve benzeri propaganda neşri
yatının baskı ücretleri, tertip olunacak fotoğraf arşivi ve 
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fotoğraf servisi giderleri karşılığı olarak konulmuştur. Ge
çen yıla nazaran 64 500 lira fazladır. 

452 Staj tahsil giderleri 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere 

gönderileceklerin yollukları ile başka her çeşit giderleri 63 400 20 580 
20 Teknik yardımdan faydalanılmak suretiyle yabancı mem

leketlere staj için gönderileceklerin yolluk ve giderleri -f — + 368 440 

63 400 389 020 
Halen yabancı memleketlerde bulunan 6 mühendisin maaş 
farkı ile gezi masrafı, kitap vesaire masrafları karşılığı ola
rak ceman 20 580 lira konulmuş olup geçen yıla nazaran 
42 820 lira noksandır. 
Birleşmiş Milletler teknik yardımından faydalanarak yaban
cı memleketlere gönderilecek 5 elemanın yolluk ve seyahat 
masrafları karşılığı ile A. S. M. Teknik yardımından fayda
lanarak bilgi ve görgülerini artırmak üzere Birleşik Ameri
ka'ya.6 ay müddetle gönderilecek 12 İdare amiriyle bir sene 
müddetle gönderilecek 20 teknik memurun Amerika'daki 
masrafları karşılığı olarak 5853 sayılı Kanun gereğince Mer
kez Bankasına yatırılması icabeden fonla 12 idare âmirinin 
gidiş ve dönüş yollukları ve 20 teknik elemanın yalnız gidiş 
gündelik ve yolluk masrafları olarak ceman 368 440 lira bil-
hesap konulmuştur. 
(Madde bu sene yeniden açılmıştır. 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 
10 Kurum ve derneklere katılma payı — 1 500 

Beynelmilel Avcılık Kurumuna- 980 lira ve Büyük barajlar 
Türkiye Millî Komitesine 250 ve Milletlerarası Ormancılık 
Arattırma Enstitüleri Birliğine 250 lira katılma payı olarak 
konulmuştur. 

20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve gi
derleri + 10 000 + 20 000 

10 000 21 500 
Bu maddeye konulan ödenekle, üyesi bulunduğumuz Birle
şik Milletler İktisadi î§ Birliği Teşkilâtı, F. A. O. Ünesko 
ve diğer. Milletlerarası teşekküller tarafından dış memleket
lerde Ormancılık konusunda tertip edilen toplantılara işti
rak edeceklerin yolluk ve giderleri karşılığı olarak konul
muştur. Geçen yıla nazaran 10 000 lira fazladır. 

458 Fuar ve sergilere katılma giderleri — 2 000 
Bu madde İzmir fuarına iştirak giderleri karşılığı olarak 
konulmuştur. Bölüm yeniden açılmıştır. 
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+• 

1 000 
1 

1 000 

250 4-

1 500 
1 500 
5 000 

500 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 25 000 34 000 
Genel Müdürlük binasının tamiri için geçen yıla nazaran 
4 000, Erzurum fidanlığı amele paviyonunun tadili 
için de 5 000 lira ki, 9 000 lira fazla teklif edilmiştir. 

711 10 Hsatalıklarla ve böceklerle mücadele alet ve gereçleri 
20 Yangın söndürme alet ve gereçleri 
32 Amenajman teknik aletleri 
34 Teknik araştırma motorlu ve motorsuz lâboratuvar malze

mesi 

2 250 8 500 
Bilhassa motorlu pülverizatörlerin ve makas sırt pülveriza-
törlerinin tamiri ihtiyacını karşılamak üzere geçen yıla 
nazaran 500 lira fazla konulmuştur. 
Yangın söndürme alet ve gereçlerinin de tamire muhtaç ol
duğu anlaşılmış bulunduğundan bu ihtiyacı karşılamak üze
re bu sene 1 500 lira teklif edilmişti]*. 
Amenajman heyetlerinde bulunan teodolitlerin ve diğer tek
nik aletlerin tamiri lâzımgeldiğinden geçen yıla nazaran 
4 000 lira fazla teklif edilmiştir. 
Teknik araştırma istasyonlarının lâboratuvar malzemesinin 
tamiri için geçen yıla nazaran 250 lira fazlasiyle 500 lira konulmuştur. 

731 Kamulaştırma 
10 3116 ve 4785 sayılı kanunlar gereğince yapılmış ve yapıla

cak kamulaştırma giderleri 492 229 409 744 
20 Fidanlık arazisi ve ağaçlandırma sahaları satmalına ve ka

mulaştırma giderleri 50 000 100 000 
4785 sayılı Kanunla kamulaştırılan ormanların muayyen tak
sitlerle ödenmesi lâzım gelen bedelleri tediye edildikçe her 
sene bir miktar azalmakta olduğundan halen tahakkuk et
miş bedelle 1953 yılı sonuna kadar muameleleri ikmal edile
rek tahakkuk etmesi muhtemel bedelleri karşılamak üzere ge
çen yıla nazaran 82 485 lira noksan teklif edilmiştir. 
Van'da yeniden bir orman fidanlığı tesisi kararlaştırıldığın
dan satın alınacak veya kamulaştırılacak 30 hektar arazi
nin bedeli olarak 100 000 lira teklif edilmiştir. Geçen yıla • 
nazaran 50 000 lira fazladır. 

741 Yapı işleri 215 000 711 000 
Geçen yıla nazaran 396 000 lira fazlasiyle teklif edilen bu 
ödeneğin 21 000 lirası ile teknik araştırma istasyonları için 
Karabük tecrübe ormanında yapılacak bir istasyon binası 
inşaatı giderleri karşılığı olarak, 30 000 lirası Sındırgı'da 
bir idare binası inşası, 50 000 lirası Rize'de bir idare bina
sı inşası, 100 000 lirası İzmir'de bir başmüdürlük binası 
inşası, 30 000 lirası Eskişehir fidanlığının sera tevsii ve an-
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balâj hangarı inşası, 40 000 lirası Çankırı'da bir idare bina
sı inşası, 150 000 lirası Bolu'da başmüdürlük ve araştırma 
istasyonu binası inşası, 40 000 lirası da Elâzığ fidanlığında-
ki amele paviyonunun lojmana tahvili ve mailiinhidam ol
duğu için Elâzığ Belediyesince yıktırılmasına karar verilen 
tavla, garaj, arpalık ve samanlığın yeniden inşası giderleri, 
bundan başka Van'da açılacak fidanlık için bir idare binası 
ve bir lojman için 30 000 lira, Manisa fidanlığı arazisinin 
etrafına'duvar yaptırılması için 70 000 lira, İzmir'de bir fu
ar binası inşası için 50 000 lira, Erzurum fidanlığı idare bi
nası için 45 000 lira, Elâzığ fidanlığı idare binası için 45 000 
lira, Manisa fidanlığı garaj ve ambalaj hangarı binası için 
10 000 lira ki, ceman 711 000 lira teklif edilmiştir. 

Satınalmacak makina, mücadele alet ve gereçleri 
10 Hastalıklar ve böceklerle mücadele alet ve gereçleri 
20 Yangın söndürme alet ve gereçleri 
31 Sınırlama teknik alet ve gereçleri 
32 Amenajman teknik alet ve gereçl'eri 
33 Ağaçlandırma ve fidanlıklar motorlu ve motorsuz her nevi 

teknik alet ve gereçleri 10 000 15 300 
34 Teknik araştırma istasyonları motorlu ve motorsuz lâbora-

tuvar malzemesi + 14 750 + 25.000 

10 000 
1 
1 

135 000 

17 200 
2 000 
10 000 
50 000 

169 752 119 500 
Hastalık ve böceklerin tahribine uğrıyan ormanlarda -kim
yevi maddelerle yapılacak mücadelenin şiddetlendirilmesi 
için 4 aded motorlu pülverizatör satmalınacağından ve be
heri 2 800 liradan 11 200 lira, ve Çamkese böcekleri mücade
lesinde kullanılmak üzere beheri 6 liradan 1 000 aded ma
kas satmalınması için 6 000 lira ki, geçen yıla nazaran 
7 200 lira fazlası ile 17 200 lira teklif «edilmiştir. 
Uzun zamandan beri kullanılmakta olan yangın söndürme 
alet ve gereçlerinin birçoğu kullanılmaz hale geldiğinden 
yeniden alet ve gereç mubayaası zarureti karşısında bu 
sene 2 000 lira teklif "edilmiştir. 
Halen faaliyette buludurulan maki tesbit ve tefrik komis
yonları ile parselâj ekiplerinin ve yeniden kurulacak komis
yon ve ekiplerin ölçü alet ve malzeme ihtiyaçlarını karşıla
mak maksadiyle satmalmmasına lüzum hasıl olan 8 ölçü 
aletiyle malzemesinin bedelleri karşılığı olarak teklif edil
miştir. 
Amenajman, harita gurupu için bu sene harita kıymetlen
dirme aleti alınmıyacağından geçen yıla nazaran 85 000 lira 
noksaniyle 50 000 lira teklif edilmiştir. Bu 50 000 lira ile de 
bir aded aksettirici projöktör, 30 aded adeseü istereaskop, 5 
aded çelik templet satın alınacaktır. 
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Ağaçlandırma ve fidanlıklar ihtiyacı için satın alınacak 
24 aded ekim merdanesi, beheri '.125 liradan 3 000 lira, 10 
takım toprak tahlil malzemesi, takımı 150 liradan 1 500 lira, 
5 aded çapa makinesi beheri 1 000 liradan 5 000 lira, 40 
aded repikaj latası, beheri 25 liradan 1 000 lira 5 aded repi
kaj pulluğu, beheri 100 liradan 500 lira, 16 aded repikaj 
beli beheri 50 liradan 800 lira, 5 aded sökme bıçağı, beheri 
200 liradan 1 000 lira, Manisa fidanlığı için bir aded mo
torlu freze karşılığı 2 500 lira ki, ceman 15 300 lira konul
muştur. Geçen yıla nazaran 5 300 lira fazladır. 
Teessüs halinde bulunan teknik araştırma istasyonlarının 
ihtiyaçları olan motorlu ve motorsuz lâboratuvar malzemesi sa
tın alınması için 25 000 Ura konulmuştur. Geçen yıla naza
ran 10 250 lira fazladır. 

Satın alınacak taşıtla r 
Motorlu taşıtlar satmalma gideri 
Motorsuz taşıtlar satmalma gideri 
Geçen yıla nazaran 477 000 lira fa HM siyle teklif edilen bu 
ödenekle şu vasıtalar alınacaktır 

İhtiyacın nev'i Cinsi Aded Fiyatı Tutan 

Fidanlıklar ihtiyacı için 
Fidanlıklar ihtiyacı için 
Propaganda hizmeti için 
Orman Fakültesi talebe 
yurdu için 
Yangın söndürme hizmet
leri için 
Teknik araştırma hizmet
leri içdn 

Kamyon 
•Jeep pikap 
Jeep 

Otobüs 

lfyOOO 
12.500 
8.000 

30.000 
25.000 
16.000 

Jeep 

1 20.000 20.000 

50 9.000 450.000 

Jeep pikap 2 10.000 20.000 

59 561.000 
Teknik araştırma istasyonları ihtiyacı için iki at satmalına-
cağından geçen yıla nazaran 500 lira fazlasiyle 1 000 lira 
konulmuştur. 

3116 sayılı Kanunun 98 nei maddesi gereğince satmalına-
cak silâh ve gereçler 
Amenajman gruplarmda ve Harita ekiplerinde çalışacak mü
hendis ve mühendis muavinlerine verilecek tabanca ve ge
reçleri 
Fidanlıklarda kullanılacak av tüfekleri ve köstebek tabanca
ları ve gereçleri 

Amenajman gruplariyle harita ekiplerinde çalışan mühen
dis ve mühendis muavinlerinden bir kısmına 3116 sayılı Ka
nunun 98 nci maddesi gereğince tabanca verilmiş olduğu 
halde bir kısmına verilmemiştir. Bu itibarla 40 mühendis 

1952 yüı 
Bütçesi 

1953 yüı 
teklifi 

84 000 
500 

561 000 
1 000 

1 

600 

3 000 

390 
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muavinine beheri 75 liradan birer aded tabanca verilmek 
üzere bu maddeye 3 000 lira konulmuştur. 
Fidanlıklarda muzır hayvanlara karşı yapılan mücadelede 
kullanılmak üzere beheri 15 liradan &> aded köstebek taban
cası alınacaktır. Bunun için 390 lira teklif edilmiştir. Geçen 
yıla nazaran 210 lira noksandır. 

Fidanlıklarda yapılacak her nevi su tesisleri ve onarımı 80 000 125 000 
Bu ödeneğin 30 000 lirası Ankara fidanlığında yapılacak su 
tesisatı giderleri, 25 000 lirası Eskişehir fidanlığı su tesisatı
na ait boru şebekesinin ikmali giderleri,. 10 000 lirası Elâzığ, 
Tarsus, Hatay ve Kayseri fidanlıkları su kanallarının ıslahı 
20 000 lirası Van'da açılacak fidanlığın su tesisatı giderleri 
40 000 lirası da Erzurum fidanlığının su tesisleri karşılığı 
olarak teklif edilmiştir. 
Geçen yıla nazaran 45 000 lira fazladır. 

Teknik araştırma istasyonlarınca tecrübe ormanlarında açı
lacak orman yollan yapım giderleri 40 000 
Bu bölüm yeni açılarak teknik araştırmanın gösterdiği lü
zum üzerine 40 000 lira ödenek konulmuştur. 
Tecrübe ormanlarında orman yollarının açılması için sarfe-
dilecektiı. 
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5 448 068 
286 254 
162 131 
173 370 
714 162 

1 232 157 
485 270 

8 501 414 

;»> 

Bütçe gelirinin tahminine gelince 

Devlet Orman İşletmelerince tahsil edilerek Genel Müdürlüğe 
devrolunacak tarife bedeli 7 501 498 7 500 000 
Devlet ormanlarından elde edilecek tarife bedelinin dayandığı sa
yış tahminleri ve bunlardan elde edilecek tarife bedeli şunlardır: 
A) Resmî dairelere yapılacak satışlarla piyasaya yapılacak ar
tırmalı tomruk satışlarından 
B) Maden direği satışından 
C) Tel direği satışından 
Ç) 1/10 tarifeli köylü zâti ihtiyacından 
D) Piyasaya satılacak odundan • 
E) Köylü pazar satışı odunundan 
F) 1/10 tarifeli köylü zâti ihtiyacı odun satışından 

Piyasa tomruklarından tahminen 70 000 metreküb 
çam ve 30 000 ınetreküb köknarın bedelsiz olarak 
köy, köprü, cami, okul, göçmen ve felâketzedelere ve
rileceği hesaplanarak tarife bed-eli tenzil edilmiştir 1 001 414 

^ 7 500 000 

2 Geçen seneler tahsilatından bakiye tarife bedeli 2 346 796 1 756 424 
Devlet Orman işletmelerince tahsil edilmiş olan bu paralar 1953 yılın
da Genel Müdürlüğe ödenecetir. 

3 Devlet Orman işletmelerince tahsil edilmiş olup Genel Müdürlüğe 
ödenmesi gereken muhtelif gelirler 

4 1952 yılından devredilmesi muhtemel muhtelif gelirler 
5 Çeşitli gelirler 

Orta Orman Okulu 
6 1953 yılında tahakkuk etmesi muhtemel müsadereli mallar bedeli 
7 1952 yılından devredilmesi muhtemel müsadereli mallar bedeli 

Devlet Orman işletmeleri 1951 yılı kârı 
8 Devlet Orman işletmeleri 1951 yılı kâr bakiyesi 
9 Devlet Orman işletmelerinin 1952 yılı tahminî kârı 

10 1952 yılına devreden vezne ve banka mevcudundaki 
varidat fazlası 

1952 Bütçesiyle Devlet Orman işletmelerinin 1951 yılı kârı olarak 
4 000 000 lira tahmin edilmiş ise de 1951 bilançosuna nazaran mez
kûr sene kârı 859 119 lira fazlalık göstermiş olduğundan bu mik
tar 1953 yılı tahminleri arasına alınmıştır. 
Katma bütçenin 1952 yılma devreden vezne ve banka mevcutların
dan âdi ve bütçe emanetleri düşüldükten sonra 1 319 013 liralık 
bir nakit fazlası olduğu görülmüş ve bu meblâğ 1953 yılı Bütçesi
nin gelir tahminleri arasına alınmıştır. 

Har bedeli 
bedeli 

paralardan 

744 146 
— 

58 300 
1 150 

1 409 442 
— 

4 000 000 
— 
—. 

+ — 
16 061 332 

560 260 
2 148 086 

95 000 
— 

650 000 
1 147 530 

_ L -

859 119 
3 500 000 

+ 1 319 013 

19 535 439 
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Bütçe Komisyonu Riyasetine 

Orman Umum Müdürlüğünün 1953 Bütçe yılı masraf kısmı için yatırımlar dışı giderlere 
17 408 295 lira ve yatırımlara 2 127 137 lira ki, ceman 19 535 432 lira tahsisat konmuştur. Geçen 
yıla nazaran A / l işaretli cetvelde 2 279 815 lira fazlalık ve 499 516 lira eksiklik, ve A/2 numaralı 
cetvelde 1 161 496 lira fazlalık ve 167 695 lira eksiklik mevcut olup bu suretle A / l cetvelinde hakiki 
fazlalık 1 780 299 ve A/2 cetvelinde hakiki fazlalık 993 801 lira ki, ceman 1953 Bütçesinin hakiki 
fazlalığı 2 774 100 lira olarak tesbit edilmiştir. 

1952 yılı Bütçesinin 17.1.1953 tarihindeki tahsisat durumu 1 numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

Cetvel : 1 

Personel giderleri 
Yönetim giderleri 
Daire hizmetleri 
Borçlar 
Yatırımlar 

Bütçe ile 
verilen 
Lira 

12 022 265 
832 375 

2 688 356 
85 000 

1-193 336 

Toplam 16 761 332 

tediye emrine 
bağlanan 

Lira 

11 633 613 
666 514 

1 984 136 
73 098 

645 381 

15 002 742 

Bakiye 
Lira 

388 652 
165 861 
704 220 
11 902 

487 955 

1 758 590 
Köy ağaçlamaları için 
özel bolüm 500 000 233 770 266 230 

Genel toplam 17 261 332 15 236 512 2 024 820 

Bütçe üzerindeki teşriî murakabeyi bihakkin temin bakımından Orman Umum Müdürlüğü Büt
çesini hizmetleri itibariyle umumi olarak tetkik usulünde fayda mülMıaza etmekteyim, bununla 
beraber fasıl ve maddelerde icabında şifahi izahat verilecektir. 

Bu itibarla evvel emirde Umum Müdürlük masraf bütçesinin hemen üçte iki miktarını tutan öz
lük haklar kısmını ele alalım. Bu kısım yekûnu (12 781 016) liradır. Aşağıda 2 numaralı cetvel
de geçen seneye nazaran fazlalık ve eksiklik kısımları ile artış sebepleri, kanuni kadro, fiilî kadro, 
merkez ve taşra teşkilâtı ve terfi farkları tafsilen iznh .olunmuştur. (Cetvel : 2) ' 

I 

i 
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Cetvel • 

Kanuni kadro 
maaşı 

Aded Tutarı 

özlük haklar — (Personel giderleri) 

(L) Cetveli 
Aded 'Turatı 

Fiilî kadro 
maaşı 

Aded Tutarı 

176 654 000 

Merkez teşkilâtı 

10 36 000 166 618 000 
55 200 1952 ve daha evvel kadrosuz terfi 

edenlerin farkı 
27 600 1953 te terfi edeceklerin farkı 

700 800 Bütçeye konulan 

2855 6 779 4O0 
Taşra teşkilâtı 

595 1 094 400 2260 5 685 000 
499 200 1952 ve daha evvel senelerde kad

rosuz terfi edenlerin terfi farkları 
328 200 1953 te terfi edeceklerin terfi fark

ları 

2 5 700 

183 428 340 123 

6 512 400 
681 300 

7 193 700 
15 001 

7 208 701 

Merkez teşkilâtı ücreti 

— 2 5 700 
1 500 

7 200 

Taşra teşkilâtı 

720 60 151 620 
1 800 

153 420 

Stajyer olarak çalıştırılanların üc
ret farkı 

Açık aylığı 

Bütçeye konulan 

1952 ve daha evvelki senelerin ter
fi farkları 

1 

Bütçeye konulan 

1952 ve daha evvelki senelerin ter
fi farkı 

Bütçeye konulan 
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özlük haklar - Personel giderleri 

1952^ 1953 
.yılında verilen tah- Yılında teklif olu-

sisat toplamı nan tahsisat toplamı Fazlası Noksanı 

12 022 265 12 781 016 784 501 25 750 

Bu kısımdaki fazlalıkların (271 010) lirası, merkez ve taşradaki memurların 1953 içinde 
kadrosuz olarak terfi edecek olanların terfi farkiyle 2919 sayılı Kanun gereğince çalıştırılan staj
yerlerin geçen sene bütçeye noksan konulan ücret farklarından, 

(154 175) lirası, taşrada kadrosuz olarak terfi edecek 4 memurun terfi farklariyle merkez ve 
taşra hizmetlilerinin kadrolarında yapılan ayarlamalar ve teknik araştırma, fidanlıklar ve Orman 
Muhafaza ve Orman Tatbikat okulları için yeni hizmetler dolayısiyle ihdas olunan kadrolar kar
şılıklarından, . * s " 

(259,920) lirası, yangın hizmetlerinde çalıştırılacak 50 şoförle 250 köyde tesis olunan köy 
ağaçlamaları sahalarında istihdam edilecek 250 bekçinin ücretleri karşılıklarından, 

(23 600) lirası, merkez ve taşra çocuk zamlariyle taşra memurları doğum yardımından, 

(75 796) lirası da 5434 sayılı Kanun gereğince Emekli Sandığına ödenecek karşılıklarından 
mütevellit bulunmaktadır. 

Bu kısımdaki noksanlıklar, taşra memurları ölüm yardımlarından (5 000) askerlik dersi öğ
retmeni ücretinden, (306), ve Genel Müdürlükçe ödenmekte olan emekli, dul ve yetim aylıkların
dan, (20 444) lira ki, ceman (25 750) liradır. 

Halen kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyen memurların durumu aşağıda 3 numaralı cetvelde gös
terilmiştir. 

Cetvel :-3 

Mühendisler : 
Maaşı Aded 

90-125 2 7 aydır beklemektedir 
80.-100 1 27 . III . 1953 de müddetini dolduruyor 
7 0 - 9 0 1 6 aydır beklemektedir 
225 ücret 17 Stajyer mühendisler 
Mühendis muavinleri : 
35 - 50 2 2. sene 8 aydır beklemektedir 
20-30 2 1953 Ocak ve Şubat ayında dolduruyor 
175 ücret 212 (Kadro tasarruf atından) bunlardan 161 

adedi 6 ay ilâ 4 sene beklemektedir. 
Tâli memurlar : 
25-35 2 7 ay ilâ 2,5 senedir beklemektedir 
20-30 63 6 ay ilâ 2,5 senedir beklemektedir 
15-25 139 6 ay ilâ 2,5 senedir beklemektedir 

Idari hizmetlerin tazammun ettiği masraf ve izahı aşağıda 4 numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

( S. Sayısı : 109) 



— 26 — 
Cetvel : 4 

idari hizmetler: (Yönetim giderleri) 
1952 1953 

Bütçesiyle yılı için 
verilen teklif olunan 

tahsisat tahsisat Fazlası Noksanı 

832 375 1 306 404 527 034 53 005 

Bu kısma konulan tahsisatın geçen seneye nazaran fazlasını teşkil eden meblâğdan 12 000 lira
sı Merkez Büro giderleri, 35 110 lirası tiler Büro giderleri, 6 500 lirası basılı kâğıt ve defterler, 
3 003 lirası merkez telefon giderleri, 11 600 lirası kira bedeli, 258 875 lirası giyecekler, 149 449 li
rası yolluklar, 50 500 lirası taşıt giderleri için teklif edilmiştir. 

Merkez ve iller büro giderleri ile basılı kâğıt ve defterler ve merkez telefon giderleri için öte
den beri bütçeye konulan tahsisat ihtiyacı karşılamadığı cihetle bu bölümlerin muhtelif maddeleri
ne birer miktar tahsisat eklenmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

istanbul'da 3 muhtelif semtte yerleşmiş olan orman teşkilâtının, işin zaruret ve icabı olarak bir 
aravp. toplanması lâzımgel d iğinden büyükçe bir hh». kiralanmasına lüzum görülmüş ve bu sebeple 
1953 vılı Bütçesinin kira bölümüne 10 000 lira, ad-di artırılan sınırlama komisvonları ihtiyacı için 
1 000 lira ve hastalıkla mücadele işlerinde kullanılmak üzere satın alınacak ilâçlar için depo kira 
bedeline verilmek üzere 600 lira ki ceman 11 600 l'ira fazla teklif edilmiştir. 

Giyecekler : 

3116 sayılı Orman Kanununun 97 nci maddesi hükmüne göre taşra teşkilâtında çalıştırılan 1663 
teknik memura bir iş elbisesi ile bir çizme ve bütçenin (D) cetvelindeki 680 bakım memuruna da 
yine birer iş elbisesi ile birer ayakkabı verilmesine lüzum hasıl olmuş ve bu itibarla teknik memurla
ra beheri 75 liradan iş elbisesi ve beheri 50 liradan çizme bedeli, bakım memurlarına ise beheri 50 
liradan iş elbisesi ve her biri 25 liradan birer ayakkabı verilmesi için giyecekler bölümüne ceman 
258 875 lira fazla tahsisat konulmuştur. 

Yolluklar bölümüne fazla konulan tahsisat ise. sınırlama komisyonları adedinin çoğaltılması, 
Amenaiman harita ekiplerinin 40 dan 50 ye çıkarılması, 250 köyde girişilen ağaçlama faaliyetinin 
devamı lüzumu, teknik araştırma hizmetlerinin genişletilmesi, bir yabancı uzman getirtilmesine lü
zum hâsıl olması ve deliceliklerin parselâjlı Haritalarının alınması işi ile meşgul olmak üzere ko
misyonlar kurulması ve hastalıklarla mücadele ekiplerinin çoğaltılması lüzumundan ileri gelmiştir. 

Taşıt giderlerine gelince : 

Köy ağaçlamaları faaliyeti, propaganda hizmetleri, ve teknik araştırma hizmetleriyle, yangın
larla mücadele için alınacak motorlu vasıtaların işletme ihtiyaçlarını karşılamak üzere 50 500 li
ra fazla teklif edilmiştir. 

Bu kısımda geçen seneye nazaran yapılan başlıca tenziller şunlardır : 

4 orman fidanlığı ile Bolu Araştırma istasyonu için telefon tesis edilmek üzere verilen tahsisat
tan bu hizmetler tamamlanmış bulunduğu cihetle 35 800 lira, fidanlıklar kira karşılığından 
1080 lira, merkez giyeceklerinden 750 lira, fidan'ı'klar taşıt onarma giderlerinden 5 625 lira, mo
torsuz taşıt giderlerinden 7 000 lira tasarruf edilmiştir. 
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Daire hizmetleri ve izahı aşağıdaki 5 numaralı cetvelde gösterilmiştir: 

Cetvel : 5 

Daire hizmetleri : 
1952 1953 

Bütçesiyle yılı için 
verilen teklif olunan 

tahsisat tahsisat Fazlası Noksanı 

2 688 356 3 235 875 968 280 420 761 

Bu kısma konulan tahsisatın fazlasını teşkil eden meblâğdan 5 000 lirası yeniden açılan tem
sil tahsisatı, 3 500 lirası, 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanununun tatbiki masrafları, 62 900 lirası has
talık ve böceklerle savaş hizmetlerinin genişletilmesi sebebiyle ihtiyar olunacak masraflar karşılığı, 
62 720 lirası yeniden açılacak orman tatbikat okulu giderleri karşılığı, 66 000 lirası Teknik, 
araştırma istasyonları teşkilâtının genişletilmesi karşılığı, 146 500 lirası 1953 yılında tahdidi programa 
alınan 175 000 hektarlık orman sahasının tahdidi işinin tamamlanması maksadiyle yeniden teşkil 
olunacak 4 komisyonun masrafları ile makilik ve deliceliklerin tesbitinde çalıştırılacakların mas
rafları karşılığı, 109 190 lirası da 1953 yılında 1 500 000 hektarlık sahanın haritalarının alınma
sı için harita ekiplerinin 4(Ttan 50 ye çıkarılması dolayısiyle ihtiyar olunacak mas
raflar karşılığıdır. 15 180 lirası Orman Fakültseinde geçen seneye nazaran fazla okut
turulan 11 burslu talebenin bursları karşılığı, 113 450 lirası yayın ve propaganda 
giderleri karşılığı, 368 440 lirası teknik yardımdan faydalanmak suretiyle yabancı 
memleketlere staj için gönderileceklerin yolluk ve giderleri karşılığı, 11 500 lirası milletlerarası 
münasebetlerin gerektirdiği masraflar karşılığı (kurum ve derneklere katılma, kongre ve kon
feranslara iştirak masrafları), 2 000 lirası fuar ve sergiler giderleri olmak üzere ceman 968 280 
lira. 

Bu kısımdan yapılan tenziller ise, ağaçlandırma tazminat giderlerinden 3 000, işçi günde
liklerinden 175 225, başka giderlerden 168 196, 4489 sayılı Kanuna göre yabancı memleketlere 
gönderilecekler yolluğundan 42 820 lira olmak üzere ceman 420 761 liradır. 

Borçlar 1952 yılı gibi 85 000 lira olarak teklif edilmiştir. Fazlalık yoktur. Yardımlar kıs
mına 1953 te tahsisat konulmamıştır. Yatırımlar aşağıdaki 6 numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

Cetvel : 6 

Yatırımlar : 
1952 1953 

Bütçesiyle yılı için 
verilen teklif olunan 
tahsisat tahsisat Fazlası Noksanı 

1 133 336 2 127 137 1 161 496 167 695 

Bu kısımda fazla görülen tahsisattan 9- 000 lirası yapı ve onrıma ait olup umum müdürlük 
binasının ve Erzurum Fidanlığı amele paviyonunun tamiri karşılığı, 6 249 lirası muhtelif aletle
rin onarımı karşılığı, 50 000 lirası kamulaştırılacak fidanlık arazisi karşılığı, 496 000 lirası 13 
muhtelif yerde yapılacak idare binaları, amele paviyonu, lojman, tavla, garaj, arpalık ve sa
manlık gibi binaların inşaat masrafları karşılığı, 34 748 lirası hastalık ve böceklerle, yangınlarla 
savaş işlerinde, sınırlama, amenajman, ağaçlandırma ve teknik araştırma hizmetlerinde kulla
nılmak üzere satınalınacak motorlu ve motorsuz teknik alet ve malzeme karşılığı, 477 500 lirası 
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yangınlarla savaş, ağaçlandırma ve fidanlıklar, teknik araştırma ve propaganda hizmetlerinde 
kullanılmak üzere satmalmacak motorlu taşıt karşılığı, 2 999 lirası teknik elemanlara verilecek 
silâh karşılığı, 45 000 lirası fidanlıklarda yapılacak soı tesisleri karşılığı, 40 000 lirası da teknik 
araştırma istasyonları tarafından tecrübe ormanlarında açtırılacak orman yolları inşaat masrafı 
karşılığı olmak üzere konulmuştur. 

Tenzillere gelince : 

82 485 lirası 3116 ve 4785 sayılı kanunlar gereğince yapılmış kamulaştırma karşılıklarından, 
85 000 lirası harita kıymetlendirme aletleri karşılığından 210 lirası fidanlıklarda kullanılan av 
tüfekleri karşılığından tasarruf edilmiştir. 

Gelir bütçesi ve izahı da aşağıdaki 7 sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Cetvel : 7 

(B) Cetveli : (Gelir Bütçeni) 
* * 1952 1953 

Bütçesiyle yılı için 
verilen teklif olunan 

tahsisat tahsisat Fazlası Noksanı 

16 061 332 19 535 432 9 010 448 5 536 348 

Gelir tahminlerinde geçen yıla nazaran fazla görülen tahminler şunlardır : 

1952 yılından devredilmesi muhtemel gelirler 
Çeşitli gelirler 
1952 yılından devredilmesi muhtemel müsadereli mallar 
Dt^let Orman işletmeleri 1951 yılı kâr bakiyesi 
Devlet Orman işletmeleri 1952 yılı tahminî kârı 
1952 yılma devreden vezne ve banka mevcudundaki paralardan gelir fazlası 

Noksanlara gelince : 

Devlet Orman işletmelerince tahsil edilerek Umum Müdürlüğe devrolunacak ta
rife bedelinden 

Geçen seneler tahsilatından bakiye tarife bedelinden 
Devlet Orman işletmelerince tahsil edilmiş olup Umum Müdürlüğe ödenmesi ge

reken muhtelif gelirler 
Orta Orman Okulu 
1953 yılında tahakkuk etmesi muhtemel müsadereli mallar 
Devlet Orman işletmeleri 1951 yılı kârı 

9 010 44B Fazlalık 
5 536 348 Noksanlık 

2 148 086 
36 700 

1 147 530 
859 119 

3 500 000 
1 319 013 

9 010 448 

1 498 
590 372 

183 886 
1 150 

759 442 
4 000 000 

5 536 348 

3 474 100 Hakiki fazlalık 
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Temenni 

1. Bütçe Kanununun 9 ncu maddesinde alâkalı fasla konan tahsisatta bir değişiklik yapılmaya 
ve binnetice malî bir külfet tahmiline mahal kalmadan aşağıdaki şekilde tadilinde dairesince fayda 
mülâhaza olunmaktadır. 

Madde 9. — 

2 . VI . 1929 tarih ve 1508 sayılı Kanım gereğince amenajman ve ağaçlandırma işlerinde çalışacak 
teknik memurlara verilecek gündelik tazminat 70 lira ve daha fazla maaş alanlar için (540), 50 - 60 
lira maaşlılar için (450), 30 - 40 lira maaşlılar için (350), 20 - 25 lira maaşlılar için (250) kuruştur. 

5653 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince sınırlama komisyonlarında çalıştırılacak teknik 
. memurlara da aynı nispetlere göre tazminat yevmiyesi verilir. 

2. Orman Fakültesinin burslu 141 talebesi 100 liralık bursla sıkıntı içinde bulunmaktadırlar. Her 
ne kadar 450 nci bölüm Maarif Vekâletinin burs miktarına tebaan tâyin ve tesbit olunmakta ise de 
bu mevzuda bugünkü geçim şartları içinde ve elbotte talebelik ve çalışma çağında bulunan bu meıV.e 
ket evlâtlarının durumu düşünülerek toptan mütalâası ve bir çare bulunması zaruridir. 

Netice 

Orman Umum Müdürlüğü, hâlen Yüksek Meclis komisyonlarında müzakere olunmakta bulunan 
Orman Kanunu, Teşkilât Kanunu ve Devletleştirme Kanunu ile esaslı bir bünye değişikliği yapacak
tır. Ormanın bir memleketin iktisadi ve içtimai bünyesindeki malûm ehemmiyetine binaen bu kanun
ların bir an önce çıkması temennisi ile 1953 yılı bütçe tasarısını Yüksek Komisyonun tasvibine sa3r-
gı ile ârzederim. * „ . . , " . / " 

Elâzığ Mebusu 
Ömer Faruk Sanaç 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No : 1/482 
Karar No : 47 

3. II . 1953 

Yüksek Reisliğe 

Tarım Vekâletince hazırlanan ve icra Ve
killeri Heyetince yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılıp Başvekâletin 28 . XI . 1952 tarihli ve 
71-2487 sayılı tezkeresiyle gönderilen Orman 
Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe kanunu lâ
yihası komisyonumuza havale olunmakla, Ta
rım Vekili, Orman Umum Müdürü ve Maliye 
Vekâleti Bütçe ve Malî Kontrol Umum Müdürü 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edil
di. 

Orman Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe
l in i komisyonumuz adına tetkik eden raportö
rümüzün raporu incelendikten ve Umum Mü
dürlüğün faaliyetini alâkadar e/.Ien mevzular 
üzerinde azalar tarafından sorulan sualler Ve
kil ve Umum müdürler tarafmdan cevaplandı
rıldıktan sonra bütçenin fasıl ve maddelerinin 
görüşülmesine geçilmiştir. 

Umum Müdürlüğün 1953 yılı Bütçe lâyihası
na ilişik ve cari masraf tertiplerini ihtiva eden 
(A/l) işaretli cetvel yekûnu 1952 yılı Bütçe
sine nazaran (1 780 299) lira fazlasiyle 
(17 408 295) lira ve (A/2) işaretli yatırımlara 
ait kısmı ise (993 801) lira fazlasiyle (2 127 137) 
lira ki, ceman (19 535 432) lira olarak Hükü
metçe tesbit ve teklif edilmiştir. 

Geçen yıla nazaran bâzı fasıl ve maddelerde 
görülen artışların sebepleri lâyiha gerekçesin
de izah edilmiştir. Fasıl ve maddeler üzerinde 
komisyonumuzda yapılan görüşme ve inceleme
lerde, Hindistan'da Dehra Dun Orman Araş
tırma Enstitüsünde deneme, araştırma ve tat
bikat sahalarında tetkiklerde bulunmak üze
re henüz kuruluş halinde olan araştırma is
tasyonumuzda vazifeli bulunan bir yüksek or
man mühendisinin gönderilmesi lüzumu rapor
törümüz tarafından teklif edilmiş ve bunun için 

gereken tahsisat, tasarrufu mümkün görülen 
452 nci faslın 20 nci maddesinden tenzil edile
rek 307 nci faslın 40 ncı maddesine ilâve ve bu 
suretle (A/l) ve (A/2) işaretli cetveller yekû
nu Hükümetin teklifi veçhile komisyoumuzea 
da aynen kabul edilmiştir. 

Orman Umum Müdürlüğünün 1953 yılı vari
datı; Bütçe Kanunu lâyihasına ilişik (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (19 535 432) 
lira olarak tahmin ve teklif edilmiş ve bu mik
tar komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 1-8 nci maddelerinde kelime de
ğişiklikleri yapılmak ve 9 ncu maddesi, 1508 
sayılı Kanun gereğince amenajman ve ağaçlan
dırma işlerinde çalışacaklara verilecek günde
lik tazminatın memuriyet sınıflarına göre değil 
halen almakta oldukları maaş derecelerine gö
re verilmesi prensibi komisyonumuzca kabul 
edilmiş olduğundan bu esasa göre tâdil edilmek 
10 ncu maddesi Hükümetin teklifi veçhile ay
nen ve yürürlük maddeleri de şeklen değiştiril
mek suretiyle kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden tanzim olunan Orman 
Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe Kanunu lâ
yihası, ekleri cetveller ile birlikte, Umumi He
yetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reis
liğe sunulur. 

Reis Reis V. 
Bursa Giresun 

K. Yılmaz 9 ncu maddenin değiştirilmesine 
muhalifim 
M. Şener 

Sözcü Kâtip 
îstanbul Sivas Ankara 

H. Hüsman H. İmre M. Bayramoğlu 
Elâzığ ' Erzincan Gümüşane 

ö, F. Sanaç N. Pekcan K. Törükoğlu 
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İstanbul İstanbul 
S. Oran F. Sayımer 
Kastamonu Kırklareli 

H. Türe Ş. Bakay 
Konya 

9 neu maddeye muhalifim 
M. Â. Ülgeri 
Mardin 

Muhalifim 
R. Erten 

İzmir 
B. Bilgin 
Konya 

R. Birana, 
Malatya 

M. S. Eti 

Seyhan 
8. Bari 

Seyhan Sfird 
Merkezde 500 bin liralık bina B. Erden 

yapılmasına muhalifim 
C. Türk 

Sinob 
Muhalifim 

8. Somuncuoğlu 

Trabzon 
8. F. Kalaycıoğlu 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuz 

C. R. Eyüboğlu 

Zonguldak 
H. Balık 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Orman Genel Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı 

MADDE 1. — Orman Genel * Müdürlüğü 
1953 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan gider
leri için bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde österil-
diği üzere (17 408 295) lira ve yatırım giderleri 
için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere (2 127 137) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1953 
Bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelirler, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(19 535 432) lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 
1953 Bütçe yılı içinde elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bıı cetvelde 
yazılı gelirlerin tarh ve tahsline 1953 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 Kanunun 9 
ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hiz
metler için Bakanlar Kurulu karariyle kadro 
alınabilecek tertipler,, bağlı (E) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçesiy
le Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Orman Genel Müdürlüğü Ku
ruluşu hakkındaki 4 . VI . T937 tarihli vi 3204 
sayılı Kanunla eklerine ha^lı cetvellerde yazılı 
kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1953 Bütçe yılında kullanılmaz. 

MADDE 6. — 8. I I . 1937 tarihli ve 3116 ve 
9 . VDI . 1945 tarihli ve 4785 sayılı Orman ka
nunlarının kamulaştırmaya ilişkin hükümlerini 
yerine getirmek ve Devlet Orman İşletmelerinin : 
kuruluş ve işletilmesi için 1953 Bütçe yılı için
de kapatılmak üzere (1 000 000) liraya kadar I 
avans almaya ve ertesi yıl bütçesine konacak 
ödeneklerle kapatılmak şartiyle en çok 5 yıl 
süreli (2 000 000) liraya kadar istikraz bağıtları | 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎBÎŞÎ 

Orman Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe 
kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Orman Umum Müdürlüğü 
1953 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (17 408 295) lira ve yatırım mas
rafları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (2 127 137) lira tahsisat veril
miştir. 

MADDE 2. — Orman Umum Müdürlüğü 
1953 Bütçe yılı masraflarına karşılık olan va
ridat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (19 535 432) lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Orman Umum Müdürlüğünce 
1953 Bütçe yılı içinde elde edilecek varidat çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1953 
Bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Orman Umum Müdürlüğünün 
3 0 . V I . 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 mahiyet
teki hizmetliler için İcra Vekilleri Heyeti ka
rariyle kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar 
ertesi yıl bütçesiyle Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek 
olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Orman Umum Müdürlüğü 
Kuruluşu hakkındaki 4 . V I . 1937 tarihli ve 
3204 sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde 
yazılı kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1953 Bütçe yılında kullanılmaz. 

MADDE 6. — 8 . I I . 1937 tarihli ve 3116 ve 
9 . V I I . 1945 tarihli ve 4785 sayılı Orman ka
nunlarının istimlâke ilişkin hükümlerini ye
rine getirmek ve Devlet Orman işletmelerinin 
kuruluş ve işletilmesi için 1953 Bütçe yılı için
de kapatılmak üzere (1 000 000 liraya kadar 
avans almaya ve ertesi yıl bütçesine konacak 
tahsisatlarla kapatılmak şartiyle en çok 5 yıl 
süreli (2 000 000) liraya kadar istikraz bağıt-
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yapmaya ve bankalarda hesap açtırmaya Tarım 
Bateftnı yetkilidir. 

MADDE 7. — Orman Genel Müdürlüğü Or
man okulları öğrencilerinden alınacak ücretler, 
bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkan ve 1952 yılı Bütçe
sinin ait olduğu tertibinde kanşılıiğı bulunan 
borçlar; ilgili oldukları hizmet bölümlerinden 
bu bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
neklerden ödenir. 

1937 - 1951 Bütçe yıllarına ait olup da Mu
hasebe! Umumiye Kanununun 93 <ncü maddesine 
göre zaman aşımına uramamış ve karşılıkları 
y ı lar ı bütçesinde bulunan borçlar, 1963 yılı Büt
çesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 ncı 
kısım bölümleriyle yatırım bölümleri artıkların
dan eski yıllar borçları bölümlerine Maliye Ba
kanlığınca aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

MADDE 9. — 2 . VI . 1929 tarihli ve 1508 
sayılı Kanun gereğince amenajman ve ağaçlan
dırma işlerinde çalışacaklara verilecek gündelik 
tazminat başmühendisler için (540), başmühen
dis yardımcıları için (450), mühendisler için 
(350) ve mühehndis yardımcıları için (250) ku
ruştur. 5j65'3 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ge
reğince sınırlama komisyonlarında çalıştırılacak 
teknik memurlara da aynı nispetlere göre tazmi
nat yevmiye&i verilir. 

MADDE 10. — 8 . I I . 1937 tarihli ve 3116 
sayılı Orman Kanununun belirttiği hüküm ve 
şartlar gereğince ormanların sınırlama işine 
1953 Bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 11. — Gider bölümlerinden yapıla
c a k harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa

retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1953 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu kanunu Malliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
A. Menderes Başbakan Yarlımcısı 

B. K. 

lan yapmaya ve bankalarda hesap açtırmaya 
Tarım Vekili yetkilidir. 

MADDE 7. — Orman Umum Müdürlüğü 
Orman okulları öğrencilerinden alınacak üc
retler, bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

MADDE 8. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1952 yılı bütçesinin 
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar; 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan ödenir. 

1937 - 1951 bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçesinde bulunan borçlar, 1953 yılı 
Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 ncı 
kısım fasıllariyle yatırım fasılları artıklarından 
eski yıllar borçları fasıllarına Maliye Vekâleti
ne aktarılacak tahsisatlardan ödenir. 

MADDE 9. — 2 . VI . 1929 tarih ve 1508 sa
yılı Kanun gereğince amenajman ve ağaçlandır
ma işlerinde çalışacak teknik memurlara verile
cek gündelik tazminat (70) lira ve daha fazla 
maaş alanlar için (540), 50 - 60 lira maaş alan
lar için (450), 30 - 40 lira maaş alanlar için 
(350), 20 - 25 lira maaş alanlar için (250) ku-
ruştuı. 

5653 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğin
ce sınırlama komisyonlarında çalıştırılacak tek
nik memurlara da aynı nispetlere göre tazminat 
yevmiyesi verilir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

BADDE 11. — Masraf fasıllarından yapıla-
cek harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1953 ten 
itibaren mer'idiı. 

MADDE 13. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Tarım Vekilleri memurdur. 
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Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakanı 
8. Kurtbek 

Dışişleri Bakam 
V. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Eko ve Ticaret Bakam 
E. Güreli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
7. Üresin 

İşletmeler Bakanı ve 
Güm. T. B. V. 

8. Ytrcah 

Adalet Bakanı 
0. Ş. Çiçekdağ 
İçişleri Bakanı 
E. Menderes 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakam 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. E. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
8. Ağaoğlu 

B. K. 
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A/l CETVELİ 

1952 1953 yılı için 
Yılı Hükümetçe Komisyonca 
tahsisatı istenen kabul edilen 

F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

201 

202 

11 
12 
21 
22 

11 
12 
21 
22 

İkinci kısım - Persouf.l 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık n aaşı 
Vilâyetler memurları açık . 
maaşı 

Fasıl yekûnu 
• 

Ücretler 
Merkez memurları ücreti 
Vilâyetler memurları ücreti 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

685 100 
<> 938 390 

1 
15 000 

7 638 491 

7 200 
151 620 
72 180 

! 537 170 

1 768 170 

700 800 
7 193 700 

1 
; 15 ooo 

7 909 501 

7 200 
153 420 
76 500 

1 685 225 

1 922 345 

700 800 
7 193 700 

1 
15 000 

1 909 501 

7 200 
153 420 
76 500 

1 685 225 

1 922 345 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetliler 

ücreti • 39 480 66 900 66 900 
13 Yangın bekçi ve koruyucuları

nın ücreti 712 500 712 500 712 500 
14 Yangın hizmetlerinde çalıştırı

lacak şoförlerin ve köy ağaçla
ma sahaları bekçilerinin ücreti 0 232 500 232 500 

Fasıl yekûnu 751 980 1 011 900 1 011 900 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar- : - , : : ; ; 
dımlar ^ 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 30 000 33 600 33 600 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Yılı 
tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 415 000 420 000 420 000 

21 Merkez memurları doğum var-
dımı ' 5 000 5 000 5 000 

22 Vilâyetlei' memurları doğum 
yardımı 50 000 65 000 65 000 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı * 5 000 5 000 5 000 

32 Vilâyetler memurları ölüm 
vardımı 20 000 15 000 15 000 

40 Yakacak zammı 11 000 11 000 11 000 

Fasıl yekûnu 536 000 554 600 554 600 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 500 1 500 1 500 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş kese- '- " *! * < ' 
nekleri ile artış farkları karşı
lığı ' 49(> 774 503 280 503 280 

12 % 1 ek karşılıkları 90 173, 91 355 91 355 
13 Emekli ikramiyesi 70 000 131 000 131 000 
14 Sandık yönetim masrafları 21» 327 28 425 28 425 
15 Diğer ödemeler 250 000 250 000 250 000 

210 
0 

221 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 
Askerlik ders öğretmenleri üc
reti 
Emekli, dul, yetim aylık ve 
tahsisatları 

tkiııcı kısım yekûnu 

928 274 

2 100 

306 

395 444 

12 022 265 

1 004 070 

2 100 

0 

375 000 

12 fl81 016 

1 004 070 

2 100 

0 

375 000 

12 781 016 
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M. Tahsisatın nev'i 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masraflan 

Merkez daireleri büro masraf
lan 

10 Kırtasiye 
20 Döşeme ve demirbaş 
30 öteberi masrafları 
40 Aydınlatma 
50 Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masraflan 
12 Vilâyetler kırtasiyesi 
13 Sınırlama kırtasiyesi 
14 Amenajman kırtasiyesi 
15 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

kırtasiyesi 
16 Teknik araştırma istasyonları 

kırtasiyesi 
22 Vilâyetler döşeme masrafları 
23 Sınırlama döşeme masrafları 
24 Amenajman döşeme masraf

ları 
25 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

döşeme masrafları 
26 Teknik araştırma istasyonları 

döşemo masrafları 
32 Vilâyetler demirbaş masraf

ları 
33 Sınırlama demirbaş masrafları 
34 Amenajman demirbaş masraf

ları 
35 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

demirbaş masrafları 
36 Teknik araştırma istasyonları 

demirbaş masrafları 
42 Vilâyetler öteberi masraflan 
43 Sınırlama öteberi masraflan 
44 Amenajman öteberi masraflan 

1952 1953 yılı için 
Yılı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira l i r a Lira 

T * "** t « * f - . » S ' ' ' " '".»• 

10 000 
10 000 
7 500 
2 000 
6 500 

36 000 

13 500 
16 000 
6 000 
4 500 
6 500 

46S00 

13 500 
16.000 
6 000 
4 500 
6 500 

46 500 

İ2 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 
2 000 

22 500 
4 160 
7 000 

2 000 

1 000 
2 000 
410 

1 000 

2 000 

1 500 

8 000 
2090 
23 200 

11 500 

11 500 
8 000 
3 000 
1 750 

22 500 
4 160 
7 000 
2 000 

1 000 
2 000 
410 

1 000 

2 000 

1 500 

8 000 
2 090 

23 200 

11 500 

11 500 
8 000 
3 000 
1 750 
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1952 1953 yılı için 
Yıl ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F . M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

45 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
öteberi masrafları 

46 Teknik 'araştırma istasyonları 
öteberi masrafları 

52 Vilâyetler aydınlatma masraf
ları 

53 Sınırlama aydınlatma masraf
ları 

54 Amenajman aydınlatma mas
rafları 

55 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
aydınlatma masrafları 

56 Teknik araştırma istasyonları 
aydınlatma masrafları 

62 Vilâyetler ısıtma masrafları 
63 Sınırlama ısıtma masrafları 
64 Amenajman ısıtma masrafları 
65 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

ısıtma masrafları 
66 Teknik araştırma istasyonları 

ısıtma masrafları 

2 000 

300 
4 000 

1. 500 

3 000 

4 000 

500 
•9 000 
1 500 
3 500 

5 000 

150 

2 000 

î 000 

4 000 
• 
2 000 
3 500 

4 000 

1 000 
9 000 
2 500 
4 000 

5 000 

700 

2 000 

1 000 

4 000 

2 000 

3 500 

4 000 

1 000 
9 000 
2 500 
4 000 

5 000 

700 
Fasıl yekûnu 117 450 151 310 151 310 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
11 Merkez ve vilâyetler basılı kâ

ğıt ve defterleri 30 000 34 000 34 000 
14 Amenajman basılı kâğıt ve 

defterleri 5 000 5 000 5 000 
15 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

basılı kâğıt ve defterleri 1 500 3 000 3 000 
16 Teknik araştırma istasyonları 

basılı kâğıt ve defterleri 1 000 2 000 2 000 
? 

Fasıl yekûnu 37 500 44 000 44 000 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Merkez posta ve telgraf ücret
leri 50 000 50 000 50 000 

12 Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 50 000 50 000 50 000 

21 Merkez telefon masrafları 10 000 13 000 13 000 
( S:" -SayiSl' : 109 ) 
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Tahsisatın nev'i 

1952 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira M. 

22 Vilâyetler telefon masrafları 9 000 9 000 9 000 
25 Ağaçlandırma ve fidanlıklar. 

telefonları kurma ve konuşma 
masrafları 38 750 5 000 5 000 

36 Teknik araştırma istasyonları • 
telefonları kurma ve konuşma 
masrafları " 3 000 950 950 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

10 
20 

10 
21 
23 
24 

25 

26 

30 
40 
50 

60 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 
Sınırlama 
Amenajman 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
Teknik araşltırma istasyonan 
Hastalıklarla mücadele işleri 

Fasıl yekûnu 

Giyecekler 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

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 
Ecnebi memleketler yolluğu 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve masrafları 
Hastalıklarla ve böceklerle 
savaş geçici görev yolluğu 

160 750 

i 
14 116 
2 000 
1 000 
2 680 

1 
0 

19 768 

S 
6 000 l 

6 000 

35 000 
100 000 

3 500 

14 250 

8 000 

7 500 
120 000 

1 

1 

10 000 

127 950 

1 
24 116 

3 000 
1 000 
1 600 

1 
600, 

30 318 

5 250 
258x875 

264 125 

35 000 
100 000 
44 800 

16 000 

17 500 

15 000 
120 000 

1 

50 000 

12 500 

127 950 

1 
24 116 

3 000 
1 000 
1 600 

1 
600 

30 318 

5 250 
258 875 

264 125 

35 000 
100 000 
44 800 

16 000 

17 500 

15 000 
120 000 

8 000 

50 000 

12 500 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

70 3573 sayılı Kanun gereğince 
Deliceliklerin parselâjlı hari
talarının tazmini işlerin^ ça
lışacakların yollukları ve nakil 
vasıtaları masraflarhı 0 

Fasıl yekûnu 298 252 

36 900 

447 701 

36 900 

455 700 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

309 Taşıt masraf lan 
21 Merkez taşıtları işletme mas-

rafları 
22 Merkez taşıtları onarma mas

rafları 
51 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

taşıtları işletme masrafları 
52 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

taşıtları onarma masrafları 
53 Fidanlıklar motorsuz taşıt 

masrafları 
54 Propaganda işleri motorlu ta

şıt işletme masrafları 
55 Yangınlarla mücadele motorlu 

taşıtları işletme masrafları 
56 Yangınlarla mücadele motorlu 

taşıtları onarma masrafları 
57 Teknik araştırma istasyonları 

motorlu taşıtları işletme mas
rafları 

58 Teknik araştırma istasyonları 
motorsuz taşıtları masrafları 

Fasıl yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 

5 000 
12 000 

17 000 

3 000 

1 000 

85 000 

20 625 

22 000 
8 000 

0 

0 

0 

0 

139 625 

5 000 
12 000 

17 000 

3 000 

İ 000 

87 000 

15 000 

15 000 

12 000 

35 000 

5 000 

3 000 

1 500 

177 500 

5 000 
12 000 

17 000 

3 000 

1 000 

87 000 

15 000 

15 000 

12 000 

35 000 

5 000 

3 000 

1 500 

177 500 

832 375 1 306 404 1 314 403 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

403 
407 

30 
40 

408 

412 
10 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi 
ren masraflar 
Geri verilecek paralar 
Mahkeme harçları 

3167 sayılı Kanunun 16 ve 17 
nci maddeleri gereğince yapı
lacak masraflar 
Hastalıklarla savaş masrafları 
Hastalıklarla ve böceklerle sa
vaş için lüzumla ilâçlar karşı-

50 000 
50 000 

Fasıl yekûnu 100 000 

O 

5 000 

50 000 
50 000 

100 Ö00 

3 500 

5 000 

50 000 
50 000 

100 000 

3 500 

416 

418 
419 

20 
30 
40 

0 
11 

12 

lığı 
Taşıt masrafları 
işçi gündelikleri 
Başka masraflar 

Fasıl yekûnu 

Orman Muhafaza ve Tatbikat 
okulları masrafları 
Orta Oman Okulu masrafları 
Orman Muhafaza Okulu mas
rafları 
Orman TatlSikat Okulu mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Para taşıma masrafları 
Pasif korunma 

10 000 
5 000 

85 000 
2 000 

102 000 

31 520 

75 000 -1 

106 520 

14 600 
0 

50 000 
25 100 
85 000 
4 800 

164 900 

0 

\ 75 350 

[ 62 370 

137 720 

16 000 
500 

50 000 
25 100 
85 000 
4 800 

164 900 

0 

75 350 

62 370 

137 720 

16 000 
500 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

420 

421 

20 
30 c 
40 
50 

10 

20 

Teknik araştırma istasyonları 
ve denemeler masrafları 
Taşıt masrafları 
işçi gündelikleri •• 
Başka masraflar 
Toprak kayması ve kuraklık
la mücadele için yapılacak de
nemeler masrafları 

Fasıl yekûnu 

Harita ve Kadastro işleri 
Sınırlama haritaları masraf 
l a n 
Amenajman haritaları mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

1 000 
5 000 
4 000 

0 

10 000 

15 000 

0 

.0 

15 000 

1 000 
15 000 
10 000 

50 000 

76 000 

0 

5 000 

10 000 

15 000 

_. 

1 000 
15 000 
10 000 

50 000 

76 000 

0 

5 000 

10 000 

15 000 

423 

425 

Yangınlarla savaşa ait 3116 sa
yılı Kanunun 90, 91 ve 92 nci 
maddeleri gereğince yapılacak 
ödemeler 50 009 

426 

50 000 50 000 

10 

20 
30 
40 

7. "ı 

10 

20 
30 
40 

- • 

Sınırlama 
3116 ve 5653 sayılı Kamınım 
12 nci maddesi gereğince yapı
lacak ödemeler 
Taşıt masrafları 
İşçi gündelikleri 
Başka masraflar 

Fasıl yekûnu 

Amenajman 
1508 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tazminat 
Taşıt masrafları 
tşçi gündelikleri 
Başka masraflar 

Fasıl yekûnu 

45 000 
45 000 
50 000 
2 500 

142 500 

97 500 
183 330 
183 900 
92 330 

557 060 

70 000 
75 000 

128 000 
16 000 

289 000 

120 000 
217 500 
206 550 
122 200 

666 250 

70 000 
75 000 

128 000 
16 000 

289 000 

120 000 
217 500 
206 550 
122 200 

666 250 

( S. Sayısı : 109 ) 



— 43 

F. 

427 

450 

451 

M. 

10 

20 
30 
40 

10 
20 

Tahsisatın nev'i 

Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
1508 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tazminat 
Taşıt masrafları 
işçi gündelikleri 
Başka masraflar 

Fasıl yekûnu 

Orman Fakültesinde okutulan 
öğrencilere verilecek burslar 
ve diğr masraflarla tatbikat 
yollukları 
Yayın masrafları 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit yayın ve pro
paganda masrafları 

Fasıl yekûnu 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

35 000 
1 

849 125 
412 750 

1 296 876 

179 400 

10 000 

29 000 

39 000 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

32 000 
1 

673 900 
244 554 

950 455 

194 580 

58 950 

93 500 

152 450 

32 000 
1 

673 900 
244 554 

950 455 

194 580 

58 950 

93 500 

152 450 

452 Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin vollukları ile 
başka her çeşit masrafları 63 400 20 580 20 580 

20 Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere staj için gönderilecek
lerin yolluk ve masrafları 0 368 440 360 441 

Fasıl yekûnu 63 400 389 020 381 021 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
grektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
0 • 1 500 1 500 payı 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yevmiye, yol
luk ve masrafları 10 000 20 000 20 000 

Fasıl yekûnu 10 000 21 500 21 500 
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F. 

458 

476 

501 
502 

505 

M. 

10 
20 

Tahsisatın nev'i 

Fuar ve sergilere katılma mas
rafları 
Kurs masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 
1948 - 1951 yılları borçları 
1937 - 1947 » » 

Fasıl yekûnu 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

1952 
Y ı l ı 
tahsisatı 
Lira 

0 
2 000 

2 688 356 

20 000 

12 000 
3 000 

15 000 

50 000 

85 000 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

2 000 
2 000 

3 235 875 

20 000 

12 000 
3 000 

15 000 

50 000 

85 000 

2 000 
2 000 

3 227 876 

20 000 

12 000 
3 000 

15 000 

50 000 

85 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

ikinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMİ YEKÛN 

12 022 265 
832 375 

2 688 356 
85 000 

15 627 996 

12 781 016 
1 306 404 
3 235 875 

85 000 

17 408 295 

12 781 016 
1 314 403 
3 227 876 

85 000 

17 408 295 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
701 Yapı onarımı 

- 4 5 _ 
CETVELİ 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
« Lira 

-

25 000 

1953 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira ^ 

34 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

34 000 
711 Makina alet ve gereçleri * 

10 Hastalıklarla ve böceklerle 
mücadele alet ve gereçleri 

20 Yangın söndürme alet ve ge
reçleri 

31 Sınırlama teknik aletleri 
32 Amenajman teknik aletleri 
33 Ağaçlandırma ve fidanhklar 

motorlu ve motorsuz her nevi 
teknik alet ve gereçleri 

34 Teknik araştırma istasyonları 
motörlü ve motorsuz lâboratu-
var malzemesi 

Fasıl yekûnu 

1 000 

1 
1 000 
1 000 

1 000 

250 

1 500 

1 500 
1 000 
5 000 

1 000 

500 

1 500 

1 500 
1 000 
5 000 

1 000 

500 

4 251 10 500 10 500 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

731 Kamulaştırma 
10 3116 ve 4785 sayılı kanunlar ge

reğince yapılmış ve yapılacak 
kamulaştırma masrafları 492 229 

20 Fidanlık arazisi ve ağaçlandır
ma sahaları satınalma ve ka
mulaştırma masrafları 50 000 

30 Bina yapımı için satın alına
cak veya kamulaştırılacak 
arazi bedelleri 1 

409 744 

100 000 

409 744 

100 000 

Fasıl yekûnu 542 230 509 745 509 745 

1!41 Yapt işleri 215 000 711 000 711 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

Satmalmacak makina âlet ve 
gereçleri 

10 Hastalıklar ve böceklerle mü
cadele alet ve gereçleri 

20 . Yangın söndürme alet ve ge
reçleri 

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 

45 Propaganda işleri için satm
alın acak sinama makinası ve 
gereçleri 

Fasıl yekûnu 

Satmalmacak taşıtlar 
10 Motorlu taşıtlar satmalma 

masrafları 
20 Motorsuz taşıtlar satmalma 

masrafları 

Fasıl yekûnu 

3116 sayılı Kanunun 98 nci 
maddesi gereğince satmalma
cak silâh ve gereçler 

10 Amenajman gruplarında ve 
harita ekiplerinde çalışacak 
mühendis ve mühendis yar
dımcılarına verilecek tabanca 
ve gereçleri 

20 Fidanlıklarda kullanılacak av 
tüfekleri, köstebek tabancaları 
ve gereçleri 

1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

10 000 17 200 17 200 

1 2 000 2 000 

1 10 000 10 000 

135 000 50 000 50 000 

10 000 15 300 15 300 

14 750 25 000 25 000 

12 000 12 000 12 000 

181 752 131 500 131 500 

84 000 561 000 561 000 

500 1 000 1 000 

84 500 562 000 562 000 

1 3 000 3 000 

600 390 390 
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Tahsisatın nev'i 

Bakım memurları silâh ve ge
reçleri 

Fasıl yekûnu 

Fidanlıklarda yapılacak her 
nevi su tesisleri ve onarımı 
Devlet orman işletmeleri döner 
sermayesi 
Teknik araştırma istasyonla
rınca tecrübe ormanlarında açı
lacak orman yolları yapımı 
masrafları 

Yatırımlar yekûnu 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1 

602 

80 000 

1 

0 

1 133 336 

1953 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 

3 391 

125 000 

1 

40 000 

2 127 137 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 

3 391 

125 000 

1 

40 000 

2 127 137 

B - CETVELİ 

Varidatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

Devlet Orman işletmelerince 
tahsil edilecek Umum Müdür
lüğe devrolunacak tarife be-

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin *'dilen 
Lira Lira 

deli 
Geçen seneler tahsilatından ba
kiye tarife bedeli 
Devlet Orman işletmelerince 
tahsil edilmiş olup Umum Mü
dürlüğe ödenmesi gereken 
muhtelif varidat 
1952 yılından devredilmesi 
muhtemel varidat 

7 501 498 

2 346 796 

744 146 

0 

7 500 000 

1 756 424 

560 260 

2 148 086 

7 500 000 

1 756 424 

560 260 

2 148 086 
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F. 

5 
0 
6 

7 

0 

8 

9 

10 

M. Varidatın nev'i 

Çeşitli varidat 
Orta Orman Okulu 
1953 yılında tahakkuk etmesi 
muhtemel müsadereli mallar 
1952 yılından devredilmesi 
muhtemel müsadereli mallar 
Devlet Orman işletmeleri 1951 
yılı kârı 
Devlet Orman işletmeleri 1951 
yılı kâr bakiyesi 
Devlet Orman işletmelerinin 
1952 yılı tahmini kârı 
1952 yılına devreden vezne ve 
banka mevcudundaki paralar
dan gelir fazlası 

YEKÛN 

1952 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

58 300 
1 150 

1 409 442 

0 

4 000 000 

0 

0 

0 

16 061 332 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

95 000 
0 

650 000 

1 147 530 

0 

859 119 

3 500 000 

1 319 013 

19 535 432 

95 000 
0 

650 000 

1 147 530 

0 

859 119 

3 500 000 

1,319 013 

19 535 432 

C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi 

3 
13 
24 

XI . 1937 
VI . 1938 
I I I . 1950 

Numarası 

3116 
3444 
5653 

Ö Z E T İ 

Orman Kanunu 
Orman Kanununa ek Kanun 
Orman Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair Kanun 
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1 

2 

3 

4 

6 

3 
4 
5 

fl 

- ; 

1 
3 
5 
6 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Sinema uamanı 
* » 

Kaloriferci 
Elektrikçi 
Şoför 

a 
» 

Daktilo 

1» 

» 
Dağıtıcı (Takipçi) 
Başhademe 
Hademe 

* 
Bekçi (Gece) 

VİLÂYETLER 

Şoför 
Daktilo 
öMtemur (Bakım) 

j» * 

Hademe 
» 

-

D 

Aded 

1 
2 
i 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
8 
7 
2 

1 
3 

350 
330 

10 
37 

Teknik araştırma istasyonları 

(Makinist (Lâboran) 
Şoför 
Memur (Bakım) 
Tanm hizmetlisi (Fidancı) 
Hademe 
Bekçi (Yangın/) 

1 
2 
6 
2 
4 
2 

- 4 9 -_ ** 

- CETVELİ 

Ücret 

400 
300 
150 
175 
225 
200 
200 
200 
175 
150 
125 
200 
125 
125 
100 
75 

100 

200 
150 
175 
150 
100 
75 

250 
175 
150 
150 
75 
7 5 , 

1 °* 

2 
1 3 

5 

6 

2 
3 

5 

6 

1 

3 

S 

Memuriyetin nev'i 

Orman Muhafaza Okulu 

Elektrikçi (Ustası) 
Şoför 
Aşçı 
Doktor 
Memur (Sağlık) 
Bekçi (Gece) 
işçi (Aşçı yamağı) 
Hademe (Çamaşırcı) 
Hademe 
Muhafaza okulu öğrencisi 

Orman Tatbikat Okulu 

Elektrikçi (Ustası) 
Şoför 
Aşçı 
Doktor 
Memur (Sağlık) 
Tarım hizmetlisi (Fidancı) 
Bekçi (Gece) 
tşçi (Aşçı yamağı) 
Hademe (Çamaşırcı) 

» » 
Tatbikat okulu öğrencisi 

Fidanlıklar 

Makinist (Baş) 
» 

Şoför 
Arabacı 
Tarım hizmetlisi (Başfidancı) 

» » » 
s* » (Fidaıncı) 

Bekçi (Bekçibaçı) 
» 

Hademe 

Aded 

il 

2 
2 
3 
5 

100 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
5 

100 

2 
5 

38 
20 
5 
6 

30 
3 

15 
14 

Ücret 

150 
175 
150 
100 
150 

75 
100 
75 
75 

150 
175 
150 
100 
150 
150 
75 

100 
75 
75 

300 
200 
175 
125 
200 
175 
150 
125 
100 
100 
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E CETVELİ 

F. M. 

203 12 
13 
14 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti 
Yangın bekçi ve koruyucuların ücreti 
Yangın jeeplerinde çalışacak şoför
lerin ve köy ağaçlama sahaları bekçi
lerinin ücreti 

L CETVELİ 

D. 

9 

fi 

7 
8 

12 
13 
14 
14 

7 
7 
7 
8 
9 
9 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Şube müdür muavini 

VILÂYETLER 

Sınıf 1. kıdemli orman mühen
dis muavini 
Orman başmühendisi 
Öğretmen 
•A. w • • • 

Öğretmen muavini 
Orman kondotoru 
Smıf 2. orman kâtibi 
Sınıf 3. orman mesaha memuru 

Ücretliler 

Orman komseri 
Orman fen memuru 
Fidanlık müdürü 
öğretmen 
Sorumlu sayman 
Orman fen memuru 

Aded 

10 

1 
2 
1 
1 

35 
70 

485 

1 
1 
1 
2 
3 
1 

M 

Maaş 

40 

70 
60 
50 
25 
20 
15 
1.5 

170 
170 
170 
140 
120 
120 

CE 

D. 

9 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
14 
14 

S 1 4 

' 14 

TVE 

Memuriyetin nev'i 

Avukat 
Orman fen memuru 
Sorumlu sayman 
Avukat 
Muhasip veya mutemet 
Okul müdürü 
öğretmen 
Orman mühendisi 
Avukat 
Orman mühendis muavini 
Orman fen memura 
Avukat 
Muhasip veya mutemet 
Kâtip 
öğretmen 
Muhasip veya mutemet 
Orman sorumlu sayman kâtibi 
Okul müdür muavini 
Orman kâtibi 
Orman mesaha memuru 
Öğretmen 

Şef lâboratuvar 

İLİ 
Lira 

Aded 

2 
2 
9 
6 
1 
1 
4 

10 
12 
10 
1 

12 
1. 
2 
2 
1 
2 
1 
1 

30 
2 
2 

Maaş 

120 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

85 
85 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
60 
60 
60 
50 
50 
50 
50 

Orman Muhafaza ve Or
man Tatbikat okulları öğ
rencilerinden alınacak üc
ret 345 
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R CETVELİ 

ilmemi b\ıt£e$e m£t&ftazırı hizmetler iğin açılan fasıl ye mjtdâelercİeM taMıa^ajçın sarf şe
killerini göstermek üzere mezkûr kanuna bağlanmış bulunan (R) işaretli cetyglçlfiki |orm£l ajnen 
uygulanır. 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro majrflflan 
Madde 13 — Sınırlama kırtasiyesi 

Sınırlama işlerinde kullanılacak her nevi boya ve sair malzeme bedelleri de bu maddeden ödenir. 

Madde 25 — Ağaçlandırma ve fidanlıklar döşeme masrafları 
Madde 35 — Ağaçlandırma ve fidanlıklar demirbaş masrafları 

Kürek, kazma, tırpan, her nevi makaslar ve bu hizmetle ilgili diğer demirbaş bedelleri ve .bun
ların onarma masrafları da buradan verilir. 

Madde 26 — Teknik araştırma istasyonları döşeme masrafları 
Madde 36 — Teknik araştırma istasyonları demirbaş masrafları 

Teknik araştırma ve tohum kontrol istasyonlarının kazma, kürek, balta, testere, tahra, keser, 
çekiç ve saire ile budama, ekim ve dilkim aletleri, eğe, kanca, zincir, grif, elektrik feneri ve ben
zeri masrafları da bu maddelerden ödenir. 

Fasıl 306 — Giyecekler 
Madde 10 — Merkez 

Madde 20 — Vilâyetler 
Merkezdeki hizmetlilerin elbise, ayakkabı, paltoları ve memurların iş gömlefclejd ye şoförlerin 

meşin ceket ve çizme ihtiyaçları bu fasıldan ödenir. 
Taşra teşkilatındaki teknik memurların iş elbisesi ve çizme bedelleri ile bakım memurlarının İş 

elbisesi ve ayakkabı bedelleri bu maddeden ödenir. 

Fasıl 307 — Yolluklar 
- ' * : v i , Madde 21.— Geçici görev yolluğu 

Umum Müdürlükçe taşrada yaptırılacak inşaatı kontrol etmek üzere gönderilecek Mühendis 
ve sürveyyanların geçici görev yollukları da buradan verilir. 

Madde 23 — Sınırlama geçici görev yolluğu 
Komisyon Reis ve âzalarının kampa ilk çıkış ve dönüşlerindeki zaruri masrafları ile merkeze 

avdetleri halinde yolluk ve zaruri masrafları ve komisyon mutemetlerinin, mutemetlik görevleri 
dolayısiyle ihtiyar edecekleri masraflar ve makilik sahaların tefrikında çalışacak komisyonlarla der 
deliceliklerin parselâjh haritalarının tanzimi işlerinde çalıştırılacakların yolluk ve diğer zaruri 
masrafları bu maddeden ödenir. 

Madde 24 — Amenajman geçici görev yolluğu 
Amenajman işlerinde yardımcı olarak çalıştırılacak haritacıların yollukları da bu maddeden 

ödenir. 
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Fasıl 309 — Taşıt masrafları 

Madde 54 — Propaganda için alınacak jeeplerin işletme masrafları 
Jeeplerin üzerine sinema makinelerini muhafaza edecek şekilde yaptırılacak karoser masrafları 

da bu maddeden ödenir. 

Fasıl 408 — 8167 sayılı Kanunun 16 ve 17 nci maddeleri gereğince yapılacak masraflar 
3167 sayılı Kanunun 16 ve 17 nci maddeleri gereğince tesis edilecek av üretme istasyonları ihas-

raflariyle merkez ve taşra av komisyonları ilân ücretleri ve bu işin gerektirdiği diğer masraflar 
buradan verilir. 

Fasıl 412 —• Hastalıklarla savaş masrafları 
Madde 20 — Taşıt masrafları 

Hastalıklarla mücadele işlerinde çalışacak teknik memurların eşyalarının nakli, kamp değiştirme 
ve kampa gidiş ve dönüşlerinde hayvan kiraları ile mücadelede kullanılacak alet, ilâç ve malzemenin 
nakli masrafları, ilaçlamada kullanılacak suyun nakil masrafları, motorlu pülvej'izatörlerin cer mas
rafları bu maddeden ödenir. 

Madde 40 — Başka masraflar 
Çadır, portatif karyola, portatif sandalye, hurç gibi kamp levazımatı, mutfak edevatı, mücadele 

tecrübelerinde kullanılacak her nevi malzeme bedelleri ve ilâç hazırlama istasyonlarındaki su ve ilâçlı 
su yükleme iskeleleri, aletlerin korunması için branda bezleri, motorlu pülverizatörlerin benzin, yağ 
masrafları, mücadele sırasında işçilere verilecek eldiven, gözlük ve zehirli ilâçlar atacak işçiye çalış
ma sırasında verilecek lâstik çizme, su geçmez elbise ve teçhizatı bedelleri buradan ödenir. 

Fasıl 416 • Madde 11-12 — Orman Muhafaza Okulu ve Orman Tatbikat Okulu masrafları, 
Okullara tahsis edilecek vesaiti nakliyenin tamir ve işletme ve idare masrafları ve her türlü tecrü

beler masarifi, tesviyesi icabeden her türlü kira, her nevi sigorta bedelleri ve masrafları, okullar ve 
müştemilâtının tamirlerinde çalıştırılacak amele ve ustaların yevmiyeleri, onarma için yaptırılacak 
plân, Mühendis ve keşif ücreti, tohum istihsal, intaş, tecrübe alet ve malzemesi, dikme, budama 
aletleriyle, kazma, kürek, bel gibi malzeme bedelleri de bu maddeden ödenir. 

Fasıl 420 — Tteknik araştırma istasyonları ve denemeler masrafları 
Madde 40 — Başka masraflar 

Kesme, Taşıma, temizleme, toplama masrafları, doktor veteriner, taşıt ve vizite ücretleri, ilâç 
bedelleri, teiknik araştırma istasyonlarının kuruluş ye teşkilâtına ait proje masraf lan, çadır, por* 
tatif karyola, portatif masa ve sandalye, hurç, harita çantası, arka çantası gibi kamp levazımatı 
mutbah edevatı, yağlı boya ve fırçası, sicim, urgan, çivi fotoğraf filimi ve benzerleri masrafları 
ile araştırma fidanlığı etrafının çevrilmesi için lâzım olan malzeme bedelleri ve tohum, toplama, 
toprak hazırlama masrafları, vergi, resim, pul, harç, mukavele ve noter masrafları buradan ödenir. 

Fasıl 421 — Harita ve Kadastro işleri 
Satınalmacak haritaların bedelelri ile sınırlama ve amenajman haritaları için ihtiyar olunacak 

diğer masraflar bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 425 — Sınırlama 
Madde 20. — Taşıt masrafları 

Tahdit komisyonları reis ve âza, mühendis ve kâtipleriyle bilir kişilerin kamp değiştirmede 
eşyaları ile birlikte kamp yerlerinden arazideki iş yerlerine ve 'iş yerlerinden kamp yerlerine gidiş ve 
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gelişlerde, bilir kişilerin de ikamet mahallerinden iş yerlerine ve iş yerlerinden ikamet mahallerine 
gelip gitmelerinde kullanacakları taşıtların kiraları bu maddeden ödenir. 

Madde 40. — Başka masraflar 
Çadır, portatif karyola, portatif sandalya, hurç gibi kamp levazımatı ve mutbak edevatı satınalma 

ve onııpıtiH bedelleri ile tahdit edilmiş olan ormanlarda bozulan veya kaybolan sınır işaretlerinin 
yeni|enmesi jatagrafiarr ve tahdit edilecek ormanlarda esaslı surette yapılacak sııflr işaretlerinin her 
türlü maşraJUafb»-maddeden ödenir. 

Fasıl 426 — Amenajman 
Madde 10 — 1508 sayılı Kanun gereğince veriloeek tazminat 

Amenajman işlerinde yardımcı olarak çalıştırılacak haritacıların tazminat yevmiyeleri de bu 
maddeden verilir. 

Madde 20 — Taşıt masrafları 
Amenajman mühendis ve mühendis yardımcılarının hayvan kiraları ve kamp değiştirme masraf

ları ile bunlara ait eşya, alet ve malzemenin, heyet merkezinden çalışma yerine ve çalışma yerin
den heyet merkezine nakil masrafları ve amenajman harita ekiplerinin ihtiyacı için satın alınacak 
çimento, kereste, çivi, boya ve sair malzeme ile nirengi işaretleri inşasına ait her nevi malzemenin 
satın alınacağı yerden amenajman harita grup merkezine kadar nakil masrafı, hava fotoğrafları 
için fotoğraf kâğıdı satın alma bedelleri, fotoğraf banyo masrafları ile sıhhi ilâç kutusu satınalma 
bedelleri bu maddeden verilir. 

Madde 40 ~ Başka masraflar 
Çadır, portetif sandalye, portetif karyola, hurç gibi kamp levazımatı, mutbak edevatı ile boya, 

haritaların havadan alınması için film satınalma ve onarma bedelleri ile nirengi kuleleri ve sin-
yallar yapım ve kireçleme masrafları ve buna müteferri her nevi malzeme bedelleri ile ilâç ve 
tıbbî malzeme bedelleri bu maddeden ödenir. 

Fasıl 427 — Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
Madde 40 — Başka masraflar 

Fidanlık kurma, sürme ve fidanlık arazisi hazırlama ve tel örgü ile çevirme masraflariyle elek
trik tesis ye kullanma* motorlu tulumbaları satınalma bedelleri ile işletme masrafları, sulama işle
rinde nezaret edecek mühendislerin lâstik çizme bedelleri ile şoförlerin lâstik çizme, meşin ceket 
bedelleri, sulama içinde çalışacak fidancıların tulum bedelleri ve benzeri masrafları ite 5653 
sayılı Kanunun 81 nci maddesi gereğince köy ve belediyelere ambalajlı olarak verilecek fidanla
rın ambalaj ve nakil masrafları, ilâç parası, doktor ve veteriner vizite ücretleri, kazaya uğrıyan 
işçilerin tedavi masrafları, vergi, resim, pul, harç ve her nevi tekâlif ile tebligat ücretleri bu mad
deden ödenir. 

Fasıl 451 — Yayın masrafları 
Madde 10 - 20 — Satınalma ve abonekarşılığı başka her çeşit yayın ve propaganda masrafları 

Kurulacak fotoğraf arşivi için satınalınacak agrandisman makinesi ve teferruatı bedelleri ve 
nekatif filimleri ile çekilmiş fotoğraflar satınalma bedelleri, fotoğraf çekme ve banyo masrafları ve 
fotoğraf atölyesi levazım bedelleri, sergi yerleri kira bedelleri, sergi malzemesi, dekarsyon ve montaj 
masrafları ve nakliyesi, rozet, kart yaptırılması ve satınalınması masrafları da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 452 — Staj masrafları 
Madde 10 — 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin yollukları ile 

başka her çeşit masrafları 
Masrafları Marşal yardim fonundan ve Birleşmiş Milletler iktisadi tş Birliği Teşkilâtı hesabın-
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dan iadenmek üzere staj için gönderileceklerin gidiş ye dönüş yolukları da bu tekfo» Ödenir, 

Fasıl 502 • Madde 10 • 20. — Eski yıllar borçlan 
Teşkilâtı kaldırılmış olan Orman Koruma Umum Kumand'anhğHHn eski yıllar borçları da bu fa-

silda» ^eriür. 

Fasıl 781 — Kamulaştırma 
Madde 10. — 8116 ve 4785 sayılı kanunlar gereğince yapılmış ve yapılacak kamulaştırma masraf-

Özel kanununa gj&& k&jnuiftçtınlması gereken orman afazisi ile bunların içindeki Her çeşit ya-
I* ve £mğk$m k«m,uia^txrılmaaı ka r ık la ra ve bu maksatla yapılacak her eeşît ^aroaıaajar bu fa
sıldan taallûk ettiği maddelerden ödenir. 

Madde 20 — Fidanlık arazisi ve ağaçlandırma sahaları satmalma ve kamulaştırma masrafları 
Fidanlık tesis edilmek veya ağaçlama yapılmak üzere kamıılaştırılacak veya satınahnacak ar

sa ve sahaların her türlü masrafları bu maddeden Ödenir. 

Fasıl 751 — Satınahnacak makine ve alet gereçler 
Propaganda işleri için satınahnacak sinema makinesi, jeneratörü ve buna müteferri alet ve mal

zeme bedelleri ile montaj masrafları bu maddeden ödenir. 

Fasıl 761 — Fidanlıklarda yapılacak hernevi su tesisleri ve onarımı 
Su bentleri inşaatı ve buna müteferri tali tesislerin yaptırılması, santrfüj ve buna ait alet v<* 

mabeme masra#ariyle mevcut su tesislerinin onarma masrafları bu fasıldan verilir. 

Bölüm 752 -— Satın alınacak taşıtlar 
Madde 10 — Motorlu taşıtlar satmalma bedelleri 
Madde 20 — Motorsuz taşıtlar satmalma bedelleri 

1953 yılında satın alınacak motorlu ve motorsuz vasıtalar 
Kullanılacağı yerler Madde 

10 — Motorlu taşıtlar satmalma 
masrafları 

Aded 

2 
2 
2 

1 
50 

1 

1 

Cinsi 

Jeep 
Kamyon 
Jeep 

Otobüs 
Jeep 

Jeep 

Pikap 

20 — Motorsuz taşıt satmalma 
At 

Bölge orman fidanlıklarında 
Bölge orman fidanlıklarında 
Propaganda işlerinde kullanılmak 
üzere 
Orman Fakültesi Talebe Yurdu için 
Yangınlarla mücadele hizmetlerinde 
kullanılmak üzere 
Teknik araştırma istasyonlarında kul
lanılmak üzere 
Teknik araştırma istasyonlarında kul
lanılmak üzere 

Teknik araştırma istasyonlarında kul
lanılmak üzere 
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1952 yılı Bütçesinin (E) oetveline d&hil tertiplerden alınan kadrolan gösterir cetvel 

ödeneğin çeşidi Görevin çeşidi 

İller geçici hizmetliler Tahdit komisyonu hukuk üyesi 
ücreti Tahdit komisyonu hukukçu 

üyesi 
Amenajman grupları için dak
tilo 

« 

Yangın bekçi ve koru- Yangın gözetleme bekçisi 
yueulannın ücreti 

Sayı 

4 

2 

11 

1900 

Ücreti 
lira 

475 

250 

150 

75 

Hizmet 
süresi 

ay 

12 

12 

6 

5 

Tutarı 

22.800 

6.000 

9.900 

38.700 
712.500 

1917 751.200 
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S. SAYISI : 119 

1953 Yılı 

Devlet Üretme Çiftlikleri 
U. M. Bütçesi 



Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe ka
nunu lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu (1/478) 

T. C. 
Başbakanlık 28 .XI. 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 2483 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1953 yılı Bütçesi hakkında Tarım Bakanlığınca ha
zırlanan ve Bakanlar Kurulunca 28. X I . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1953 yılı Bütçe gerekçesi 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1953 yılı Katma Bütçesinin gider ve geliri, ilişik 
Bütçe Kanunu taslağı ve eklerinde müşahede buyrulacağı üzere 4 267 253 liradan ibarettir. 

Giderlerle gelirler birbirine denktir. Gider ve gelir bütçelerinden her biri üzerinde aşağıda ay
rı ayrı durulmuştur. 

A/ l - Gider Bütçesi 

ikinci kısım 

B. M. 

201 11-13 On birinci mddede merkez memurları aylıkları 339 000 lira ile on üçüncü maddede 
işletmeler ve merkez atelyesi memurları aylıkları 957 900 lira 5433 sayılı Kanuna bağ
lı 1 ve 2 sayılı cetveller tutarından, Bütçe Kanunu taslağının 5 nci maddesi gere
ğince (L) Cetveline alman kadroların tutarı hariç tutularak konulmuştur. 

21-23 Yirmi birinci maddede merkez memurları açık aylığı 2 000 lira ile 23 ncü maddede 
işletmeler ve merkez atelyesi memurları açık aylığı 3 000 lira ödenek bütçe yılı için
de açığa çıkarılacak memurlar henüz belli olamıyacağından takribi konulmuştur. 

202 21-23 Yirmi birinci maddede merkez hizmetlileri ücreti 205 800 lira ile 23 ncü maddede, 
işletmeler ve merkez atelyesi hizmetlileri ücreti 297 300 lira ödenek, Bütçe Kanunu 
taslağının 4 ncü maddesinde sözü edilen (D) cetvelindeki hizmetliler kadrolarının 
tutarıdır. 

203 11-13 On birinci maddede merkez geçici hizmetlileri ücreti olan 12 300 lira ödenek, Bütçe 
Kanunu taslağının 4 ncü maddesinde yetki istenen geçici hizmetlilere ait olup tas-
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fiye işlerinde 13 ncü maddedeki 10 590 liralık ödenekte kurs öğretmenlerine ait olup 
bu işlerde çalıştırılacaklardır. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne eski ida 
relerden devreden hesapları inceleyip sonuçlandırmak üzere geçici olarak bu tas
fiye ekiplerinin çalıştırılması zaruri ve faydalı görülmektedir. 

On birinci maddede merkez memurları çocuk zammı 13 500,13 ncü maddede işletmeler 
vei merkez atelyesi memurları çocuk zammı 30 000 lira 21 nci maddede merkez memur
ları doğum yardımı 2 000 lira, 23 ncü maddede işletmeler ve merkez atelyesi memurla
rı doğum yardımı 6 000 lira, 31 nci maddede merkez memurları Ölüm yardımı 3 000 
lira, 33 ncü maddede işletmeler ve merkez atelyesi memurları ölüm yardımı 6 000 
lira, önceden hesaplanması mümkün olmadığından takribi olarak konulmuştur. 40 nci 
•maddede yakacak zammı 1 080 lira ödenek Muş îlinde kurulmuş olan Devlet Çiftli
ğinde görevlendirilen memurlarla 1953 yılı içinde yüksek rakımlı bölgelerde çalıştırılan 
memurlar için konulmuştur. v.- t , -

5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödeme karşılığı % 5 
emekli ve !% 25 giriş kesenekleri ile artış farkları 99 275 lira, ödenek 201 nci bölümün 
11,13^ 21 ve 23 ncü ve 202 nci bölümün 21 ve 23 ncü maddelerinde yer alan memur ve hiz
metliler aylık ve ücretleri tutarının % 5,5 olarak hesaplanmıştır. 
Emekli sandığına yapılacak !% 1 ek karşılığı 18 050 lira, 201 nci bölümün 11, 12, 21 
23 ncü ve 202 nci bölümün 21, 23 ncü maddelerinde yer alan memur ve hizmetliler aylık 
ve ücret tutarının i% 1 i olaraok hesap edilmiştir. 
Bu maddeye konulan 38 100 lira ödenek emekliye ayrılacaklar için konulmuştur. 
On dördüncü maddede sandık yönetim giderleri için emekli keseneğinin 0.0605 nispe
tinde 6 006 lira konulmuştur. 15 nci diğer ödemeler maddesine 1 000 lira konulması 
ileride 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 ka
sa tazminatı 10 000 lira. Bu ödenek veznedar aylıklarının bir yıllığının !% 25 ilâ 
!% 15 arasında vasati olarak hesaplanmıştı!. 

Üçüncü kısım 

Merkez giderleri : Onuncu maddede kırtasiye 3 000 lira,' yirminci maddede döşeme 
600 lira ve otuzuncu demirbaş 2 000 lira, kırkıncı maddede öteberi giderleri 5 000 lira, „ 
ellinci maddede aydınlatma 2 500 lira, altmışıncı maddede ısıtma 4 500 lira konulmuştur. 
Bu ödeneklerin hesabında 1951 yılındaki bu çeşit masraflar ve bütçe yilı zarfında ya
pılması mümkün tasarruflarla ihtiyaçlar göz önünde tutulmuştur. 

İşletmeler ve merkez atelyesi büro giderleri: 10 ncu maddede kırtasiye 10 000 lira, 
20 nci maddede döşeme 2 000 lira, otuzuncu maddede demirbaş, 4 000 lira, 40 nci 
maddede öteberi giderleri 5 000 lira, 50 nci maddede aydınlatma 10 000 lira, 60 nci 
maddede ısıtma 25 000 lira ödenek konulmuştur. Bu ödeneklerin hesabında geçen 
.yılın bu çeşit masrafları ve bütçe yılı zarfında yapılması mümkün tasarruflarla ihti
yaçlar göz önünde tutulmuştur. 

Basılı kâğıt ve defterler 15 000 lira bütçe yılı içinde mümkün olan kısıntılar göz 
önünde tutularak hesaplanmıştır. 
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304 11-23 On birinci maddede merkez posta ve telgraf ücretleri 6 000 lira 13 ncü maddede iş
letmeler ve merkez atölyesi posta ve telgraf ücretleri 4 000 lira, 21 nci maddede mer
kez daireleri telefon ve başka haberleşme ücreti 7 000 lira, 23 ncü maddede işletme
ler ve merkez atelyesi telefon ve başka haberleşme ücreti 2 000 lira geçen yılın gider
leri göz önünde tutularak konulmuştur. 

305 11-13 Kira bedelleri: 11 nci maddede merkez için 9 750 lira, 13 ncü maddede işletmeler ve 
merkez atelyesi için 3 500 lira konulmuştur. 

306 Giyecekler: 3 000 lira merkez şoför ve odacı gibi hizmetlilerin elbise ve ayakkabıları 
karşılığıdır. 

307 10-20 Onuncu maddede sürekli görev yolluğu 12 000 lira merkez ve işletmeler için ve 20 
nci maddede geçici görev yolluğu 30 000 lira, yine merkez ve işletmeler için geçen 
yıl giderleri göz önünde tutularak konulmuştur. 

30 Müfettişler yolluğu: 15 000 Mra teftiş kurulu başkan ve müfettişlerinin 1052 yılı tef
tiş programına göre hesaplanmıştır. 

308 11-13 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları, 11 nci madde
de merkez 4 000 lira, 13 ncü maddede işletmeler ve merkez atelyesi 8 000 lira karnı
na müsteniden memurların tedavi ve yol giderleri karşılığı olup takribi olarak konul
muştur. 

309 21-23 21 nci maddede merkez taşıtları işletme giderleri 5 000 lira, 22 nci maddede merkez 
taşıtları onarma giderleri 2 000 lira, hizmet taşıtlarına aittir. 

Dördüncü Kısım 

403 Genel Müdürlük teşkilâtını görecek yerli ve yabancılar için sarfedilecek giderlerle bun* 
benzer diğer giderler karşılığı olarak 5 000 lira takribi konulmuştur. 

407 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. 

416 5433 sayılı Kanunun 6 nci maddesi, işletme merkezine en çok 5 kilometre uzaklıkta 
okul bulunmadığı takdirde gerekli görülen yerlerde ilkokul açılmasına âmir bulundu
ğundan Malya, Gözlü ve Altınova işletmelerimizde açılacak okul giderlerini karşılamak 
üzere 25 000 lira ödenek konulmuştur. 

419 Mahkeme giderleri 10 000 lira tahakkuku vukuuna bağlı hususattan bulunduğundan 
takribi olarak konulmuştur. 

426 Bu tertibe pasif korunma giderleri karşılığı olarak 500 lira ödenek konulmuştur. 

451 10 Satınalma ve abone için konulan 2 000 lira teşkilât elemanlarına faydalı bilgileri ihti
va eden gazete, dergi kitap alımı ve abone bedelleri karşılığıdır. 

20,30 20 nci maddede 1 000 lira çeşitli giderler 30 ncu maddede 4 000 lira çiftçiye yeni zi
raat usullerini ve çeşitlerini tanıtmak ve 5433 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (P) fık
rası gereğince Genel Müdürlüğün görevleri konusuna giren işlerde öğretici mahiyette 
yayınlar yapmak 'içindir. 
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452 10,20 Yabancı memleketlerdeki teknik tarım usul ve esaslarını tetkik ve bu sahadaki görgü ve 
'- bilgilerini artırarak işletmelerimizde verimli neticeler sağlamak üzere yabancı memleket

lere gönderilecek elemanların muhtelif yardım ve imkânlardan da faydalandırılacakları 
göz önünde tutulmak suretiyle 2 elemanın 1 senelik staj masrafları karşılığı olarak 10 
ncu maddede 14 150 l'ira, 6 şar elemanın yalnız gidiş ve dönüş yollukları için 20 nci 
maddeye 48 000 lira ödenek konulmuştur. 

456 Düşünülmiyen giderler için 500 lira ödenek Genel Muhasebe Kanununun 38 ve 59 ncu 
maddeleri gereğince kullanılmak, üzere bütçenin öteki bölüm ve maddelerinde tasavvur 
edilmiyen hizmetleri karşılıyacaktır. 

458 Fuar ve sergilere idarenin iştirakini temin masadiyle 6 000 lira konulmuştur. 

476 Açılacak makine ve ziraat aletleri kursları için 10 ncu maddeye 93 500 lira ödenek 
konulmuştur. 

Beşinci kısım 

501 1952 yılında tahakkuk edecek borçları karşılamak üzere 1 000 lira konulmuştur. 

502 Geçen sene olduğu gibi bu sene de 25 000 liradır. Bu tahsisat Genel Müdürlüğün 1950 
ve 1951 yılı borçları ile mülga idarelerinin faaliyetlerinden doğacak ilamlı borçları 
karşılamak üzere konulmuştur. 

Altıncı kısım 

601 Mülga Zirai Kombinalar İdaresi işletmelerinde çalışırken ölen veya sakatlananlara 
yapılacak yardımlar için 5 000 lira konulmuştur. 

A/2 - Yatırımlar 

701 Bu tertibe konulan 35 000 lira idare binaları ile memur lojmanlarının tamire muhtaç 
olanlarının onarma giderleri karşılığıdır. 

741 10 1953 yılı içinde ' merkezde ve Polatlı, İğdır, Balâ işletmelerinde yapılacak idare bi
naları karşılığı olarak 775 000 lira konulmuştur. 

20 1953 yılında işletmelerde yapılması zaruri görülen 40 aded ikili ve birli memur loj
manları karşılığı olarak 850 000 lira konulmuştur. 

742 Dağıtma tesisleri noksanlarının ikmalleri için 100 000 lira konulmuştur. 

B) Gelir Bütçesi 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1953 yılı gelir bütçesi maddesiz 3 
bölüme dağılmış 4 267 253 liradan ibarettir. 5433 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi 
Katma Bütçe giderlerinin tamamını döner sermayenin yıllık safi gelirinden karşı
lanmasını âmirdir. Bu hükme uyularak gider bütçesi genel toplamı olan 4 267 253 li
ranın bir tek bölüm halinde gelir bütçesine konulmasiyle yetinmek de yerinde ol
makla beraber giderleri Katma Bütçeden sağlanan memur lojmanlarından elde edi
lecek gelirlerin de Katma Bütçeye ait olması tabiî görülerek bunun içinde ayrı bir 
bölüm açılmış ve 3 000 lira gelir tahmin olunmuştur. Ayrıca her müessesede olduğu 
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gibi bu idarenin de, meselâ akitler ahkâmına riayetsizlik halinde teminatların irat kay
dedilmesi gibi çeşitli gelirleri de olabileceği düşünülerek bu adla da bir üçüncü 
bölüm ilâve edilmiş ve buna da 2 000 lira gelir tahmin olunmuştur. Böylece gider büt
çesi genel toplamı olan 4 267 253 liradan yukarda arzedilen iki bölümdeki 5 000 
lira çıktıktan sonra kalan ve gelir bütçesinin birinci bölümüne geçirilen 4 262 253 
liranın döner sermayenin 1953 yılı safi gelirinden ayrılacak miktarla karşılanacağı 
tahmin olunmaktadır. 

C) Hülâsa ve Netice * 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü bütçesindeki ödeneklerle kanunun ken
disine tahmil ettiği vazifeleri ve dolayısiyle memleket ziraatinin kalkınmasında ken
disine düşen hizmetleri yerine getirmeye titizlikle çalışacaktır. 
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Rapor 

7.1. 1953 

Bütçe Komisyonu Riyasetine 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1953 yılı Bütçesini inceledik. 

17 mahalde tesisleri ve Ankara'da da bir merkez atölyesi bulunan Genel Müdürlüğün halen 
mevcut kültür arazisi yekûnu 2 044 549 dekar olup ayrıca 167 559 dekarlık da merası vardır. 

1052 - 1953 Ekim plânına göre hububat, bakliyat, pancar, pamuk gibi kışlık ve yazlıklar dahil 
olduğu halde ziraate hazırlanan saha miktarı 1 209 711 dekardır. Bunun kışlık lasmına isabet eden 
1 156 290 dekarı ise ekilmiş bulunmaktadır. 

3,95-1,-1052 yılında eküea. miktar Aralıjî: ayında 956 733, dekar iken sonrata yapılan zeriyatla 
yazlık ve kışlık olarak ancak 997 216 dekara ulaşmıştı tabiî her iki yıl zeriyatında da hububatın 
işgal ettiği saha '% 90 nispetini bulmaktadır. 

1951 yalı çalışmalarında elde edilen buğday, arpa, yulaf, çavdar ve mısır istihsalâtı yekûnu " 
96296 098 kilo idi Halbuki 1962 yılı istihsalâtı 8 703 902 fazlasiyle 105 000 000 kiloyu bulmak, 
tadır. 

Verilen 1951 yılı bilanço rakamlarına göre bir kilo buğdayın maliyeti 15, 57, arpanın 12,54 yula
fın ,̂ 21,44,çavdarın 16,48, mısırın 22,95 kuruştur ki, bu rakamlar 1950 yılı maliyet bilançosunda 
17, 75, 15,96 17,00, 24, 26 ve 17,40 olarak gösterilmekte idi. Beher kilogram tohumluğa selektörleme 
ve ilaçlama masraflarından 2,12 kuruş, dağıtma masraflarından da 3 kuruş gibi ceman 5,12 kuruş 
iSftbet etmektedir. Pire «ararları hesap edilmemiş olduğundan bu rakamlar hariekrdedir. 

Dekar veriminin ise buğdayda 10 1,07, arpada 128, 29, yulafta 69, 20, çavdarda 106, 56, mısırda 
ise 140,00kilo oMriğugörülüyor ki, 1950 rakamlarının sırasiyle 101, 89, 104, 69-, W, 48, 61, 60, 200, 
36 olduğu ve şu hale göre yıl evveline nazaran bâzılarında artış ve bir kısımlarında ise az veya çok 
randıman düşüklüğü bulunduğu göze çarpar. 

1958 yılındto selefctörden geçirilmiş, ilaçlanmış ve çuvallanmış olmak şartiyle şimdiye kadar 
peşin para ite dfcfftılan tobumluk miktarı 30 623 ton olup Ziraat Bankam vasıtasdyie verilenler 
ise, 33 806 ki ceman 04 429 tenu bulmaktadır. İlkbaharda yazlık hububat ve pamuk tobumîukla-
n da dağıtılacağıma göre yekûnun 75 000 rtona ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Halbuki geçen yıl her iki türlü tevziat yekûnu 45 895 tondan ibaretti. 

1952 yılında bahçe kültürü işletmelerinden bedel mukabilinde verilen aşılı fidan sayısı 
118.844, aşısız ve aıeyvasız "ödânlar ise 462.152 dir. Bunlardan başka bede&iz 26i0@0 aşı fcalemi, 
246.027 aded sebze fidesi tevzi olunmusştur. 

Şu İhale göre evvelki yıla nazaran aşı kalemi tevziatı bakımından bir yenilik vardır demek
tir. Hayvancılık işinde civar meraklı çiftçilere 1951 yılında nispeten ucuz bir bedel ile 1.000 
kadar damızlık koç ve 150 aded de damızlık sığır verildiği ve bu şube çalışmalarına henüz ye
ni başlano^ğmdan ertesi yıllarda bu hususta memleketin ihtiyaç ve istikbali >göz önünde tutula
rak gereken çalışmalara baş vurulması iktiza edeceği geçen yıl raporumuzda arzolunmuştu. 

Bu cümleden olarak 1952 yılında genel müdürlük dik evvelâ kendi elit unsurlarının takviye
sini sağlamak üzere, ve bilhassa ıslahı hayvanat komisyonunun aldığı son karara uyularak, ka
ra sığır ırklarının ıslahı çalışmalarına katılmış ve bunun için de gerek tabiî ve gerek suni ilkah 
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usullerinden istifadeyi göz önünde tutarak ona göre emek vermeye başlamıştır. Bu çalışmalara 
1953 yılında hız verilecektir. 

**" 
1952 yılında koyunculuğa da ayrı bir ehemmiyet verildiği ve nitekim Trakya'da kıvırcık, 

Ceylânpınar'da Arapkoyunu ve Orta - Anadolu'da da Akkaraman ve Merinos üzerlerinde çalış
makta olduğu öğrenilmiştir. 

1951 de dağıtılan koç ve damızlık sığır miktarı ile 1952 yılında verilenler arasında hemen bir 
fark yok gibidir. Yalnız fazlalık ve yenilik, tevzi olunan 4.250 piliç ve palazla 15.000 aded yu
murtadır. 

Muhtelif ziraat alet ve makinelerinin bir taraftan kullanılmalarını, diğer taraftan lüzumunda 
tamir işlerini öğretmek üzere Ziraat-İşleri Umum Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak açılan kurs
lardan 1952 de 399 makinist yetiştirilmiştir. 

Makinist yetiştirme kurslarından başka geçen yıl Ulaş Çiftliğinde deneme mahiyetinde olmak 
üzere bir de sütçülük kursu açıldığı ve alınan neticenin müspet görülmüş olması dolayısiyle bu 
yıl da aynı kursa devam olunacağı öğrenilmiştir. 

Muhtelif cins nebatların ekim zamanlariyle atılan tohum miktarlarını, gübreli veya gübresiz zi
raat şekil ve usullerini köylüye bilfiil göstererek bilgi ve görgüsünü artırmak maksadiyle işletme
lerde açılan tecrübe tarlaları çalışmalarına geçen yıl da devam edilmiş ve kimyevi gübre tecrübe
sine tâbi tutularak arazi miktarı 79 000 dekardan 250 000 dekara çıkarılmıştır. 

1951 yılında henüz bir başlangıç mahiyetinde olan yeraltı suları sondaj işine 1952 yılında faz
laca ehemmiyet verilmiş, Millî Savunma Bakanlığı ve Maden Tetkik ve Arama Enstitüsiyle iş birliği 
yapılarak daha verimli çalışmalara baş vurulmuştur. 

Geçen yıl Polatlı, Altınova, Gözlü çiftliklerinde açılan kuyular işletmelerin kullanma ve içme 
sularını karşılamaktadırlar. 

Bu yıl da sulama işi göz önünde tutularak Gökhüyük ve Türkgeldi çiftliklerinde sondajlara 
başlanacaktır. 

Ziraat alet ve makinelerinin memleketteki çoğalma ve genişleme sahasını göz önünde tutan Ge
nel Müdürlük köylü ve çiftçi elinde bulunan alet ve makinelerin tamir işlerinin daha iyi bir şekil
de yapılmasını sağlamak amaciyle işletmelerdeki atelyelerin noksanlıklarını ikmal ve personelle
rin takviyesi cihetine gitmektedir. Nitekim geçen yıl çiftçiye ait olan 747 traktör, 184 biçer - döver, 
500 pulluk, 1631 mibzer, kültüvatör, diskharrow gibi çeşitli alet ve makinelerin onarımı yapılmış
tır. 

Çiftçilere bedeli mukabilinde verilen yedek parça sayısı ise 4 238 dir. 

Hasat zorluğu çeken civar çiftçilerin yekûnu 20 740 dekarı tutan ekinleri biçilerek kendilerine 
yardımda bulunulmuştur. 

Memleketimiz mısır ziraatinin verimini artırmak gayesiyle Bakanlığın üzerinde durduğu ibrit -
mısır ziraati çalışmalarına Devlet Üretme Çiftlikleri de katılmış olduklarından bu yıl bu nevi ça
lışmalara da hız verileceği öğrenilmiştir. 

Yem nebatları üzerinde de hususi bir ehemmiyetle durulduğu anlaşılmakta ve 1952 de sahası 
6.705 dekarı bulan yonca ve korungalıkların bu yıl 18.400 dekara ulaşacağı işletme plânlarının kay
dından öğrenilmiştir. 

Kauçuk sanayiinin memleketimizde kurulmasını ve inkişafını sağlamak üzere öteden beri ya
pılmakta olan zirai ' çalışmalara Umum Müdürlük Antalya'da 1.000 dekarlık guvayül dikimi sure
tiyle bu yıl iştirak etmiş olacaktır. 
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Doğu illerinin tohumluk, damızlık ve fidan ihtiyaçlarını sağlamak üzere İğdır'da bir üretme 

çiftliği tesisi kararlaştırılmış ve 120 - 150 bin dekarlık bir arazinin bu işe tahsisi için icap eden 
teşebbüslere girişilmiştir. 

» 
I - Bütçenin gider kısmı 

Genel Müdürlüğün 1953 yılı normal bütçe (A/ l ) giderleri olarak teklif olunan miktar geçen 
yıla göre 211 264 lira fazlasiyle 2 507 253 liradır. 

Artış sebebi bölüm ve maddelerin incelenmesinden de anlaşılacağı veçhile kısmen yeniden ihdas 
olunan veya mevcut olup da bu yıl genişletilen hizmetlerden ileri gelmektedir. 

Yatırımın (A/2) bütçesinde teklif olunan fazlalık ise bu yıl yapılması düşünülen merkez ve iş
letmelerdeki idare ve konut binaları dolayısiyle 590 000 liradır. 

Şu takdirde Umum yekûn geçen yıla göre 801 264 lira fazlasiyle 4 267 253 liradır. 

İğdır'da yeni kurulacak olan işletmeye ait personelleri temin ve birkaç yerin kadrosunu ikmal 
etmek üzere bu yıl (L) cetvelinden iki aded 90 lık, bir aded 40 lık, yedi aded 35 lik ve bir aded 
de 20 lik kadro serbest bırakılmış ve üç aded 70 lik, bir aded 60 lık iade olunmuştur ki, bu yüzden 
bu yıl 201 nci aylıklar bölümüne eklenen miktar 22 800 liradır. 

Bütçe teklifinde görülen 31 800 lira fazlalık ise geçen yıl Bütçe Komisyonunda serbest bıra
kılan ve tutarı 9 000 lira olan başmüşavirlik ödeneği karşılığının ilâvesinden ileri gelmektedir. 

Kadro üstünde maaş alanların sayısı 24 olup bunlara yılda ödenen mîktar 12 600 lirayı bulmakta 
ve bu miktar ise bütçeye tabiatiyle noksan inikas ettirilerek az aylıikların daha üst derecelerde hiz
met görmeleri neticesi olarak elde edilen tasarruflarla vaziyet idare olunmaktadır. 

Mecburi hizmeti olup kadro dışında çalıştırılanlar yoktur. Yalnız mecburi hizmeti bulunan ve 
döner sermaye bütçesinin masraf tertibinden sözleşmeli olarak ücret alan bir doktor vardır. 

Gerek merkez ve gerek illerde emiekliye ayrılmış olup da kendisine sonradan vazife verilen 
hiç t i r kimsenin bulunmadığı ifade olunmuştur. 

202 nci ücretler bölümünün merkeze ait olan tertibinde 102 120 lira bir artış vardır. 

B% artış hakkında gösterilen mucip sebepler ; , ; . . i - î ' 

1. İntibak dolayısiyle; 

2. Geçen yıl (E) cetvelinde iken daimî mahiyette bulunmaları dolayısiyteı bu yıl bir kısmı üc
retlilerin (D) cetveline alınmaları yüzünden,; 

3. Mütedavil sermayeye ait işlerde* çalışan ve fakat daimî bir maıhiyeft arzeden bîr kısım hür
metlilerin Genel Müdürlük kadrosunda gösterilmesi lüzumlundan; 

İbaret olmak üzere üçtür: 

Bu değişiklik dolayısiyle merkez için (D) cetveline alınan ücretleri 250 -'625 arasında deği
şen teknisiyen, memur, ressam, daktilo ve sürveyan gibilerin sayısı 22 olup (D) Cetveliad«n dü
şürülen ve illere ait bulunan ve yalnız üç tanesi daktilo olan ücretliler sayısı ise 16 dır. 

Eski idarelere ait tasfiye muamelesi sona ermek üzere olduğundan geçici hizmetliler kadrosun
dan 9 ınemur çıkarılarak yalnız 3 ücretli bırakılmış ve bu yüzden de 203 ncü 'bölüm karşılığında 
işletmelere ait olanlarla beraber 31 710 lira tasarruf imkânı hâsıl olmuştur. Bu yıl bu tasfiye 
işine son verilmesi temenniye şayandır.. 

Başka haklar kısmının 206 ve 209 ncu bölümlerinin bâzı tertiplerinde görülen fazlalıklar özel 
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kanunları gereğince yapılması iktiza eden zamlar göz önünde tutularak tesbit edilen rakamlardan 
ileri gelmektedir. 

Merkez yönetim giderlerine ait olan 301 nci bölümün kırtasiye tertibinde 1 000 lira eksiklik 
ve demirbaş maddesinde de 1 100 lira fazlalık vardır ki, bu da alınacak olan yeni hesap maki
nesi karşılığıdır. 

Merkez posta ve telgraf ücretlerinde bu yıl 1 000 lira kadar bir fazlalık teklif olunmaktadır. 

Bu yıl İğdır 'da bir işletme açılacağı ve geçen yıl için dahi aktarma suretiyle zam talebinde bu
lunulduğu göz önünde tutulursa bu yıl teklifinin mâkul olduğu anlaşılır. 

Posta ücretlerinin peşin olarak ödenmesini Genel Müdürlük iki bakımdan faydalı bulmaktadır. 
Şöyleki: 

1. Tel yazılarının ödenek miktarına göre ayarlanması, mühim ve müstacel olmıyan hallerde 
yazı ile muhabere etmek suretiyle tasarrufa riayet edilmiş bulunması; 

2. Posta ücretlerinin mürselâtm miktar ve ağırlığına göre tarife dâhilinde ödenmesi gibi sar
fiyatın hakiki bir esasa istinat ettirilmiş olmasıdır. 

Kira bedellerinde hiçbir değişiklik yoktur. Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi komis
yonca tesbit edilen şekilde Kamutayca kabul olunduğu takdirde bu bölümün her iki maddelerine 
de o nispette ilâveler yapılması iktiza edeceği tabiîdir. 

Bu yıl bir kısım odacılara palto vermek zarureti bulunduğundan geçen yıla göre giyecekler 
bölümünde 1 000 lira bir fazlalık görülmektedir. 

Gerek iş hacminin artmasından ve gerek İğdır 'da yeni açılacak olan işletme dölayısiyle bu yıl 
sürekli görev yolluğu karşılığı 2 000 lira fazlasiyle 12 000 lira olarak tesbit olunmuş diğer kısım 
yolluklar da ise hiçbir değişiklik yapılmamıştır. 

Teftişlerde turne esası takip olunmaktadır. Merkezin 1950 de alınmış yalnız bir hizmet arabası 
vardır ki, bununla işletmelere de gidilmek mecburiyeti hâsıl olduğundan fazlaca tamire muhtaç 
bulunmaktadır. Onun için bu yıl 800 lira fazlasiyle onarma giderlerine 2 000 lira konmuştur. 

Kuruluş Kanununun 28 nci maddesi gereğince açılmış olan ilk okulların sıra, tahta, masa ve sair 
okutma araçları noksanlarını tamamlamak üzere bu yıl 24 999 lira ilâvesiyle 25 000 lira ' isten
mektedir. 

işletmecilikte bilgi ve görgüsünü artırmak için Amerika'ya iki stajyer gönderilmesine karar ve
rilerek 452 nci stajyer giderleri karşılığının 10 ncu maddesine 14 150 lira ve Teknik Yardımdan fay
dalanmak suretiyle yine Amerika'ya gönderilecek 6 stajyer için de 20 nci maddeye 48 000 lira ki 
cemaon 62 150 lira bu yıl için yeniden teklif olunmaktadır. 

Geçen yıl borçlarında 1 000 lira bir artış mevcuttur. Eski yıl borçları karşılığı olarak teklif 
olunan rakamın gerçekleşmiş olan borçların tamam:na yetecek bir miktarda bulunduğu ifade olun
muştur. ç;«,;": •. J , •, : ~. . .. f ' 

Yatırımlar : 

Bina onarımı için istenilen ödenek bu yıl 18 200 lira noksaniyle 35 000 liradır. 

Fakat yapı işleri ödeneğini taşıyan 741 nci bölümün merkez ve işletmeler idare binalarına ait 
olan kısmı bu yıl 685 000 lira fazlasiyle 775 000 liraya çıkarılmıştır. 

Bu paranın 500 000 lirasiyle kiralık bir binada bulunan genel müdürlüğün yeni bir yapıya sa-
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hip olmak istediği ve geriye kalan 275 000 liranın da Polatlı ve Balâ'daki işletme binalarının inşa
sına sarfolunacağı anlaşılmıştır. 

İşletmeler memurları konutları yapımı' tertibinde görülen ve geçen yıla göre 323 200 lira fazlalık 
arzeden 850 000 liranın Polatlı, Balâ, Türkgeldi, Dalaman, Gözlü, Altmova, Malya, Çiçekdağ işlet
melerinde yapılacak olan memur evlerine sarf edileceği beyan edilmiştir. Bu suretle 741 nci bölü
mün geçen yıla göre 1 008 200 lira bir fazlalık arzettiği görülür. 

Dağıtma tesisleri yapımı tertibini ihtiva eden 742 nci bölümden ise 400 000 lira indirilmiştir. 

II - Bütçenin gelir kısmı 

Genel Müdürlük bütçesinin (B) kısmını teşkil eden gelir kısmı üç bölümden ibaret olup yalnız 
birinci bölümde bir artış görülmektedir. Kuruluş Kanununa göre döner sermayenin yıllık safi geli
rinden ayrılıp katma bütçe giderleri karşılığı olarak tesbit edilen bu bölüm muhteviyatı bu yıl ge
çen yıla nazaran 801 264 lira fazlasiyle 4 262 253 liradıı. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün döner sermayesi itibari olarak 120 000 000 
liradır. Bunun ödenmiş kısmı 1951 bilançosuna göre 66 042 350 liradır ki % 55 demektir. 

Sabit kıymetlere yatırdığı miktar ise öz kaynaklarının ancak % 36 sına tekabül eder. 1951 
Bütçesi ile Hazineye ödettirilmiş olan 15 000 000 lirayı da hesaba katacak olursak hakiki öden
miş miktarının 81 042 350 liraya yükselmiş olduğunu görürüz. 

1951 de selektörden geçirilmiş ve ilaçlanmış olarak dağıtılan tohumlukların bütün masraf tu
tarı 2 236 659 olup 1950 yılmdakinin ise 2 689 494 liraya baliğ olduğu ve iki yıl yekûnunu 
teşkil eden 4 926 453 liranın tahsil edilmiyerek masraf kaydolunmak suretiyle zarara intikal 
ettirildiği anlaşılmaktadır. 

Yine bilançoya göre 1951 yılında hayvan mahsullerinde 45 486, mamullerde 529 116, muhte
lif gelirlerde ise 108 741 olmak üzere yekûn itibariyle 683 343 liralık bir gelir fazlalığı; top
rak mahsullerinde ise 104 508 lira bir noksanlık mevcut olduğuna göre o yılın gelir fazlasının 
578 835 liradan ibaret bulunduğu görülür. 

1951 bilançosuna göre genel müdürlüğün 17 işletmesiyle merkez atelyesinden elde ettiği kâr 
miktarı 6 260 271 lira olup 10 işletmenin zararı ise 1 534 129 liradır. Şu hesaba nazaran Devlet 
Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1951 yılını katma bütçe masraf hissesi çıkarıldıktan sonra 
4 726 142 lira kârla kapanmıştır ki 1950 yılma göre kâr fazlalığının nispeti % 37,7 rakamını 
bulur. . - • 

Yalnız şunu ilâve etmeliyiz ki, yukarda arzolunan ve masraf yoliyle zarara inikas ettiği 
belirtilen tohumluk temizleme ve ilaçlama ve dağıtma masrafı yekûnu bulunan 2 '236 959 liranın 
bu kar miktarından düşürülmesi zaruridir. 

Kârı sağlıyan unsurlar arasında % 78 olmak üzere başta buğday gelmekte, diğer mahsul
lerle bu nispet % 86 yi bulmaktadır. 

Genel müdürlüğün bu normal bütçesinden başka geçen yıl bütçe raporumuzda da arzedildiği 
veçhile serbest bırakılan karşılıklı fondan kendisine 9 000 000 lira tahsis edilmiş ve bunun 
6 329 350 lirası 1951 yılında ve Tarım Bakanlığının geçen yıl bütçesinin 772 nci bölümünde gö
rüldüğü veçhile 500 000 lirası 1952 de ve geriye kalan 2 170 650 lirasının da 1953 te sarf oluna
rak ilerde iskâna terkedilecek 1 000 000 dekarlık arazinin açılması ve işlenmesi vazifesi veril
miş ve her türlü giderlerin bu paradan ödeneceği anlaşma neticesinde karar altına alınmıştı. 

Tarım Bakanlığı Bütçesinden tahsis oluna» .500 000 liranın henüz sarfolunmadığı öğrenilmiştir. 
1951 yılı içinde tahsis edilen 6 329 350 liranın 2 849 708,44 lirası yeni açmalar için satınalınan 
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makine ve aletler, hangar, kamyon, ve sair masraflara, 2 774 201,52 lirası da açma, anız, aktarma, 
ikileme, tohum ve ekim karşılığı olmak üzere yekûn olarak 5 623 909,96 lira sarfolunmuştur. 

Şimdiye kadar Ceylânpınar'da olmak üzere ziraat altına alman arazi miktarı 370 000 dekar
dır. Bunun 301,758 dekarı ise ekilmiş bulunmaktadır. 

Bütçe Kanunu tasarısında hiç bir değişiklik yoktur. Yalnız 6 ncı maddenin 4 ncü satırının son-
kısmının « 3 veya 4 ncü bölümleri ile yatırım . . . » halinde değil « . . . . 3 veya 4 ncü kıs
mın bölümleriyle yatırım . . . . » şeklinde olması, yani bir «kısım» kelimesinin ilâvesi suretiyle 
tashihi icabetmektedir. 

Mütalâa ve temenniler 

1. G-eçen yıl bütçe raporumuzda yanılan temennilerin bir kısmının yerine getirildiğini ve bir 
kısmı hakkında da teşebbüsara girişildiğini memnunlukla beyan edebiliriz. 

Ancak Kuruluş Kanununun 15 nci maddesi gereğince bir yıl evvelki döner sermayeyi ilgilendi
ren blânço, kâr ve zarar hesaplarının ertesi Takvim yılı sonundan itibaren üç ay içinde tetkik 
edilmek üzere Umumi Murakabe Heyetine verilmesi iktiza ederken 1951 yılma ait olanlar ancak 
3 . I I . 1952 tarihinde yani yedi ay teehhürle gönderilmiş ve ondan dolayı da bu bilançonun 
1953 Bütçesiyle beraber Yüksek Meclise takdimi imkânı bu raporu yazdığımız zamana kadar hâ
sıl olamamıştır. Buna sebep olarak işletmelerin maliyet unsurlarının çokluğu ve mahiyeti itibariyle 
muhasebeye intikal şekillerinin geç ve güç olduğu ve üç ay gibi kısa bir zamanda tam mânasiyle 
bir bilanço tanzimine imkân bulunamadığı ileri sürülmektedir. 

Umumi Murakabe Heyetinin her yönden işletmeleri mahallinde tetkik edebilmeleri için de uzun 
bir zamana ihtiyaçları bulunacağına göre ya muhasebe sistemini ıslah veya kadrosunu takviye 
etmek suretiyle kanunun emrini yerine getirilmesi ve Devlet Üretme Çiftlikleri Gene! Müdürlülü-
ğünün Bütçesi incelenirken 66 milyon küsur lirayı ihtiva eden bir döner sermaye hakkında malû
mat edinmek imkânının sağlanması zaruridir, kanaatindeyiz. 

2. Geçen yıl raporumuzda da arzetmiş olduğumuz ve Kuruluş Kanununun emri iktizasından 
bulunduğunu söylediğimiz tüzük ve yönetmeliklerden daha iki tanesi tesbit ve tanzim edilerek yü
rürlüğe konmamıştır. Bu yıl içerisinde bunların da tatbik mevkiine konulması için icabeden ça
lışmalara hız verilmesini temenniye- değer görmekteyiz. 

3. İşletmelerde gittikçe çoğalma ve çalışmalarda çeşitlilik görülmekte olduğuna nazaran 
teknik malî bakımından öğretici ve yol gösterici vasfı galip olmak suretiyle teftiş işinin üzerinde 
de o nispette durmak ve bunun için de teftiş kadrosunu takviye etmek iktiza eder. 

4. Kuruluş Kanununa göre müessesenin esas gayesinin zirai sahada çiftçiye örnek olmak ve 
öğreticilik yaparak Türk köylüsünü kalkındırmak ve mahsulünü Dünya piyasasında rekabete elve
rişli bir hale getirmeye yardım etmek olduğuna göre bilhassa hububatta standart tiplerin tesbit 
ve intişarına ve bunların piyasaya arz şekillerinin ıslahına gayret etmesini ve bu suretle Dünya kon
jonktürünün istilzam ettiği şartlar göz önünde tut ularak ona göre çalışmalarına bir veçhe vermesini 
faydalı görmekteyiz. 

Komisyonun yüksek takdirine arzolunur. 

Mardin Mebusu Trabzon Mebusu 
Rtza Erten Süleyman Fehmi Kalaycıoğlu 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 2. II .1953 

Esas No. 1/438 
Kanar No. 45 

Yüksek .Reisliğe 

Tarım Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekil
leri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp 
Başvekâletin 28 . X I . 1952 tarihli ve 71 - 2483 sa
yılı tezkeresiyle gönderilen Devlet Üretme Çift
likleri Umum Müdürlüğü 1953 yilı Bütçesi ko
misyonumuza havale olunmakla, Tarım Vekili, 
Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürü ve Ma
liye Vekâleti Bütçe ve Malî Kontrol Umum Mü
dürü hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 
1953 yılı Bütçesini komisyonumuz adına incele
yen raportörün raporu tetkik edildikten ve 
Umum Müdürlüğün faaliyetine dair sorulan su
aller Vekil ve Umum Müdürler tarafından ce
vaplandırıldıktan sonra bütçenin fasıl ve madde
lerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Bütçe kanunu lâyihasına ilişik ve cari masraf 
tertiplerini ihtiva eden (A/ l ) işaretli cetvel ye
kûnu 1952 yılma nispetle (211 264) lira fazla
lıkla (2 507 253) lira ve (A/2) işaretli cetvelde 
gösterilen yatırımlar kısmı ise (590 000) lira faz
lalıkla (1 760 000) lira olarak ceman (4 267 253) 
lira olarak Hükümetçe tesjbit ve teklif edilmiştir. 

Komisyonumuz; (A/ l ) ve (A/2) işaretli cet
vellerin fasıl ve maddelerini, üzerinde her hangi 
bir zam ve tenzile tâbi tutmadan Hükümetin 
teklif ettiği veçhile aynen kabul etmiştir. 

Umum Müdürlüğün varidatını gösteren 
lâyihaya ilişik (B) işaretli cetvel yekûnu da 
(4 267 253) lira olarak Hükümetçe teklif edil
miş ve komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş
tir. 

Gerek masraf ve gerek varidata taalluk eden 
fasıl ve maddeler üzerinde 1952 yılma nazaran 
yapılmış olan zam ve tenzillerin sebepleri lâyi
hanın gerekçesinde ve raportörümüzün rapo
runda izah edilmiş bulunuyor. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlü
ğünün iktisadi Devlet Teşekkülleri meyamna 
ithali lâzım gelip gelmiyeceği hususnun bir 
tetkik mevzuu olarak ele alınması komisyonu
muzca temenni olarak'kabul edilmiştir. 

1. 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddelerinde kelime 
değişiklikleri yapılmak, 7 ve 8 nci yürürlük 
maddeleri şeklen değiştirilmek suretiyle yeni
den hazırlanan Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe Kanunu lâyihası, 
ekleri cetveller ile birlikte, Umumi Heyetin tas
vibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunu
lur. 

Reis Reisvekili Sözcü 
• Bursa Giresun İstanbul 

K. Yılmaz M. Şener H. Hüsman 
Kâtip 
Sivas Ankara Burdur 

H. îmre M. Bayramoğlu F. Çelikbaş 
Çanakkale Elâzığ 
K. Akmanlar ö. F. S anaç 

Eskişehir îstanbul 
141 nci bölümün 10 ncu maddesine S. Oran 

muhalifim 
A. Potuoğlu 

îstanbul Kastamonu Kırklareli 
F. 8ayıme,r H. Türe Ş. Bakdy 

Konya Malatya 
R. Birand Pirim verilmeyişine 

muhalifim 
M. S. Eti 

Mardin Seyhan 
R. Erten S. Barı 

Seyhan Trabzon 
Bâzı maddelere muhalifim S. F. Kalaycıoğlu 

C. Türk 
Zonguldak 
H. BahJc 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1953 
yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğü 1953 Bütçe yılı yatırımlar 
dışında kalan giderleri için, bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (2 507 253) li
ra yatırım giderleri içinde, bağlı (A/2) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (1 760 0Q0) li
ra ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğü 1953 yılı giderlerine karşı
lık olan gelirler, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (4 267 253) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğünce, 1953 Bütçe yılında elde 
edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandı
ğı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve 
tahsiline 1953 Bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren 
hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 9 
ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hiz
metler için, Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alı
nabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe ta
sarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunu
lur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

MADDE 5. — Devlet Üretme Çiftlilkeri 
Genel Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki 7.. V I . 
1949 tarihli ve 5433 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, ilişik (L) 
işaretli cetvelde gösterilenler 1953 Bütçe yılın
da kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstünde çıkan ve 1952 yılı Bütçesi
nin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden, bu 
bölüme Maliye Bakanlıtooa aktarılacak taiusİM*-
lardan ödenir. 

1928 - 1951 Bütçe yıllarına ait olup da, Mu-

. ( S. Sa; 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞl 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 
1953 yılı Bütçe kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü 1953 Bütçe yılı Yatırımlar 
dışında kalan masrafları için, bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (2 507 253) lira 
yatırım masrafları için de, bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (1 760 000) lira tah
sisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü 1953 yılı masraflarına karşı
lık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (4 267 253) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğünce, 1953 Bütçe yılında elde 
edilecek varidat çeşitlerinden her birinin dayan
dığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve 
tahsiline 1953 Bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum 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 hizmetler 
için İcra Vekilleri Heyeti kararı ile kadro alına
bilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe lâyiha-
siyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü kuruluşu hakmdaki 7 . VI . 
1949 tarihli ve 5433 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadrialardan, ilişik (L) işa
retli cetvelde gösterilenler 1953 Bütçe yılında 
kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yü borçları famllarında-
ki tahsisat üstünde çıkan ve 1952 yılı Bütçesinin 
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından, bu fasıla 
MaÜ7« Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan 
ödenir. 

1928 - 1951 Bütçe yıllarına ait olup da, Mu-
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Hü. 

hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü majddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve kargılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1$53 yılı 
Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veyi üç ve 
dördüncü bölümleriyle yatırım bölümleri artık
larından eski yıllar borçları fasıllarına Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 
1953 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
bakanları yürütür 

Başbakan Devlet Bakanı 
A. Menderes Başbakan Yardımcısı 

Devlet Bakanı 
M. Alokant 

Millî Savunma Bakanı 
8. Kurthek 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
E. Güreli 

G. ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
T. Üresin 

Adalet Bakanı 
O. Ş. Çiçekdağ 
İçişleri Bakanı 
E. Menderes 
Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
8. Ağaoğlu 

İşletmeler Bakanı ve 
Güm. T. B. V. 

8. Y%rcal% 

B. K. 

hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre, zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1953 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya üç ve dör
düncü kısımlar ile yatırım fasılları artıkların
dan eski yıllar borçları fasıllarına Maliye Vekâ
letince aktarılacak tahsisatlardan ödenir. 

MADDE 7. 
baren mer'idir. 

Bu kanun 1 Mart 1953 ten iti-

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Tarım vekilleri memurdur. 
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A/l - CETVELİ 

F. M. Tahsisatın nev'i 

203 

1952 
Y ı l ı 
tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

İkinci hısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 323 400 339 000 339 000 
13 İşletmeler ve merkez atelyesi 

memurları maaşı 941 700 957 900 957 900 
21 Merkez memurları açık maaşı 2 000 2 000 2 000 
23 İşletmeler ve merkez atelyesi 

memurları açık maaşı 3 000 3 000 3 000 

202 
21 
23 

11 

13 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
İşletmeler ve merkez atelyesi 
hizmetliler ücreti 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
İşletmeler ve merkez atelyesi 
geçici hizmetliler ücreti 

Fasıl yekûnu 

1 270 100 

103 680 

300 900 

404 580 

41 100 

13 500 

54 600 

1 301 900 

205 800 

297 300 

503 100 

12 300 

10 590 

22 890 

1 301 900 

205 800 

297 300 

503 100 

12 300 

10 590 

22 890 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 11 000 13 500 13 500 

13 İşletmeler ve merkez atelyesi -. > ~ - -
memurları çocuk zammı 28 000 30 000 30 000 
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1952 1953 yüı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

21 

23 

31 

33 

40 

Merkez memurları doğum yar
dımı 
İşletmeler ve merkez atelyesi 
memurları doğum yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
İşletmeler ve merkez atelyesi 
memurları ölüm yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

2 000 

4 000 

3 000 

6 000 
750 

54 750 

2 000 

6 000 

3 000 

6 000 
1 080 

61 580 

2 000 

6 000 

3 000 

6 000 
1 080 

61 580 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ecne
bi dil para mükâfatı 

209 

210 
218 

11 

12 
13 
14 
15 

5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
% 5 emekli ve % 25 giriş kese
nekleri ile artış farkları 
% 1 ek karşılığı 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim masraf]an 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 
5433 sayılı Kanunun 27 nci 

91 832 
16 697 
16 500 
4 629 
1 000 

130 658 

2 100 

99 275 
18 050 
38 100 
6 006 
1 000 

162 431 

2 100 
" '•" . .. ,: .. " r 

99 275 
18 050 
38 100 
6 006 
1 000 

1 6 2 4 3 1 

2 1 0 0 
' . ' " » ' .' s * 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

maddesi gereğince veznedar ve 
yardımcılarına verilecek kasa 
tazminatı 10 000 10 000 10 000 

İkinci kısım yekûnu 1 926 788 2 064 002 2 064 002 

301 Merkez yönetim masraf lan 
10 Kırtasiye 4 000 3 000 3 000 
20 Döşeme 600 600 600 

( S. Sayısı: 119 ) 
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F. M. 

30 
40 
50 
60 

302 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Tahsisatın nev'i 

Demirbaş 
Öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

İşletmeler ve merkez atelyesi 
büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

900 
5 000 
2 500 
4 500 

17 500 

10 000 
2 000 
4 000 
5 000 

10 000 
25 000 

56 000 

1953 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 000 
5 000 
2 500 
4 500 

17 600 

10 000 
2 000 
4 000 
5 000 

10 000 
25 000 

56 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

2 000 
5 000 
2 500 
4 500 

17 600 

10 000 
2 000 
4 000 
5 000 

10 000 
25 000 

56 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 15 000 15 000 15 000 
304 Posta telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret-

305 

306 
307 

13 

21 

23 

11 
13 

10 

leri 
işletmeler ve merkez atelyesi 
posta telgraf masrafları 
Merkez daireleri telefon mas
rafları 
işletme ve merkez atelyesi te
lefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Merkez 
işletmeler ve merkez atelyesi 
kira bedeli 

Fasıl yekûnu 

Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 

( S. Sayısı 

5 000 

4 000 

7 000 

2 000 

18 000 

9 750 

3 500 

13 250 

2 000 

10 000 
119) 

6 000 

4 000 

7 000 

2 000 

19 000 

9 750 

3 500 

13 250 

3 000 

12 000 

6 000 

4 000 

7 000 

2 000 

19 000 

9 750 

3 500 

13 250 

3 000 

12 000 
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Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

30 000 
15 000 

1 

55 001 

30 000 
15 000 

1 

57 001 

30 000 
15 000 

1 

57 001 

M. 
r-
20 Geçici görev yolluğu 
30 Müfettişler yolluğu • 
40 Ecnebi memleketler yolluğu 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi masrafları ve 
yolluklar « ; c: v -

11 Merkez 4 000 4 000 4 000 
13 İşletmeler ve merkez atelyesi 8 000 8 000 8 000 

Fasıl yekûnu 12 000 12 000 12 000 

Taşıt masrafları 
21 Merkez taşıtları işletme mas

rafları , 5 000 5 000 5 000 
22 Merkez taşıtları onarma mas

rafları 1 200 2 000 2 000 

Fasıl yekûnu 6 200 7 000 7 000 

Üçüncü kısım yekûnu 194 951 199 851 199 851 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri - < • . ' ' r r ' î ' î - - - ;" - :' ' 

Temsil masrafları 5 000 5 000 5 000 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi- ; " * - • -
ren masraflar 

30 Geri verilecek paralar 250 250 250 
40 Mahkeme harçları 999 1000 1000 

Fasıl yekûnu 1249 1 280 1250 

5433 sayılı Kanunun 28 nci 
maddesi gereğince okul mas
rafları 1 25 000 25 000 

(S. Sayısı: İlâ) 
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F. 

419 
426 
451 

M. 

10 
20 
30 

Tahsisatın nev'i 

Mahkeme masrafları 
Pasif korunma masrafları 
Yayın masrafları 
Satınalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 
Çiftçiye yeni ziraat usullerini 
ve çeşitlerini tanıtma masraf
ları 

Fasıl yekûnu 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

10 000 
5 ÖOO 

2 000 
1 000 

4 000 

7 000 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

10 000 
500 

2 000 
1 000 

4 000 

7 000 

10 000 
500 

2 000 
1 000 

4 000 

7 000 

452 Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin yollukları ile 
başka her çeşit masrafları 

20 Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere staj için gönderilecek
lerin yolluk ve masrafları 

0 

0 

14 150 

48. 000 

14 150 

48 000 

456 
458 
476 

501 
502 

Fasıl yekûnu 

Düşünülmiyen masraflar 
Fuar ve sergi masrafları 
Makina ve ziraat aletleri kursu 
umumi masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım -Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 

Beşinci kısım yekûnu 

0 

5 000 
6 000 

93 500 

132 750 

1 500 
25 000 

26 500 

62 150 

500 
6 000 

93 500 

210 900 

2 500 
25 000 

27 500 

62 150 

500 
6 000 

93 500 

210 900 

2 500 
25 000 

27 500 

(S. .'Sayısı:.119) 
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1952 1953 yılı için 

Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
tahsisatı istenen kabul edilen 

Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Altıncı "kısım - Yardımlar 

5433 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce Zirai Kom
binalar îdaresi işletmelerinde 
çalışırken ölenlerin mirasçıla
rına yapılacak yardım " " 15 000 5 000 5 000 

Altıncı kısım yekûnu 15 000 5 000 5 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1 926 788 
194 951 
132 750 
26 500 
15 000 

2 295 989 

2 064 002 
199 851 
210.900 
27 500 
5 000 

2 507 253 

2 064 002 
199 851 
210 900 
27 500 
5 000 

2 507 253 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Bina onarımı 53 200 35 000 35 000 
Yapı işleri 
Merkez ve işletmeler idare bi
naları yapımı 90 000 775 000 775 000 
İşletmeler memurları konutları 
yapımı 526 800 850 000 850 000 

Fasıl yekûnu 616 800 1 625 000 1 625 000 

( S. Sayası : 119 ) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

742 Dağıtma tesisleri yapımı 500 000 100 000 100 000 

Yatırımlar yekûnu 1 170 000 1 760 000 1 760- 000 

F. 

1 

2 

3 

B - CETVELİ 
1 

M. Varidatın nev'i 

Döner sermayenin yıllık safi 
varidatından ayrılacak katma 
bütçe masrafları karşılığı 
Memur lojmanlarından alına
cak kira bedelleri 
Çeşitli varidat 

UMUMÎ YEKÛN 
1 

1952 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

3 460 989 

3 000 
2 000 

3 465 989 

1953 yıl 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

4 262 253 

3 000 
2 000 

4 267 253 

ı için 
Komisyonca 
tahmin edihsn 

Lira 

4 262 253 

3 000 
2 000 

4 267 253 

O - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi 

Kanun 7.6.1949 

Numarası 

5433 

Ö Z E T İ 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Grörev 
ve Kuruluş Kanunu 

( S. Sayısx : 119 ) 
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D - CETVELİ 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Teknisiyen 
» 
» 
> 

Ressam 
Şoför 
Kaloriferci 
Daktilo 

» 
Memur 

» 
» 
» 

Süryeyan 
» 
» 
» 

Dağıtıcı 
» 

Aded 

3 
1 
4 

5 
5 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
4 
3 
1 
1 

Ücret 

625 
550 
475 
400 
250 
350 
300 
200 
250 
225 
550 
300 
250 
225 
400 
350 
300 
250 
200 
175 

G-. 

1 

3 

4 

5 

Memuriyetin nev'i 

Santralci 
Bekçi 

» 
Odacı 
» 

İşletmeler ve merkez 

Teknisiyen 
» 

Ressam 
Hasta bakıcı 

» 
Daktilo 

» 
» 

Depo şefi 
Memur 

» 
» 
» 
» 
» 

Aded 

1 
1 
1 
1 
8 

atelyesi 

1 
3 
1 
8 
6 
2 
3 
4 
1 
3 

26 
11 
13 
14 
4 

Ücret 

175 
150 
125 
150 
125 

625 
550 
300 
225 
175 
200 
175 
150 
475 
300 
250 
225 
200 
175 
150 

E - CETVELİ 

F. M. Tahsisatın nev'i 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
13 İşletmeler ve Merkez atelyesi geçici 

hizmetliler ücret'i 
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D. Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

4 Uzman müşavir (Uzmanlık yeri) 
3 Yapı işleri uzmanı (Y. Mühen-

veya mimar) 
11 Memur 
12 » 
13 > 
11 Saymanlık memuru 

İşletmeler ve merkez atelyesi 

4 Müdür (Uzmanlık yeri) 
5 » » » 
6 » » » 
8 Şube şefi 
9 » » 
6 Veteriner veya zootoknist 
7 y> » 

L 

Aded 

) 2 

1 
1 
1 
2 
1 

si 

3 
6 
2 
5 
3 
3 
1 

— 2 4 -
- CETVELİ 

Maaş 

90 

100 
30 
25 
20 
30 

r\ r\ 
90 I 
80 ! 
70 
50 
40 
70 
00 | 

D. 

8 
9 
8 
9 

10 
9 

10 
11 
10 
11 
12 
11 
12 
13 
14 
7 
8 
9 

11 
12 
13 
14 

Memuriyetin nev'i 

Fidanlık uzmanı 
» » 

Makine ekipleri şefi 
» » » 
» » » 

Ayniyat memuru 
» » 
» » 

Ambar memuru 
» » 
» » 

Memur 
» 
» 
» 

Sorumlu sayman 
» » 
» » 

Veznedar 
» 
» 

Sorumlu saymanlık memura 

Aded 

1 
1 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
5. 
5 
5 
4 
4 
3 
4 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
7 . 

Maa§ 

50 
40 
50 
40 
35 
40 
35 
30 
35 
30 

.25 
30 
25, 
20 
15 
60 
50 
40 
30 
25 
20 
15 
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takanlar Kurulunun 3 . IV . 1962 gün ve 14761 sayılı Karan ile 1968 yılında tatbik edilen İ . 

oetveline ait isimli kadro 

Görevin çeşidi Aded 
Ücreti 

Lira 

Bir ay
lığı 
Lira 

12 ay. 
lığı 
Lira 

Baştesviyeci 
Tesviyeci 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

i 
fiş memuru 

» » 
kâtip 

» 
daktilo 
"Arşivcisi 

Görevin çeşidi 

Herkes 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 

12 

Aded : 

476 
42{5 
400 
300 
250 
225 
200 
175 

Kurs 
müd
deti 
Ay 

475 
425 
400 
600 
500 
450 
400 
175 

3 425 

Bir ay
lığı 

Lira 

5 700 
5 100 
4 800 
7 2Q0 
6 000 
5 400 
4 800 
2 100 

41 100 

Tutarı 
Lira 

İşletmeler w merkez atelyen 
Tanm alet ve makineleri öğret
meni 
Tarım alet ve makineleri Öğret
men makinist 
Tanm alet ve makineleri Öğret
men makin st 

15 

2 

2 

5 

5 

5 

120 

250 

200 

9 000 

2 500 

2 000 

19 13 600 
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S. SAYISI : 146 
1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Komisyonu rapo

ru (1/529) 

T. C. 
Başvekâlet 12 Ocak 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü * , 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-2542 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Maliye 
Vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 6.1.1953 tarihlinde Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan kanun lâyihasının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygıla
rımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

' Esbabı Mucibe* 

1928 - 1951 yıllarından beri muhtelif sebeplerle meydana gelen karşılıksız borçlara ait ıkanun 
lâyihası ilişiktir. 

Lâyiha ve ilişiği cetvellerin tetkikmdan da anlaşılacağı veçhile, (muhtelif sebeplerle bugüne 
kadar tahakkuk etmiş bu nevi borçların yekûnu (15 022 727) liraya baliğ olmuştur. 

Ydne lâyiha metninde de işaret olunduğu veçhile bu borçların istilzam ettiği tahsisatın karşı
lığı 1952 Bütçe yılında elde edilecek varidat fazlası ve bütçe tahsisatlarında normal olarak vu-
kubulmakta olan imhalarla karşılanacaktır. 

Bu arada, istenilen (15 022 727) liralık fevkalâde tahsisatın (6 037 075) lirası Millî Müda
faa Vekâleti Bütçesinde, (17 806) lirası da Hariciye Vekâleti Bütçesinde olmak üzere ceman 
(6 054 881) lirası Gümrük Resminden tahakkuk eden borçların ödenmesine tahsis edileceğinden, 
bu miktar bir taraftan tahsisat, diğer taraftan da varidat kaydedilecekftdr. 

Binaenaleyh bütçe fazlalariyle karşılanacak hakiki miktarı (8 967 846) lira olarak mütalâa 
etmek daha doğru olacaktır. 

Bu borçların daireleri, sebepleri ve seneleri itibariyle müfredatı ilişik listelerde ayrıca arze-
dilmişıtir. 



Başbakanlık 

Borcun miktarı 
Hizmetin nev'i Lira K. Yılı t z a h a t 

Merkez telefon giderleri 5 029 50 1951 1951 yılında tahakkuk edip karşılığı bulunma-
: * ması dolavısivle ödenmiven telefon borcuna 

aittir. 

Taşıt işletme giderleri 548 50 1948 Ankara Belediyesine ait Plâka Resmidir. 

5 578 

Danıştay Başkanlığı 

Tedavi giderleri 58 1950 

Çocuk zammı 520 1947,1948, 
1949 

Sürekli görev yolluğu 220 1948 

798 

Yabancı dil para mükâ- 1 500 1951 
fatı - " " : • 

Milletlerarası kongre ve 67 105 1949,1950 
derneklere katılma payı 

Tedavi <>iderleri 3 484 1949 

72 089 

Ankara Numune Hastanesinde tedavi edilen Da
nıştay yardımcılarından Nahit Hatipoğlu ile 
zabıt kâtibi Pakize Şart 'm fizik tedavi ücretidir. 
Karşılığı bulunmamasından ödenmiyen bir borç
tur. 

Maliye Bakanlığının 19 . II . 1950 gün ve 
115537 - 9 - 5316/87 genel yazısı üzerine tahak
kuk etmiş bir borçtur. Yılları bütçesinde ödenek 
bakiyesi bulunmamasından tediye edilememiştir. 

Danıştay Başyardımcılığına tâyin edilen Tekel 
Başmüfettişlerinden Şevket Bulgu'nun İstan
bul - Ankara, Çiçekdağı Kaymakamlığından Da
nıştay yardımcılığına naklen tâyin olunan Ke
mal Taşkıran'm zat ve aile yolluklarına aittir. 
Yılı Bütçesinde ödenek bakiyesi bulunmamasın
dan tediye edilememiştir. 

1951 yılında tahakkuk eden yabancı dü para mü
kâfatına ait olup yılı bütçesinde karşılığı bu
lunmaması hasabiyle tediye edilememiştir. 

Senesi içinde talep edilmemesi ve ait bulundu
ğu yıl bütçelerine de bu namla ödenek konul
mamış olmasından karşılıksız borç tahakkuku
na sebep olmuştur. 

1949 yılından tahakkuk etmiş bir borç olup öde
nek bakiyesi bulunmamasından tediye edile
memiştir. 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
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Hizmetin nev'i 
Borcun miktarı 

Lira K. Yılı İ z a h a t 

Yabancı dil para mükâfatı 6 000 

Posta, telgraf ücretleri 

Telefon giderleri 

28 

985 

7 013 

İstatistik Genel Müdürlüğü 

1951 1951 yılında tahakkuk eden yabancı dil para 
mükâfatına ait olup yılı bütçesinde karşılığı 
bulunmaması hasabiyle tediye edilememiştir. 

1951 1951 yılında tahakkuk eden P. T. T. ücretidir. 
Yılı bütçesinde ödenek bakiyesi bulunmama
sından tediye edilememiştir. 

1951 1951 yılında tahakkuk etmiş telefon borcudur. 
— Yılı bütçesinde ödenek bakiyesi bulunmamasın

dan tediye edilememiştir. 

Tedavi giderleri 

Merkez kira 

Merkez öteberi 

Çocuk zammı 

Her türlü rasat 

D. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

1 884 20 1950,1951 Bundan 861 lirası Hüseyin Tekin'in 761 lirası da 
Sabahattin Samurçay'm tedavi masrafına ait 
olup yıllan bütçesinde karşılığı bulunmaması 
dolayısiyle ilgili müesseseye tediye edilmediği 
anlaşılmıştır. 

500 93 1951 Genel Müdürlüğün işgali altında bulunan bina
nın 1951 yılma ait aydınlatma ve temizleme res
midir. Mukavelesi mucibince Genel Müdürlük ta
rafından tediyesi lâzımgelen bu paranın ödene
ğinin kâfi gelmemesi dolayısiyle ödenemediği an
laşılmıştır. 

132 38 1947,1950 1947 ve 1950 yıllarına ait su bedeli olarak tedi
yesi lâzımgelen paraya aittir. 

50 1948 Zonguldak meteoroloji istasyonu memurunun is
tihkakı olup ödenek bakiyesi bulunmamasından 
tediye edilmediği anlaşılmıştır. 

248 522 76 1947 Rasat aletleri satmalmması için 1947 yılında 
Amerika'da Derision Of Bendesie Avition Cos-
posation firmasına açılan akreditife ait olup mal
zemenin geç tesellüm edilmiş olması ve o yıl büt
çesinde de kâfi miktarda ödenek bakiyesi bulun
maması dolayısiyle zimmete intikal etmiş bir pa
radır. Bu itibarla irat ve masraf suretiyle mah
subu lâzımgelmektedir. 

( S. Sayan : 146 ) 



.Hizmetin nev'i 

Neşir, baskı, kitap 

Borcun miktarı 
Lira K. Yılı İ z a h a t 

81 99 1943 1943 yılında ödenek üstü yapılan sarfiyata ait 
olup 26 . VIII . 1947 gün ve 1157 sayılı Sayıştay 
ilâmı 'ile merkez saymanı ölü Faik Akol adına 
zimmet hükmedilen paradır. İrat ve masraf sure
tiyle mahsubu gerekmektedir. 

250 972 21 

İller memurları doğum 
yardımı 

İller memurları 
yardımı 

İller aydınlatma 

ölüm 

Telefon giderleri 

Isıtma 

1 400 

757 

17 500 

171 

1 808 

21 454 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

1950.1951 1950, 1951 yıllarında tahakkuk etmiş doğum yar
dımıdır. Karşılığı bulunmamasından Ödenemedi-
ği anlaşılmıştır. 

1951 » » > » 

1950 5634 sayılı Teşkilât Kanunu ile hayrat hademe
sinin Başkanlığa devredilmesi dolayısiyle cami ve 
mescitlerin aydınlatma ve öteberi giderlerinin de 
Diyanet Bütçesinden ödenmesi icabetmiş ve bu 
sebeple 17 500 lira borç tahakkuk etmiş: bulun
maktadır. 

1950 Tahakkuk etmiş telefon borcudur. Yılı bütçesin
de ödenek bakiyesi bulunmamasından tediye edi
lememiştir. 

1949 Diyanet Dairesinin evvelce işgal ettiği binanın 
teshini mal sahibine ait iken bilâhara dairenin 
Kız Sanat Okulunun işgal ettiği b'inaya nakledil
mesi dolayısiyle lüzumlu olan odun ve kömürün 
temini maksadiyle tahakkuk etmiş borca aittir. 

İller telefon 

İDer kira 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

730 1947,1950 1947 - 1950 yıllarında tahakkuk etmiş bir borç 
olup karşılığı bulunmamasından tediye edile
memiştir. 

555 1947 yılında tahakkuk etmiş kira bedelidir. Kar
şılığı bulunmamasından tediye edilememiştir. 

1 285 

( S. Sayısı: 146) 



Hizmetin nev'i 

îskân işleri taşıma gi
derleri 

Borcun miktarı 
Lira K. Yılı i z a h a t 

İskân işleri 

Toprak ve îskân îşleri Genel Müdürlüğü 

111 929 22 1950 1950 yılında Devlet Demiryolları vasıtasiyle 
yaptırılan nakliyata ait bir borç olup karşılığı 
bulunmamasından tediye edilememiştir. 

134 , 16 1928,1937 1928 - 1937 yılında Ziraat Bankasından satın-
alman 47 ve 25 parça gayrimenkulun bedel far
kı olup karşılığı mevcut bulunmamasından te
diye edilmediği anlaşılmıştır. 

112 063 38 

Adalet-Bakanlığı hizmetlilerinden doğan karşılıksız borçlar cetveli 

iller aydınlatması 

iller telefon giderleri 

İ] ler tedavi giderleri 

iller öteberi giderleri 

Yakacak zammı 

Meşhut suç giderleri 

61 850 1941,1948- Elektrik ücretlerinden doğmuştur. 
1951 

6 510 

22 560 

945 

5 455 

226 920 

Ceza ve tevkif evleri yö- 48 096 
netim giderleri 

372 336 

1945,1948, Telefon mükâleme bedellerinden mütevellittir. 
1950-1951 

1945.1949- Hastanelerde yatan hastaların tedavi ücretle-
1951 rinden mütevellittir. 

1945-1946, Su bedelleriyle ilân ve sair müteferrik işlerden 
1950 , doğmuştur. 

1941,1946- Yüksek rakımlı yerlere fazla memur istihda-
1947,1949 mından mütevellittir. 

1946.1950- Meşhut suç vakalarında kullanılan taşıt kira-
1951 lariyle bilirkişi ücretleri ve vazifeli adalet me

murlarının yolluklarından doğmuştur. 

1944-1948 Ceza ve tevkif evleriyle çocuk ıslah evlerinin 
elektrik, su ve sair müteferrik ihtiyaçlarından 
doğmuştur. 

ölüm yardımı 

Doğum yardımı 

Kıra 

Giyecek 

M. S. B. Kara, Hava, Deniz, Harita karşılıksız borçları cetveli 

800 1951 Bütçeye konulan ödeneğin kifayetsizliğinden. 

1 000 1951 » » » > 

47,690 1941,1943- > » > » J 1945,1947-
1951 

70 246 1949-1950 . 

( Ş.: Sayışı v 1*6) 
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Hizmetin nev'i 

Yapı onarımı 

Emekli keseneği 

Harb gereçleri 

Tedavi 

Borcun miktarı 
Lira K. Yılı İ z a h a t 

4 574 

1 318 650 

6 021 754 

2 823 

Yab. Uz. ve Hiz. Tercü- 2 130 H85 
man. yolluk ve başka 
giderleri 

1951 . 

1950 Subayların fiilî hizmet zammı karşılığı. 

1942,1947- İngiltere Hava Nezaretine alman cephanenin 
1951 Gümrük Resmi ile Petrol Ticaret Ofisine 

1948-1950 Bütçeye konulan ödeneğin kifayetsizliğinden 

1949 Yabancı uzmanlar namına gelen yiyecek, içecek 
ve sair eşyanın Gümrük Resmi. 

Geçici görev 

Staj ve tahsil 

Yeni yapı ve 
onarmalar 

Telefon 

esaslı 

1 200 

31 863 

125 «82 

19 780 

1951 

1942,1943 

1042-1943 

1937,1938, 
19484950 

•% 20 ye giren inşaatlar dolayısiyle. 

• 

öteb eri 
3575 sayılı Kanun As. 679 175 
Fab. Emekli Sandığı K. 

Gemi onarımı 

Devriçark 

13 746 1949-1951 

1946-1951 Bütçeye konulan ödeneğin kifayetsizliğinden 

276 502 1934-1938, Deniz fabrikalarının istihlâk ettiği Elektrik îs-
1943-1948 tihlâk Resminin zamanında istenmemiş olmasın

dan ve D. Denizyolları İdaresine fevkalâde 
hallerin devamı süresince yaptırılan tamir ye 
havuz işleri bedellerinin ödenmemesinden. 

85 634 1949-1951 Denizyolları fabrikalarında tamiri icra edilen 
kömür gemileriyle, mezkûr idareden alınan su 
bedeli 

Yiyecek 
Zamlar ve tazminler 

4772 sayılı Kanun As. 
Fab. İşçi Sig. 
muna ödenecek 

Uzmanlık ücreti 

Yakacak 

Kamulaştırma 

Kuru-
prim 

11235 

7 712 

8 231 

1 500 

916 

1 430 000 

12 281 098 

1950 

1949-1951 

1950 

1951 

1950 

İskenderun Hava Meydanının kamulaştırılma
sından mütevellit. 

( S. Sayım : 146 ) 



Hizmetin nev'i 
Borcun miktarı 

Lira K. Yılı İ z a h a t 

tiler aylığı 

İller memurları ölüm 
yardımı 

Yakacak zammı 

450 

1 950 

öteberi (Merkez) 

Kırtasiye (İller) 

Döşeme (İller) 

öteberi (İller) 

Aydınlatma (İller) 

Isıtma (İller) 

Posta ve telgraf gider
leri (Merkez) 

Posta ve telgraf giderleri 
(iller) 

5 294 

9 

. 148 

17 115 

22 699 

943 

13 578 

16 

18 

60 

45 

72 

13 

78 

17 

50 

İçişleri Bakanlığı karşılıksız borçlar 

358 1947 Bütçedeki ödenek yılı içinde (biraz da tecavüz 
suretiyle) tamamen sarf olunduğundan bu istih
kakın ödenmesi mümkün olamamıştır. 

1950 Vaktinde ödenmediği için düyuna kalmış ve tah
sisat bakiyesi bulunmadığı için de bugüne ka
dar ödenememiştir. 

1942-1944 Kelkit ve Kağızman ilçelerinin yakacak zammı 
verilen bölgelere ithali suretiyle sonradan ta
hakkuk eylemiş bulunmaktadır. 

1948-1950, Bakanlık merkezinde istihlâk edilmiş olan şehir 
1951 suyu bedelinden ibarettir. 

1951 Mürekkep ve defter bedelidir. Mahallince ha
riçten satın alınmıştır, ödenek bakiyesi olmadı
ğı için karşılıksız borçtur. 

1950,1951 Atatürk'ün camlı potresi ve soba, teferruatı be
delidir. 

1946-1949- Şehir suyu ve bayrak bedelidir. 
1951 

1947-1951 Elektrik cereyan bedeli, petrol ve aydınlatma 
malzemesi bedelidir. 

1951 Kömür, odun ve kırdırma bedelidir. 

1950 Ankara Merkez Telgrafhanesinden çekilmiş 
olan telgrafların bedeli olarak tahakkuk eyle
diği sonradan anlaşılmıştır. 

1948 Tahakkuku yıl geçtikten sonra anlaşılmıştır. 

Telefon giderleri (merkez) 735 61 1950 Yılı geçtikten sonra fatura edildiği ve ödenek 
bakiyesi bulunmadığı için ödenememiştir. 

Tele fon* giderleri (iller) 52 895 17 1942,1946, Senesi bütçelerindeki ödeneklerin yeter derece-
1947,1949- de bulunmamasından dolayı sonradan tahakkuk 

1951 eden bu borçlar ödenememiştir. 

Geçici görev yolluğu 1 626 

Tedavi giderleri 11 381 

1946,1950 Geçici mahiyetteki vazifelerin temadisinden doğ
muş ve yıl lan, geçtikten sonra vukuuna ıttıla 
peyda, edilmiştir. 

1949-1951 Tedavi lüzum ve zaruretinin meydana getirmiş 
olduğu bu borcun tahakkukuna ıttıla anında te
diye imkânı bulunamamıştır. 

( 8. Sayısı : 146 ) 



Hizmetin nev'i 

Seçmen kütük ve kartla
rının düzenleme giderleri 

Borcun miktarı 
Lira K. 

4 766 

133 967 31 

8 — 

Yılı İ z a h a t 

1950 İstanbul İlinde Seçim Kanununun 25 nci mad
desinin âmir hükmü gereğince yapılan kütük 
tâdil işlerinden dolayı tahakkuk edip bakiye 
kalmadığı için ödenemiyen bir borçtur. 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Karşılıksız borçlar 

Açık aylığı 

(Çocuk zammı 

1 234 

15 560 

35 1942,1947, 
1950,1951 

1946,1947, 
1949 

Doğum yardımı 

Ölüm yardımı 

Yakacak zammı 

Geçici görev yolluğu 

Sürekli görev yolluğu 

Müfettişler yolluğu 

Tedavi giderleri 

ilâç bedeli 

Aydınlatma 

1 110 

400 

3 060 

10 226 

166 

210 

25 515 

64fr 

271 805 

1946,1951 

1949 

1944,1947, 
1948,1949 

22 1940,1942, 
1943,1946, 
1947,1950, 

1951 

64 1936,1937 

1937 

68 1938,1943, 
1948,1949, 
1950,1951 

23 1949 

44 1929^931, 
1937-1943, 
1945-1951 

Malî yıllar bittikten sonra tahakkuk etmiş ve 
ödenek bakiyesi olmadığından tediye olunama
mıştır. 

Maliye Bakanlığının çocuk zammı hakkındaki 
9 Kasım 1950 günlü ve 115537 - 9/5316 - 87 sa
yılı umumi tebligatı üzerine tahakkuk eyliyen 
alacaklardan ibarettir. 

İstihkak sahibinin malî yıl bittikten sonra mü
racaatı ve senesi bütçesinde bakiye bulunma
masından. 

Gümüşane'nin sonradan yakacak zammı veri
lecek yerlere ilhakından. 

1950 ve 1951 yıllarından olan miktarı 9026 li
radır. Zabıta hizmetlerinin • zaruri icapların
dan olarak tahakuk eylemiştir. 

Malî yıl geçtikten sonra istenilmiş olmasından 
ve ödenek bakiyesi bulunmamasından. 

Bütçedeki ödeneğin yetmemiş olmasından. 

25 312 lirası 1949 - 1951 yıllarına aittir. Ta-
hakkukatm tedavi bittikten sonra bildirilme
sinden ve bütçedeki ödeneklerin yetmemesin-
den. 

ödeneğin ihtiyaca yetmemesinden. 

Karakolların tenvir masrafıdır, bütçelerdeki 
ödeneklerin yeter derecede olmamasından karşı
lıksız borç tahakkuk eylemiştir. 

( S . Sayısı: 146) 



Hizmetin nev'i 
Borcun miktarı 

Lira K. 

— 9 — 

Yılı İ z a h a t 

Öteberi (iller) 

öteberi (merkez) 

Isıtma 

Döşeme, demirbaş (iller) 

61 612 84 1941,1943, 
1945,1946, 
1948-1951 

1 297 83 1950,1951 

823 61 

35 12 

1949 

Posta, telgraf giderleri 22 269 32 

1949 

1945 

Telefon konuşma gider
leri 

Kira bedeli 

Taşıt işletme giderleri 

Taşıt onarma giderleri 

Yem bedeli 

Okullar idare giderleri 

Sevk ve iaşe 

Para mükâfatı 

432 813 62 1941,1942, 
1944,1945, 
1947-1951 

8 442 84 1940,1942, 
1948,194? 

3 627 28 1943,1949 

652 40 1949 

183 56 1936,1949 

4 425 66 1949 

9 449 10 

12 09 

1950 

1942 

Karakollarda kullanılan şehir suyu bedelidir. 
ödeneklerin yeter derecede olmamasından ödene
memiştir. 

Şehir suyu bedelidir. Merkez öteberi ödeneğinin 
ihtiyaca kâfi derecede olmamasından. 

Eskişehir Valiliği binasının kaloriferinde yakı
lan kömür bedelinden Emniyete isabet eden kı
sım ile Kastamonu'da yakılan (Azdavay) kö
mürü bedeli. 

Kastamonu'da mahallî linyit kömürü yakılması 
için alınan soba bedelinden bakiyedir. 

Peşin tediye usulünden evvelki zamana ait olup 
ödeneğin tahakkuka kifayet etmemesinden. 

396 bin lirası 1949 - 1951 yıllarına aittir, öde
neklerin tahakkukata yetmemesinden ileri geh 
mektedir. 

Mahkemeye düşen kira ihtilâflarının mülk sa
hibi lehine neticelenmesi, mecburi tahliyeler 
yüzünden yüksek kiralı bina bulunması zaru
reti ödenek kifayetsizliğine meydan verilmiştir. 

Zabıta hizmetlerinin zaruri icabı olarak. 

Zabıta hizmetlerinin zaruri icabı olarak. 

ödeneğin kifayet etmemesinden. 

Su ve elektrik bedelidir, ödeneğin kâfi gelme
mesinden verilememiştir. 

Göçmen sevkiyatımn Emniyete taallûk eden 
hizmetlerinin ifasından ileri gelmiş bulunmak
tadır. 

Kanuni istihkakı ikmal etmek lâzım gelmesin
den. 

875 573 83 

Çocuk zammı 

Doğum yardımı 

Jandarma Genel Komutanlığı, karşılıksız borçlar 

5 650 1949-,1951 8 subay ve 43 astsubaya aittir, ödenekleri yet
mediğinden verilememiştir. 

3 625 1945,1940, Seneleri içinde ödenememiş tahakkukları son-
1947,1949 r-adan bildirilmiştir, ödenek bakiyesi mevcut ol

madığından verilememiştir. 

( S , Sayjşı: 14&) 



— 10 

Hizmetin nev'i 

Ölüm yardımı 

Yakacak zammı 

Geçici tazminat 

Borcun miktarı 
Lira K. Yılı î z a h a t 

350 

4 613 

903 

öteberi (İller) 6 486 

Telefon konuşma gideri 2 225 

Sürekli görev yolluğu 18 322 

Geçici görev yolluğu 7 250 

Ecza ve sağlık geree- 1 959 
leri 

Taşıma giderleri 9 278 

1947 

1944,1946, 
1948,1949, 

1950 

1949 

Er ikramiyesi 

öteberi giderleri (Mer
kez)! 

Kırtasiye (İller) 

Döşeme, demirbaş 

464 

37 

2 

836' 

1931,1946 

1949 

1951 

1948,1950 

1940,1942, 
1943,1947, 
1948,1950 

Vârislerin geç müracaat etmesinden ve ödenek 
bakiyesi mevcut olmamasından verilememiştir. 

Gümüşane İlinin yakacak zammı verilecek 
mıntıkalar arasına alınması, bâzı istihkakların 
sonradan tahakkuk ettirilmesi. 

Ödenek yetmediğinden astsubay okulunda bulun
muş olan subayların tahakkuk eden istihkakları
nı yılı içinde ödemek kabil olamamıştır.' Vakit 
kalmadığından aktarma teşebbüsü de yapıla
mamıştır. 

Muayyen kanuni müddeti bitirerek terhisini is-
tiyen erlerin terhis ikramiyesidir. Yılları büt
çelerindeki ödeknekler yetmemiştir. 

Komutanlık merkezinde istihlâk edilen şehir 
suyu bedelidir. 

Kırtasiye nakliyesinden doğmuştur. 

1948 yılında Afyon vilâyeti içinde yeni teşkil 
•edilen bir karakol için alınan eşyanın 436 lira 
bedeliyle İstanbul'da tamir ettirilen 12 yazı ma
kinesinin 400 liradan ibaret tamir ücretidir. 

Çanakkale, İskenderun, Ankara, Fethiye, Mer
sin birliklerince istihlâk edilen şehir suyu bedel
leriyle resmî ilânlar şirketine ilân bedeli olarak 
verilmesi lâzımgelen borçtur. 

1946-1948 Tahakkukları sonradan 
bakiyeleri olmadığından 
ödenememişlerdir. 

anlaşılmıştır, ödenek 
Borçlar Bölümünden 

1945,1950 

1949,1950 

1949-1951 

1950 yılında bakanlıkça yapılan zaruri tâyin ve 
nakillerden doğan istihkaklar mecmuudur. 

Verilen vazifeleri yapmaktan mütevellit 
kaklar mecmuudur. 

istih-

Erat için hariçteki eczanelerden alınan ilâçların 
bedeli olup vukuuna sonra malûmat hâsıl ol
muştur. 

1946,1948 Vazife icabı Devlet Demir ve Deniz yollarında 
yapılan nakliyatın tahakkuk eden bedellerini 
ödemeye bütçelerindeki ödenekler kâfi gelme
miştir. 

( 8. Sayısı : 146 ) 



Hizmetin nev'i 

Onarma 

Merkez taşıtları işlet
me giderleri 

Borcun miktarı 
Lira K. 

4 7H3 

Erat giyecekleri 

Tedavi 

İkramiye 

2 574 

450 

1 100 

394 

71 321 

— 11 

Yılı l ı a h a t 

1944,11949 İkinci keşif üzerine mütaahhitlere ödenmesi ge
rektiğine sonradan malûmat hâsıl olmuş ve Öde
nek bakiyesi kalmadığından tediye mümkün ola
mamıştır, 

1946,1947 İstanbul İşçi Sigortalarına verilecektir. 
dan tahakkuk etmiştir. 

Sonra-

1950 Çorum'da tedavi ettirilen bir subaya ait masraf 
olup vukuuna sonradan ıttıla peyda edilmiştir. 

1949 Bir soygun hâdisesini takipte başarı gösteren 
bir yüzbaşıya verilecek 700 lira ile Beytüşşebap 
birliğinden iki ere görülen yararlıklarına mü
kâfat olarak verilmesi gereken 400 liradan iba
rettir. ödenekleri olmadığından verilememiştir. 

1951 Benzin fiyat farkından doğma bir borçtur. 

Çocuk zammı 

Geçici görev yoluğu 

Yabancı dil ikramiyesi 

Tedavi giderleri 

Kongre ve konferanslar 

Sigorta 

KiTa bedeli 

Yardım ve ödünç ver
me 

Merkez öteberi gider
leri 

Elç. öteberi giderleri 

Giyecekler 

Döşeme - demirbaş 

Dışişleri Bakanlığı 

945 1945,1948- Senesi bölümünde ödenek bakiyesi bulunmadı-
1950 ğından. 

274 68 1943,1960 

1 000 1944 

7 503 96 1949,1951 

7 347 40 1945 

2 706 66 1951 

23 60 1950 

1 110 1949 

1 092 06 1944,1950 Bakanlığın su borcu. Senesi bölümünde ödenek 
bakiyesi bulunmadığından. 

456 85 1949,1951 Senesi bölümünde ödenek bakiyesi bulunmadı
ğından. 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

i> 

•» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

T> 

» 

» 

» 

» 

•» 

» 

299 95 

549 03 

1949 

1950 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
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Borcun miktarı 

Hizmetin nev 'i Lira K Yılı î z a h a t 

Taşıtlar satmalma 17 806 70 1945 

41 114 69 

Otomobil Gümrük resmi. Senesi bölümünde 
ödenek bakiyesi bulunmadığından. 

İş Birliği Teşkilâtı 

1950 yılı Bütçesine konulan tahsisat bitmiş oldu
ğu gibi Ankara Posta Müdürlüğüne 1852 lira 
borçlanılmış ve bu para diğer fasıllarda da para 
olmadığından münakale yoliyle de ödettirileme-
miştir. 

1951 yılı Bütçesi içinde vaziyet aynıdır. Tahsisat 
yetişmediğinden 2134 lira borçlanılmıştır. 

Yabancı memleketlerdeki heyetlerimizden Paris 
Türk Heyetinin 1951 yılında 162 lira borcu var
dır. Bu borç Heyet Başkanı tarafından ödenmiş 
olup mumaileyhin idari avanslarından alacağıdır. 

Teşkilâtımızın 1951 malî yılında Ankara Telefon 
Müdürlüğüne 588 lira borcu kalmıştır. Tahsisat 
yetişemediğinden ödenememiştir. Bu seneki tahsi
sat da bitmiş ve ilâve tahsisat münakalesi teklif 
edilmiştir, 

Yabancı memleketler telefon giderleri için de du
rum aynıdır. 

Paris Türk Heyetinin borcu olup vesaiki sene so
nunda geç gönderilmiş bu yüzden ödenememiştir. 
Tahsisatı ne bu sene ve ne de ait olduğu yılda 
yoktur. 

Milletlerarası İktisadi 

Merkez posta telgraf gi- 1 852 1950 
leri 

Merkez posta telgraf gi- 2 134 1951 
deri 

Yabancı memleketler 162 1951 
posta telgraf 

Merkez telefon giderleri 588 1951 

Yabancı memleketler te- 624 1951 
lefon giderleri 

Abone ve satmalma gi- 159 1951 
derleri 

5 519 

( Ş . Sayısı.: 146) 
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Hizmetin nev'i 
Borcun miktarı 

Lira K. Yüı İ z a h a t 

İller memurları çocuk 
zammı 

İller memurları doğum. 
yardımı 

İller memurları ölüm 
yardımı 

Yakacak zammı 

İller döşeme ve demir-

'Maliye Bakanlığı 

Yılları bütçelerindeki ödenekler yılları içindeki 
59 780 1946-1949 ihtiyaçları karşılamış ise de bu yıllarda 19 ya

şını ikmal eden ve yüksek tahsile bu yaşta geç
memiş bulunan çocuklara ait zamlar kesilmek
te ve sonradan yüksek tahsile devam etmiş ol
sa dahi tekrar verilmemekte idi. Bilâhara Sa-
yıstayla da mutabık kalınmak suretiyle bu şe-
kil tatbikatın kanunun ruhuna uygun olma
dığı neticesine varılmış olduğundan, 19 yaşını 
bitirmiş olması dolayısiyle zammı kesilen ço
cuklar yüksek tahsile devama başladıkları ta
rihten 25 yaşını dolduruncaya kadar zamları
nın verilmesi kabul edilmiş ve bu şekilde 
işlem yapılması 9 . X I . 1950 tarihli ve 115537-
9-5316-87 sayılı genel yazı ile alâkalılara teb
liğ olunmuştur. Bunların ödenmesini teminen 
ödenek istenilmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

1 025 1949-1950 4598 sayrlı Kanun gereğince hâdisenin vukuu
nu mütaakıp ödenek bulunup bulunmamasına 
bakılmaksızın tediye yapılmaktadır. İstenilen 
ödenek, muhasiplikçe bu suretle tediye edilmiş 
ve yılı bütçesinde ödenek bakiyesi bulunmama
sı dolayısiyle muhasip adına eşhas borçları he
sabına alınmış olan zimmetlerin karşılaşmasını 
temin içindir. 

700 1947 4598 sayılı Kanun gereğince hâdisenin vukuu
nu mütaakıp bulunup bulunmamasına bakıl
maksızın tediye olunan zimmetin mahsubu için. 

7 617 1948-1949 4910 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi gereğince 
askerî birlik teşkil edilen yerlerde birer muha
siplik teşkilâtının da kurulması icabetmekte 
olduğundan, bütçe yılı ortasında bu şekilde 
kurulmuş olmaları dolayısiyle giderleri bütçe
de derpiş edilmemiş olan muhasipliklerden ra
kımı 1500 den yukarı mahallerdeki memurla
rımızın tahakkuk eden yakacak zamları yılları 
bütçelerinde ödenek bakiyesi olmadığı için 
tahsisatsız borç mahiyetini almış bulunmakta
dır. 

123 1950 Zonguldak Maliye Dairesince satmalman bir 
kısım döşeme ve demirbaşın bedeli olup sene
si bütçesinde ödenek bakiyesi bulunmaması do
layısiyle ödenememiştir. 

( S. Sayısı : 146 ) 
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Hizmetin nev'i 

tlUr öteberi gideri 

Borcun miktarı 
Lira K. Yüı t z a h a t 

40 126 1945,1947-
1951 

tiler aydınlatma 37 442 19474951 

îller ısıtma 906 1949 

tiler telefon 60 152 

Bu tertipten tahakkuk eden borçları il ve ilce 
maliye dairelerinin su bedelleri karşılığıdır. 
Bu borçlar yıl sonunda Hükümet konakların
da harcanmış olan su miktarının daireler ara
sında taksimi sonunda belli olmaktadır. Ve 
ekseri ahvalde belediyeler bu alacaklarını yıl 
geçtikten sonra istemektedirler, ödenek bu
lunup bulunmadığını kontrol ederek sarfiyat 
yapmaya ise imkân bulunamamaktadır. 

Bu tertipten tahakkuk eden borcun 23 087 lira 
41 kuruşu İstanbul ve Ankara Defterdarlıklarına 
geri kalan miktar da müteferrik il ve ilçelere 
ait olup hepsi de elektrikle tenvir edilen mahal
lere aittir. Elektrik sarfiyatına ait faturalar gel
medikçe bedelinin bildirilmesine imkân olmadı
ğından sarfiyatın ödenek dâhilinde veya dışında 
olduğu kontrol edilmemiş ve yukarda yazılı kar
şılıksız borçlar bu yüzden tahakkuk etmiştir. 

1949 yılında kış mevsiminin uzun sürmesi yü
zünden bilhassa Şark bölgelerindeki il ve ilçele
rin yakacak maddelerine olan ihtiyaçları normal 
yılların çok üstüne çıkmıştır. Olağanüstü sayılan 
bu hali karşılamak maksadiyle ödenek temin« 
edilmeden sarfiyat yapılmasına zaruret hâsil 
olmuştur. 

1942,1949- Son yıllarda birçok il ve ilçelerde yeniden tele-
1951 ton tesisleri vücuda getirilmekte ve bu tesislere 

maliye daireleri de bağlanmaktadır. Bundan baş
ka telefon muhaberelerinin asgariye indirilme
sine çalışılmış olmasına rağmen 1949 ve 1950 
yıllarında çeşitli sebepler dolayısiyle Hazine ve 
vergi mevzuları üzerinde bilhassa İstanbul ile 
merkez arasındaki telefon muhabereleri artmış 
bulunmktadır. Telefon muhaberelerine ait fatu
ralar, muhabereler yapıldıktan sonra ve aylak 
olarak bildirilmekte olduğundan, yapılan konuş
maların ödenek dâhilinde bulunup bulunmadığı 
kontrol etmek imkânsız denebilecek bir mahi
yet arzetmektedir. Bu sebeple de birçok yıllar 
da bu tertipten ödenek dışı borç kalmaktadır. 
Bu durum Bakanlığımızca göz önüne alınarak 
bilhassa şehirlerarası telefon muhabereleri 
gayet müstacel hususlara ve belli makamlara in
hisar ettirilmek suretiyle 1951 ve ileriki yıllarda 
bu tertipten ödeneksiz borç tahakkukunun 
önüne geçilmeye çalışılmaktadır. 

( S, Sayısı; 146 ) 
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Borcun miktarı 

Hizmetin nev'i Lira K. Yılı 

Sürekli görev yolluğu 380 1946,1948, 
1949 

Merkez memurları teda- 2 837 1950 
vi giderleri ve yollukları 

İller memurları tedavi 39 816 1947-1950 
giderleri ve yollukları 

Başka taşıtlar 45 1949 

Huzur ücreti 69 1943 

Oibayet aidatı .758 1950 

f». VI 
Para taşıma giderleri 10 240 1951 

323 1951 

Telefon konuşması 502 

262 841 

î z a h a t 

İller İdaresi Kanunu gereğince mahallerince 
başka yerlere tâyin edilen bir kısım memurların 
tahakkuk eden istihkakları karşılığı olup terti
binde ödenek bakiyesi olmadığı için şimdiye ka
dar ödenememiştir. 

Sıhhi müessese ve doktorlarca hastanelere, sana
toryumlara yatırılmak veya diğer suretlerle 
tedavilerine lüzum gösterilen memurların tahak
kuk eden hastane ücretleri ve ilâç paraları kar
şılığı olup yılları bütçelerinde ödenek bakiyesi 
bulunmaması dolayısiyle tediye edilememiş olan 
borçlar karşılanacaktır. 

Sıhhi müessese ve doktorlarca hastanelere, sana
toryumlara yatırılmak veya diğer suretlerle te
davilerine lüzum gösterilen memurların tahak
kuk eden hastane ücretleri ve ilâç paralan kar
şılığı olup yılları bütçelerinde ödenek bakiyesi 
bulunmamasından. 

Bu borç istanbul Defterdarlığı emrinde çalıştı
rılmakta olan jip hizmet arabasının Plâka Res
midir. İstanbul Belediyesine ödenecektir. 1950 
Malî yılında belediyece istenilmiş olan bu resim 
1949 yılı içinde ödenek bakiyesi bulunmaması 
dolayısiyle bugüne kadar tediye edilmemiş ve 
ödeneksiz bir borç mahiyetini iktisap etmiştir. 

Senesi bütçesinde ödenek artığı olmadığından 
ödenemediği. 

Senesi bütçesinde ödenek artığı olmadığından 
ödenemediği. 

Senesi bütçesinde. ödenek artığı olmadığından 
ödenemediği. 

1951 yılı içinde yeni vergi kanunları hakkında 
radyo ile yapılan konuşmalara ait ücretler kar
şılığıdır. 

Mülga Devlet Tiyatrosu konuşma ücreti. 

( S. Sayısı : 146 ) 
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Hizmetin nev'i 
iBorcun miktarı 

Lira K. Yılı İ z a h a t 

Çocuk zammı 

Doğum yardımı 

ölüm yardımı 

Yakacak zammı 

Ayni yardım 

[Millî Eğitim Bakanlığı karşılıksız borçlar 

95 215 1946-1950 19 yaşını bitirmelerinden veyahut da askere git
mek, okul veya fakülte değiştirmek gibi sebep
lerle tahsillerime ara vermelerinden dolayı ço
cuk zamları kesilen erkek çocuklardan bilâha-
ra 25 yaşını bitirmeden önce yüksek tahsile 
kaydolunan veya tekrar tahsile başlıyanların 
evvelce kesilmiş olan çocuk zamlarının bu tah
sile başladıkları tarihi takip eden aydan iti
baren ve 25 yaşını geçmemek üzere öden
mesi gereken çocuk zamları içdn birçok mahal
lerden düyun ilmühaberleri ile ödenek istenil
mektedir. Bu sebeple karşılıksız olarak tahak
kuk eden borçların ödenmesi gerekmektedir. 

32 971 1947,1948, Doğum yardımı için bütçeye konulan ödeneğin 
1950 bitmesi ve yıl sonu olması dolayısiyle aktar

ma suretiyle de ödenek teminine imkân bulu
namaması hasebiyle karşılıksız borç olarak ta
hakkuk etmiş bulunmaktadır. 

2 000 1950 Ölüm yardımı için bütçeye konulan ödeneğin 
bitmesi ve yılm sonu olması dolayısiyle aktar
ma suretiyle de ödenek teminine imkân bulu
namaması yüzünden karşılıksız borç olarak ta
hakkuk etmiştir. 

23 160 1947-1950 Yakacak zammı alan bölgelere dâhil bulunan 
Millî Eğitim teşkilât kadrolarının artması do
layısiyle bütçeye konulan ödeneğin kâfi gelme
mesi ve yıl sonu olması hasebiyle de aktarma 
suretiyle ödeneği temin edilememiş bulunma
sından ötürü karşılıksız borca kalmıştır. 

6 560 1946,1947, Ayni yardım .almaya müstehak oldukları anla-
, 1948,1950 sılan ve fakat yılları bütçesinin ilgili tertibin

de ödenek bakiyesi olmadığından ödenemiyen 
ve karşılıksız borca kalan ayni yardımlarının 
ödenmesi gerekmektedir. 

( S. Sayısı: 146 ) 



Hizmetin nev'i 
Borcun miktarı 

Lira K. 

— İT 

Yüı t z a h a t 

Sürekli görev yolluğu 100 301 

4598 sayılı Kanun gere
ğince ödenecek tedavi 
giderleri ve yollukları 

90 124 

Posta ve telgraf ücTet ve 
giderleri 

11 523 

4489 sayılı Kanun gere
ğince staj için yabancı 
meleketlere gönderile
ceklerin yolluk ve baş
ka giderleri 

1 391 

1947-1949 Okulların açılması ile öğretime başlama dev
resi yılın bitiminden iki veya üç ay önceye 
rastlaması hasabiyle açık bulunan derslere öğ
retmen tâyini zaruri görülmüştür. Bu itibarla 
bu kısa süre içinde ne kadar nakil veya yeniden 
tâyin yapılacağı kestirilememekle beraber öğ
retmenlerin nakledilecekleri aile efradı da ma
lûm olmadığından ve bu süre içinde aktarma 
suretiyle ödenek teminine de imkân görüleme
miş olması yüzünden öğretmenlerin gerek zatî 
ve gerekse aile yollukları ödeneksizlikten öde
nememiş ve karşılıksız borca kalmıştır. 

1946-1950 Her yıl öğretmen ve memur sayısı artmakta
dır. Bundan başka senenin her hangi ayında 
sıhhat müesseselerinde kaç kişinin tedavi edi
leceği ve ne kadar ödeneğe ihtiyaç hâsıl olaca
ğı daha evvelden bilinmesine imkân yoktur. Bu
nunla beraber hastalara ait gider belgeleri de 
sağlık müesseselerince yılın sonlarına ve hattâ 
yıl geçtikten sonra gönderilmiş olmasından ve 
elde ödenek bulunmamasından ötürü karşılık
sız borç olarak tahakkuk etmiş bulunmaktadır. 

1946 4646 ve 4647 sayılı kanunların ikinci madde
lerine göre Kasım ve Aralık 1946 ayları tari
fe farkı olarak Posta, Telgraf ve Telefon İşlet
me Genel Müdürlüğüne ödenmesi gereken 11 523 
liraya mukabil 1946 yılı Bütçesinin ilgili ter
tibinde ödenek bakiyesi olmadığından karşılık
sız borç olarak tahakkuk etmiştir. 

1948 Bakanlığımız hesabına 4489 sayılı Kanun ge
reğince staj için İngiltere'ye gönderilmiş olan 
Yahya Şaylıman ile Çağatay Uluçay'm Kasım 
ve Aralık 1948 ayları ödenek farkları olarak 
tahakkuk eden 1391 lira, stajyerlere öğrenim 
plânlariiîa göre yapılan masraflar tutarının 
bütçeye konulan ödenekten fazla bulunması 
dolayısiyle ve yılı içinde de aktarma suretiyle 
ödenek eklenmesine imkân bulunamaması ha
sabiyle karşılıksız borç olarak tahakkuk etmiş 
bulunmaktadır. 

363 245 

-~m ( S. Sayan: 146) 
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Hizmetin nev*i 
Borcun miktarı 

Lira K. Yüı İ z a h a t 

Bayındırlık Bakanlığı karşılıksız borçlar cetveli 

1, 3 ve 4 ncü Müfettişlik
ler bölgelerinde memur 
evleri yapımı 622/G 

2 070 

Temsil giderleri 634/A 207 

1944 1944 Malî yılında Bakanlar Kurulunun 3/1642 
sayılı kararı gereğince 1 nci Genel Müfettişlik 
bölgesinde inşa edilen 9 memur evi için ayrılan 
ödenek özel idareye devredilmek suretiyle in
şaat 1945 yılında bitirilmiş ise de mezkûr yıl 
bütçesine Ödenek konmadığından özel idareye 
ödenecek karşılıksız borç tahakkuk etmiş bu
lunmaktadır. 

1948 Bakanlığın muvafakatiyle Arpaçayı üzerinde ya
pılan regülâtör münasebetiyle Eus Heyetine ve
rilen ziyafette sarfedilen para olup temsil gider 
leri tertibine ödenek bulunmadığından ödenemi-
yerek karşılıksız borç tahakkuk etmiş bulun
maktadır. 

NOT,: ~ ' - *« 

2 070 lira cari yıl bütçesinin 743 ncü Doğu bölgesi memur evleri yapımı giderleri bölümünden 
ve 207 lira 786 ncı su işleri bölümünün 12 nci 5259 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince yapıla
cak diğer su işleri yapım ve esaslı onarım giderleri maddesinden karşılanacaktır. 

} < • ! « ! * j ş 23 .331.1952 

B. M. Hizmetin nev'i Yılı Lira K. İ z a h a t 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı karşılıksız borçları 

657/A 2 Telefon giderleri 
658 2 » » 

458 1 Dış sergiler 

19491 
I9495 

1950 

856 49 İzmir Bölge Ekonomi ve Ticaret Müdürlüğünün 
telefon ücreti 

263 51 Şikago Fuarında 1950 yılında teşhir edildikten 
sonra iade edilen eşyalar için yaptırılan sigorta 
ücreti 

1 120 

( S. Sayıaı; 146 ) 
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Borcun miktarı 

Hizmetin nev'i Lira K. Yılı İ z a h a t 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Öteberi giderleri (merkez) 3 841 1950,1951 Bakanlık merkezinde istihlâk edilmiş bulunan su 
parasiyle Türk Basın Birliği ve ortaklarına veri
len ilân bedelinden mütevellit borç olup 3 448 
lirası 1950 ve 175 lirası 1951 yılına ait bulun
maktadır. 

Kira (iller) 15 536 1945,1948, İl, ilce ve bucak Hükümet tabipliklerinin işga-
1949,1950 linde bulunan binaların tahliye mecburiyeti karşı

sında kalınarak yeni binalara nakil edilmeleri 
sebebile kira bedelinden doğmadır. 300 lirası 
1945, 650 lirası 1948, 3 303 lirası 1949 ve 11 283 
lirası da 1950 yılma aittir. 

1951 Bakanlığın iller teşkilatındaki kadrolarında bu
lunan memurlardan hastalanıp sağlık kurulla
rına yatırılanların tedavi giderleriyle reçete be
delleri karşılığıdır. 

1950 1950 senesinde Türkiye Şişe ve Cam fabrikaları 
A. ortaklığından Refik Saydam Merkez Hıfzıs
ı h h a Müessesesi ihtiyacı içitı satmalınan muh
telif cins cam ve malzeme bedelinden mütevellit
tir. N 

1950 Artırma., eksiltme ve ihale komisyonlarına işti
rak eden belediye üyelerinin huzur ücretidir. 

1947 Hükümet tabiplikleri için İstanbul Kamer Ecza 
Deposundan satmalınan malzeme bedeli. 

1951 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 8 nci maddesi gereğince, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihe kadar köy sağlık memur
larının geçmiş hizmetleri karşılığı olarak muh
telif tarihlerde sözü geçen Sandığa ödenen mik
tardan bakiye borçtur. 

( S . Sayısı: 146) 

4598 sayılı Kanun gere- 3 763 
ğînce ödenecek tedavi gi
derleri v* yollukları 
(iller) 

T. C. Refik Saydam Mer- 19 374 
kez Hıfzıssıhha Müesse
sesi genel giderleri 

İhale komisyonlarında 1 065 
bulunacak belediye üye
leri huzur ücreti 

Hükümet tabipleri için 129 
satınalınacak tıp aletleri 
ve gereçleri 

5434 sayılı Kanunun ge- 60 
cici 8 nci maddesi gere
ğince T. G. Emekli San
dığına ödenecek % 15 1er 

43 768 
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Borcun miktarı 

Hizmetin nev'i Lira K. Yılı İ z a h a t 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

19 138 1948 

Çocuk zammı 1 740 1948,1950 

Yakacak zammı 432 1948 

Er tayını 700 1948 

Yemeklik bedeli 226 1947 

öteberi giderleri 136 1948 

14 685,14 lirası yılı geçtikten sonra nasp tashih
leri yapılan subayların maaş farklarına ve 
4 452,86 lirası da İstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğü Saymanlığınca ödenek üstü ya
pılan giderin mahsubuna aittir. 

Orta öğretim okullarını bitirmeden 19 yaşını 
ikmal eden erkek çocuklar için bilâhara yüksek 
tahsile devam etseler dahi çocuk zammı öden
miyordu. Bilâhara kanun ruhuna daha uygun 
düşeceği mülâhazasiyle 1950 yılından itibaren 
tatbikat bu çocuklardan yüksek tahsile devam 
edenlere 25 yaşlarını ikmal edinceye kadar ço
cuk zammı verilmesi şeklinde değiştirilmiş ve 
dolayısiyle bu miktar karşılıksız borç tahak
kuk etmiştir. 

Kars Gümrük Saymanlığınca yapılan ödenek 
üstü gider olup 4178 sayılı Kanun gereğince 
istihkak sahiplerine ödenmiş olması hasebihs 
mahsubu cihetine gidilen zimmete aittir. 

İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü Say
manlığının ödenek üstü gideri olup 4367 sa
yılı Kanun gereğince istihkak sahiplerine öden
miş olması hasebile zimmetin mahsubu için
dir. 

Bodrum Gümrük Saymanlığının ödenek üstü 
gideri olup 1615 sayılı Kanun gereğince öden
miş olması hasebiyle sayman adına çıkarılan zim
metin mahsubu içindir. 

Sular idaresince yılı geçtikten sonra tahakkuk 
ettirilen 77 lira şehir suyu bedelile Gazianteb 
Valiliğince gösterilen lüzum üzerine kaçakçı
lığın men'i için Gazi Yurt Gazetesinde yaptırı
lan 59 liralık ilân bedelidir. 

Aylık 

( S. Sayısı: 146 ) 
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(Borcun miktarı 

Hizmetin nev'i Lira K. Yılı 

Telefon giderleri 428 1946,1948 

Sürekli görev yolluğu 200 1947 

Gegici görev yolluğu 580 1947 

(Bütçede tertibi yoktur) 304 1949 

tiler tedavi giderleri 2 439 1949,1950 

Başka taşıtlar 4 1948 

Hayvan satınalma ve 886 . 1949 
tazmini 

Tayınat 1 653 1947 

Yakacak 168 1947 

Sigorta ve analık primi 307 1949 

(S . 

i z a h a t 

istanbul Telefon Başmüdürlüğünce malî yıl geç
tikten sonra tahakkuk ettirilen borçtur. 

82 lirası bir memurun 1947 yılında ödenen ve 
ailesini yanma getirmemesi sebebiyle istirdat 
edilip sonradan tediyesi tahakkuk eden harcıra
hı, 118 lirası da 2 memurun yılı geçtikten sonra 
tahakkuk eden yolluğudur. 

islâhiye'de vazifeli olarak trenlere refakat etti
rilen bir muhafaza memurunun yıl sonunda ta
hakkuk eden yevmiyesidir. 

1991 sayılı nizamnamenin 60 ncı maddesi gere
ğince muallâkta bulunan hudut hâdiselerinin 
halli için Elcezire'de ve Irak'ta Zaho Kazasında 
mülakat yapacak heyete iştirak eden muhafaza 
teşkilâtı mensuplarının 3441 sayılı Kanun gere
ğince tahakkuk eden harcırahlarıdır. 

2771, 4598 sayılı kanunlar gereğince tedavileri 
lüzumu fennen sabit olan subay, gedikli, er ve 
memurların malî yıl sonunda tahakkuk eden te
davi giderleri ve yolluklarıdır. 

iskenderun Gümrüğü hizmet motosikletlerinin 
belediye vergisi olup yılı geçtikten sonra istenil
miştir. 

3944 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gereğince 2 
atlı muhafaza memurunun ölen hayvanlarının 
tazmin bedelidir. Yılı geçtikten sonra tahakkuk 
etmiştir. 

1 084,04 lirası askerî kadroda subay yerinde ça
lışmakta iken askerî sivil kadroya nakledilen 
memurların 4644 sayılı Kanunun geçici 14 ncü 
maddesi gereğince kesilen er tayın bedelleri 
olup Maliye Bakanlığının 12 . VI. 1950 tarih ve 
13182 - 331/485 sayılı yazısı gereğince ödenme
si sonradan tahakkuk eden miktarlara ve 568,96 
lirası da Urfa Gümrük Muhafaza Alayı Say
manlığınca ödenek üstü yapılan giderin mahsu
buna aittjr. 

istanbul Gümrük Muhafaza Deniz Atelyesi işçi
lerinin işçi Sigortası Kurumunca 4472 sayılı 
Kanuna göre yıl geçtikten sonra tahakkuk et
tirilen iş kazaları ve meslek hastalıkları analık 
sigortası primidir. 
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Hizmetin nev'i 

Yapı, onarma 

Borcun miktarı 
Lira K. Yılı 

2 718 1944.1946 

32 059 

İ z a h a t 

(1 898,95) lirası Güney gümrüklerinde yaptırı
lan memur evleri için Sivas Çimento Müessese
sinden alman çimentoların nakil ve kullanma 
sırasında yırtılan torbalarının fabrikaca geri 
alınmaması dolayısiyle ödenmesi gereken ve 
819,05 lirası da 1944 ve 1946 yıllarında Cenup 
gümrüklerinde inşa ettirilen gümrük binaları
na ödenek üstü harcanan ve sayman adına hük
medilen paralar olup binaların Devletin tasar
rufuna geçmiş olması hasebiyle zimmetin mah
subu icîn istenilen miktardır. 

Açık aylığı 

Ek görev tazminatı 

Aydınlatma 

Isıtma 

öteberi giderleri 

Telefon ücreti 

Çocuk «aramı 

Yakacak zammı 

Tedavi giderleri 

Giyecekler 

Sürekli görev yolluğu 

Geçici görev yolluğu 

İç ve dış kongreler 

Taşıt işletme ve tamir 
giderleri 

Tarım 

22 

547 

142 

2 543 

2 727 

372 

1 110 

855 

3 388 

35 

682 

565 

574 

5 285 

Bakanlığı ödeneksiz borçlar listesi 

42 1945 Bir Ziraat öğretmeninin açık aylığı. 

35 1947 19 memurun ek görev tazminatları maaşlariyle 
tevhiden vergi tevkifatma tâbi tutulmak suretiy
le noksan yapılan ödemeyi tamamlamak üzere. 

10 1948-1949 İki ilde Ziraat Dairesinin elektrik ücreti. 

44 1948-1950 İki ilde Ziraat Dairesinin Hükümet konağının 
müşterek mahrukatına iştirak hissesi. 

49 1943-1948, Bakanlığın kullanma suyu ve Malatya'da sulama 
1947 suyu bedeli. 

23 1945-1946 Merkezde mülga Yüksek Ziraat Enstitüsünün te
lefon ücreti ve Bursa'da Ziraat Müdürlüğünün 
telefon ücreti. 

1947 Merkez ve yedi ilde bâzı memurların ödenememiş 
çocuk zammı. 

1948-1949 Dört ilde ödenemiyen yakacak zammı. 

28 1948-1950 6 ilde ödenemiyen tedavi gider ve yolluğu. 

50 1949 Bakanlık şoförünün tulum bedeli. 

92 1948 Nakilleri icra edilmiş memurlarla aile yollukları. 

86 1947-1948 Ödenememiş altı kalem yolluk. 

26 1947 Paris'teki bir toplantıya gönderilen bir memurun 
ödenemiyen harcırahından. 

67 1945,1947- Makam otomobilinin tamir masrafları ve bâzı 
1950 müesseselerin vesait resmiyle tamir bedelleri. 

( S. Sayısı : 146 



Borcun miktarı 
Hizmetin nev'i Lira K. Yılı 

Orta tarım okulları ge- 10 185 69 1949 
nel giderleri 

Teknik tarım okulları 174 05 1945 
genel giderleri 

Hayvan sağlık memur- 55 20 1950 
lan ve nalbant okulu 
genel giderleri 

Teknik okullar yapımı 7 899 21 1946 

Köy teknik merkezleri 4 3 298 79 1948 
yapımı 

Kimyevi gübre deneme- 525 1946 
teri genel giderleri 

Aygır depolan genel gı- 7 500 1947 
derleri 

Sığır ıslah ve yetiştir- 1 934 65 1945 
me genel giderleri 

Hayvan tazminatı 1 336 1946 

61 761 U 

İ z a h a t 

Manisa okulunum iaşe maddeleri bedeliyle Bur
sa okulunda su sondajlarından dolayı Maden 
Tetkik Arama Enstitüsünün matlubatı. 

Traktör yedek parça bedeli olup Zirai1 Donatnn 
Kurumuna. 

Okulun havagazı sarfiyatı bedeli. 
- • • - * * 

Sarayönü Teknik Tarım Okulu inşaat bedeli 
bakiyesi. 

tki ilde inşaat malzemesi bedelinden. 

Ordu tlhıce satmalınan kimyevi gübre bedeli 
olup Donatım Kurumuna. 

Uzunyayla Aygır Deposunun Sultansuyu Ha
rasından aldığı at bedeli olup adı geçen hara 
döner sermayesine. 

Tokad İlinde işbu masraf tertibinden ödenmek
te olan hizmetli ücretlerinin kanuni tevkifata 
tâbi tutulmasından ötürü Kazanç Vergisi Ka
nununa göre kendilerine ikmalen ödenmesi iea-
beden miktar ile Antalya îlinde Zirai Dona
tım Kurumundan satınalınmış olan arabaların 
nakliye ücretinden. 

Tire'de aşı tatbikatı neticesinde ölen 70 koyu
nun bedelinin tazminatı. 

( S. Sayısı t İ46 ) 
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Hizmetin nev'i 
Borcun miktarı 

Lira K. Yılı İ z a h a t 

3656 sayılı Kanunun 5 
nci maddesi gereğince 
yabancı dil para mükâ
fatı 

İller öteberi giderleri 

Bakanlık Oto. İşletme 
giderleri 

Bakanlık Oto. Onarma 
giderleri 

İş ihtilâfları hakem ku
rullarına katılacaklara 
ödenecek huzur ücret
leri' 

124 

497 

li 038 

9 661 

îş Kanununun 32 nci 
maddesi gereğince as
gari ücret tesfoit komis
yonlarının memur ol-
mıyan1 üyelerin huzur 
ücreti 

Çalışma Bakanlığı 

1 500 1947 İstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğü îş Müfettişi 
Ali Rıza İnsel'in 1947 yılında Devlet lisan im
tihanında muvaffaik olması sebebiyle kendisine 
ödenmesi gereken meblâğ olup senesi bütçesi 
tertibinde karşılığı olmadığından. 

1949 Konya, Sivas ve Eskişehir belediyeleri Sular 
idaresine karşılığı olmadığından ödenemiyen. 

1950 Bakanın teftiş seyahatinde Petrol Ofisi bayile
rinden satınalınan 174 lira benzin »bedeli ile 
yıpranması dolayıaiyle 323 liraya satınalınan 
lâstik bedelidir. 

1950 Bozulması dolayısiyle İstanbul ve Ankara'da 
tamiri zarara hale gelmesinden. 

19504951 1950 yılı Ödenek artığı 1951 yıhnda karşürk 
gösterilerek ödenmesine rağmen daha 3 606 li
ra kaldığı gibi 1951 yılında da karşılığı olmı-
yan 6 055 lira borç tahakkuk etmiştir. 

650 1951 Seyhan, İçel ve Hatay'da teşekkül eden komis
yonların memur olmryan üyelerinin huzur üc
reti olup senesi bütçesinde tertibi olmadığından. 

13 470 

( S. Sayısı: İ46 J 
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Bütçe Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu Hl.ll.USS 

EsasNo. 1/529 
*Kamr No. 56 

Yüksek Reisliğe 

1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Ma
liye Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri He
yetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Baş
vekâletin 12 .1.1953 tarihli ve 71/2542 sayılı 
tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası komis
yonumuza havale edilmiş olmakla Maliye Ve
kâleti Bütçe ve Malî Kontrol Umum Mü
dürü hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

Kanun lâyihası esas itibariyle iki maddeyi 
ihtiva etmekte olup, birinci maddesi muhtelif 
dairelerin yapmış oldukları karşılıksız borçlar 
için 1952 yılı Bütçe fazlasiyle karşılanmak üze
re mezkûr yıl Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelin bu lâyihaya ilişik cetvelde yazılı, 
yeniden açılan tertiplerine (15 022 727) lira 
fevkalâde tahsisat konulmasını ve bu tahsisattan 
harcanmıyan kısmın ertesi yıl bütçesine devren 
varidat ve tahsisat kaydetmeye Maliye Vekiline 
mezuniyet verilmesini, 

İkinci maddesi ise, bedeli 8.1.1940 tarihli 
mukavele ile temin edilen 25 milyon liralık İn
giliz kredisinden ödenmek üzere Millî Savunma 

, Vekâletince temin edilen araba vapurlarından 
Ulaştırma Vekâletine devredilen dört adedinin 
bedellerinin mahsubunu temin için Ulaştırma 
Vekâleti Bütçesinde bu maksatla açılacak bir 
tertibe gerekli miktarda tahsisat kaydetmeye 
Maliye Vekilinin mezun kılınmasını, 

İstihdaf etmektedir. 
Kanun lâyihası üzerinde komisyonumuzda 

yapılan görüşmelerden, lâyihaya bağlı ve borç 
müfredatını ve her birinin taallûk eylediği 
bütçe yıllarını gösteren cetvellerin tetkikından 
ve vekâlet temsilcisinden alman izahattan, bu 
borçların 1940 yılından itibaren içtinabı müm
kün olmıyan sebepler ve zaruretler dolayısiyle 
bütçelerde mevcut tahsisatlar fevkında tahak
kuk etmiş olduğu anlaşılmıiş, bu itibarla sene
lerden beri ödenememiş olarak kalan birçok 
hak sahiplerine ait alacakların tediyesini müm

kün kılacak olan lâyiha komisyonumuzca esas 
itibariyle kabul edilmiş, maddelerine^ geçilmiş
tir. 

Kayseri Uçak Fabrikasına Millî Savunma 
ihtiyaçları için getirtilmiş olan malzemenin, 
sipariş edildiği zamandaki gümrük muafiyeti
nin bilâhara malların memleketimize vürudun-
da kalkmış olmasından dolayı, Gümrük Resmi 
olarak tahakkuk eden (3 906 889) liranın, o 
yıl bütçesinin ait olduğu tertibinde kâfi tah
sisat mevcut olmadığından karşılıksız borç 
olarak tekevvün etmiş olduğu lâyihanın müza
keresinde Maliye Vekâleti mümessili tarafın
dan ifade edilmiş ve bu hal karşısında bir ta
raftan Gümrük Resmi olarak irat ve diğer ta
raftan tahsisat olarak masraf kaydedilmesi şek
linde cereyan edecek mahsup muamelesinin 
yapılabilmesi için bu miktar Millî Savunma 
Vekâleti Bütçesinde yeniden açılması teklif 
olunan 505 nci bölüme eklenmiştir. 

Birinci maddenin ikinci fıkrasındaki (vari
dat ve) kelimesi, lüzum olmadığı anlaşılarak 
metinden çıkarılmıştır. 

Lâyihanın ikinci maddesiyle evvelce Millî 
Savunma Vekâletince (25) milyon liralık İngi
liz kredisinden temin edilip Ulaştırma Vekâle
tine devredilmiş bulunan araba vapurlarının 
bedellerinin mahsubunu temin maksadiyle Mali
ye Vekiline, bu bedeller miktarında tahsisat 
kaydetmesi için salâhiyet verilmesi istenmek
tedir. Maddenin komisyonumuzda müzakeresinde, 
Maliye Vekiline hudutsuz bir tahsisat kaydı sa
lâhiyetini vermek muvafık görülmiyerek mik
tar, Maliye temsilcisinden gerekli izahat alın
dıktan sonra âzami (2 000 000) lira olarak tah
dit ve tesbit edilmiştir. 

Komisyonumuz tasarının heyeti umumiyesd 
üzerinde yapmış olduğu müzakereler sonun
da bütçeye taallûk den bu gibi Hükümet tek
liflerinin bütçe yıllarının ancak son gönlerinde 
komisyonumuzda müzakere edilebilecek şekilde 
teehhürle Büyük Millet Meclisine tevdi edilmesi 

( S. Sayısı: 146 ) 
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Ankara 

M. Bayramoğlu 
Diyarbakır 

Y. Azizoğlu 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
Kastamonu 
H. Türe 
Malatya 
M. S. Eti 

Sivas 

Antalya 
A. Sanoğlu 
Diyarbakır 

M. Ekinci 
Giresun 

H. Erkmen 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Seyhan 
8. Ban 

Trabzon 

Burdur 
F. ÇeUkbaş 

Elazığ 
.0. F. Sanaç 

îçel 
C. Ramazanoğlu 

Konya 
M. Â. Ülgen 

Sürd 
B. Erden 
Trabzon 

R. Ş. Sirer C. R. Eyüboğlu 8. F. Kalayc\oğVu 

(S. Say*ı: 146) 

üzerinde ehemmiyetle durmuş ve bu gibi hal
lere meydan vermiyecek tedbirlerin alınması 
hususunda Hükümetin dikkat nazarını çekmeyi 
lüzumlu görmüştür. 

Meriyet maddeleri şeklen değiştirilmek ve 
cetveller üzerinde bâzı kelime değişiklikleri ya
pılmak suretiyle yeniden hazırlanan kanun lâ
yihası öncelikle görüşülmesi temennisiyle Umu
mi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek 
Riyasete sunulur. 

Reis Mazbata M. Kâtip 
Bursa İstanbul Sivas 

K. Yılmaz H. Hüsman H. îmre 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DE&ÎŞTİRİŞİ 

1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

lâyihası 

MAD.DE 1. — 1952 yıh Bütçe fazlasiyle kar
şılanmak üzere mezkûr yıl Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelin ilişik cetvelde yazılı ye
niden açılan tertiplerine (15 022 727) liralık 
fevkalâde tahsisat konulmuştur. 

Bu tahsisattan harcanmıyan kısmını ertesi 
yıla devren varidat ve tahsisat kaydetmeye Ma
liye Vekili mezundur. 

MADDE 2. — Bedeli (25) milyon liralık İn
giliz kredisinden ödenmek üzere Millî Müdafaa 
Vekaletince temin edilen araba vapurlarından 
Münakalât Vekâletine devredilen 4 adedinin 
mahsubunu teminen Münakalât Yekâleti Bütçe
sinde bu maksatla açılacak bir tertibe gerekli 
miktarı tahsisat kaydetmeye Maliye Vekili me
zundur. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Vekili yü
rütür. 

Başvekil 
A. Mendsres 

Adalet Vekili 
O. §. Çiçekdağ 

İçişleri Vekili ve Sa. 
ve Sos. Y. V. V. 

E. Menderes 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 

Tarım Vekili 
N. öhmen 

Çalışma Vekili 
S. Ağaoğlu 

Devlet Vekili 
.¥. Alakant 

Millî Savunma Vekili 
S. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
T. îleri 

Eko. ve Ticaret Vekili 

G. ve Tekel Vekili 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

İşletmeler Vekili ve 
Güm ve T. V. V. 

1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — 1952 yılı Bütçe fazlasiyle kar
şılanmak üzere mezkûr yıl Bütçe Kanununa bağlı 
(A/İ) işaretli cetvelin ilişik cetvelde yazılı yeni
den açılan tertiplerine (18 929 616) liralık fev
kalâde tahsisat konulmuştur. 

Bu tahsisattan harcanmıyan kısmını ertesi 
yıla devren tahsisat kaydetmeye Maliye Vekili 
mezundur. 

MADDE 2. — Bedeli (25) milyon liralık İn
giliz kredisinden ödenmek üzere Millî Savunma 
Vekâletince temin edilen araba vapurlarından 
Ulaştırma Vekâletine devredilen dört adedinin 
bedellerinin mahsubunu teminen Ulaştırma Vekâ
leti bütçesinde bu maksatla açılacak bir tertibe 
iki milyon lirayı geçmemek üzere tahsisat kay
detmeye Maliye Vekili mezundur. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

( S. Sayısı; 146) 
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ffükümetin teklifin* bağlı 

CETVEL 

B. ödeneğin çeşidi Lira 

Başbakanlık 
505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlan 5 578 

Danıştay Başkanlığı 
505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlan 798 

p * f Basın - Yayın ve Turizm Oenel Müdürlüğü 
505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlan 72 089 

İstatistik Genel Müdürlüğü 
505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlan 7 013 

Devlet Meteoroloji îşleH Genel Müdürlüğü 
505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 250 973 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlan 21 454 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 1 285 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğçi 
505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlan 112 064 

Adalet Bakanlığı 
505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlan 372 336 

Millî Savunma Bakanlığı 
505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlan 12 281 098 

İçişleri Bakanlığı 
505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlan 133 968 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 875 574 

Jandarma Genel Komutanlığı 
505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlan 71 321 

Dışişleri Bakanlığı 
505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlan 41 115 

( S. Sayısı: 146) 
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B. ödeneğin çeşidi Lira 

Milletlerarası İktisadi î§ Birliği Teşkilâtı 
505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlan 

Maliye Bakanlığı 
505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlan 

Millî Eğitim Bakanlığı 
505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 

Bayındırlık Bakanlığı 
505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlan 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlan 

Sağlık ve Sosyal Yandım Bakanlığı 
505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlan 

Tarım Bakanlığı 
505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 

Çalışma Bakanlığı 
505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlan 

(S. Sayası: 146) 

5 519 

262 841 

363 245 

2 277 

1 120 

43 768 

32 059' 

51 762 

13 470 

Toplam 15 022 727 
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Bütçe Komisyonunu^ değfâtirişme bağh 

CETVEL 

F. Tahsisatın nev'i Lira 

Başvekâlet 

505 Geçen ve eski yular karşılıksız borçları 5 578 

Şumyi D&vlet Riyaseti 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlan 798 

Basın - Yaym ve Turizm Umum Müdürlüğü 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız, borçları * 72 089 

İstatistik Umum Müdürlüğü 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 7 013 

Devlet Meteoroloji İşlen Umum Müdürlüğü 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 250 973 

Diyanet İşleri Riyaseti 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 21 454 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 1 285 

! •"-•."*r «••••' Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlan 112 064 

Adalet Vekâleti 

505 Gecen ve eski yıllar karşılıksız; borçları 372 336 

( S . Sayısı.: 146) 
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P. Tahsisatın nev'i Lira 

MüU Savunma Vekâleti 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 16 187 987 

İçişleri Vekâleti 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 133 968 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlan 875 574 

Jandarma Umum Kumandanltğı 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 71 321 
I 

Dışişleri Vekâleti 

505 Geçen. ve eski yıllar karşılıksız borçlan 41 115 

Mületleraram İktisadi İ§ Birliği Teşkilâtı 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlan 5 519 

Maliye Vekâleti 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 262 841 

Mitti Eğitim Vekâleti 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlan 363 245 

Bayındırlık Vekâleti 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlan 2 277 

Ekonomi ve- Ticaret Vekâleti 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlan 1 120 

(S, S*yisı: 146) 



Tahsisatın nev'i Lira 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 

Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlan 43 768 

Gümrük ve Tekel Vekâleti 

Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 32 059 

Tarım Vekâleti 

Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlan 51 762 

Çalışma Vekâleti 

Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlan 13 470 

Yekûn 18 929 616 

( 8. Se^iii : 146) 



S. SAYISI : 149 
Tekel Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kânununa bağlı A / 2 işaretli 
cetvelede değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Ko

misyonu raporu (1/540) 

T. C. 
Başbakanlık 28.1.1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 -.2532, 6/180 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tekel Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/2 işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 30 * XII . 1952 
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunul
muş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE, 

B.' . M. ödeneğin çeşidi 

741 4898 sayılı Kanun gereğince yeniden 
yaptırılacak fabrika, imâl ve doldur -no. 
evleriyle mevcutlarının genişletilmesi 
giderleri. 

10 Fabrika, imal ve doldurma evleri 

761 Çamaltı ve Yavşan tuzlalarında yaptı
rılacak yeni tesisler ve bunları geniş
letme giderleri 

1952 yılı Bütçesine konan (1 95tf 000) liralık 
ödenek meyanında Cibali Tütün Fabrikasının 
takviye ve tevsi işine tahsis edilmiş bulunan 
250 000 liranın, Mart 1953 den evvel işe başla-
namıyacağı ve dolayısiyle sarfedilemiyeceği an
laşıldığından, bu bölümün 10 ncu maddesinden 
tenzili mümkün görülmüştür. 
1951 yılında Çamaltı Tuzlasında yapılması der
piş olunan tevsi işlerinden bir kısmı gerek tuz
la arazisinin arzetmekte olduğu hususiyetler ve 
gerek mahallî iklim şartları dolayısiyle ikmâl 
edîlemeyip 1952 senesine sirayet ederek mezkûr 
yıl içinde yapılması derpiş olunan ve tevsi pro
jesinin aksatılmadan tatbiki yolundaki lüzuma 
binaen tehiri caiz görülmiyen işlere inzimam ey
lediğinden bunları karşılamak üzere 250 000 li
ranın aktarma suretiyle adı geçen bölümç ilâ
vesine zaruret hâsıl olmuştur. 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No, 1/540 
Karar No. 60 

23,11.1953 

Yüksek Reisliğe 

Tekel Umum Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında Gümrük ve Tekel Vekâle
tince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 
28 .1.1953 tarihli ve 6/180 sayılı tezkeresiyle 
sunulan kanun lâyihası komisyonumuza havale 
olunmakla Maliye ve Gümrük ve Tekel vekâlet
leri temsilcileri hazır oldukları halde incelenip 
görüşüldü. 

Umum Müdürlüğün 1952 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/2) işaretli cetvelin 741 nci fas
lına mevzu tahsisattan Cibali Tütün Fabrikası
nın takviye ve tevsi işine ayrılmış bulunan 
(250 000) liranın; inşaata Mart 1953 tarihinden 
evvel başlanamıyacağı ve dolayısiyle bu meblâ
ğın sarfedilemiyeceği anlaşıldığından, 1951 
yılında başlayıp 1952 inşaat yılına sirayet etti
rilmiş bulunan Çamaltı ve Yavşan tuzlalarında 
yaptırılacak yeni tesisler ve bunları genişletmek 
için, 761 nci fasla bu tahsisatın naklini temin 
maksadiyle lâyiha sevkedilmiş bulunmaktadır. 

Çamaltı ve Yavşan tuzlalarının tevsii ve ye
ni tesislere ait inşaatın tesrii maksadiyle müna
kaleyi icap ettiren lâyiha komisyonumuzca da 
uygun görülmüş birinci madde Hükümetin tek
lifi veçhile aynen ve yürürlük maddeleri de şek
len değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Ancak malî yılın sona «rmesine çok az bir 

müddet kaldığı şu günlerde Hükümetin munzam 
ve fevkalâde tahsisat veya münakale talebinde 
bulunması komisyonumuzca uygun bir muamele 
tarzı olarak görülmemiş, bundan dolayı bundan 
sonra umumiyetle dairelerin bütçelerine ait bu 
kabil ihtiyaçlarının zamanında takip ve tesbit 
edilerek ona göre gerekli kanun lâyihalarının 
tanzim ve Büyük Millet Meclisine tevdii husu
sunun Hükümetten temenni edilmesi kararlaştı
rılmıştır. 

Kanun lâyihası, malî yıl sonunun yaklaşması 
dolayısiyle öncelikle görüşülmesi temennisiyle, 
Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 

Reis Reisvekili Sözcü 
Bursa Giresun istanbul 

K. Yılmaz M. Şener E. Hüsman 
Antalya Burdur Çanakkale 

A. Sarıöğlu F.Çelikbaş K. Akmanlar 
Diyarbakır Diyarbakır Elâzığ 

M. R. Bucak M. Ekinci ö. F. 8aıwç 
Eskişehir İstanbul İstanbul 

A. Potuoğlu S. Oran M. Sarol 
îzmir tzmir Kastamonu 

B. Bilgin T. Gürerk H. Türe 
Konya Konya Malatya 

R. Birand M. Âli Ülgen M. 8. Eti 
Seyhan Trabzon 
8. Ban 8. F. Kalay cıoğlu 

( S. Sayısı : 149 ) 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

Tekel Genel Müdürlüğü 1952 ytlt Bütçe Kanu
nuna bağlı Af'2 işaretli cetvelde değişiklik yapil-

mas% hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1952 
yılı Bütçe Kanununa bağlı A/2 işaretli cetvelin 
741 nci (4898 sayılı Kanun gereğince yeniden 
yaptırılacak fabrika, imâl ve doldurma evleriyle 
mevcutlarının genişletilmesi giderleri) bölümü
nün 10 ncu (fabrika, imâl ve doldurma evleri) 
maddesinden 250 000 lira düşülerek 761 nci 
(Çamaltı ve Yavşan tuzlalarında yaptırılacak 
yeni tesisler ve bunları genişletme giderleri) bö
lümüne aktarılmıştır. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel Bakanları yürütür. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Başbakan ve 
Dışişleri B. V. 

' A. Menderes 
Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakanı 
8. Kurtbek 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Adalet Bakanı 
O. Ş. Çiçekdağ 

İçişleri Bakanı 
ve Sa. ve So. Y. B. V. 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 
E. Menderes 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sağlık ve So. Y. Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
T. Üresin 

Taran Bakanı 
İV. ökmen 

Çalışma Bakanı ve Eko. 
ve Tic. B. V. 
S. Ağaoğlu 

İşletmeler Bakanı ve 
Gftm. ve T. B. V. 

8. Yvrcah 

Tekel Umum Müdürlüğü 1952 yü% Bütçe Kanu
nuna bağh (A/2) işaretli cetvelde değişiktik 

yapılması hakkında kanun lâyihan 

MADDE 1. — Tekel Umum Müdürlüğü 1952 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetve
lin 741 nci (4898 sayılı Kanun gereğince yeni
den yaptırılacak fabrika, imal ve doldurma ev
leriyle mevcutlarının genişletilmesi masrafları) 
faslının 10 ncu (Fabrika, imal ve doldurma er
leri) maddesinden (250 000) lira düşülerek 761 
nci (Çamaltı ve Yavşan tuzlalarında yaptırıla
cak yeni tesisler ve bunları genişletme masraf-
lan) faslına aktarılmıştır. 

MADDE 2 .-— Bu kanun neşri tarihinde mer' 
iyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Gümrük ve Tekel vekilleri memurdur. 

( S. Sayısı : 149) 





S. SAYIŞI : 150 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) 
v« (A 2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu (1/552) 

Başvekâlet 20.11.1953 
Muamelât Umum Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayt : 71/2548 -

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliiğne 

îera,.;Vekilleri Heyetinee 14 . I 195& tarihinde Yüksek Meclise suımlmıasıkaTfcrlaştmlan Vakıf-
%r Oeujel Müdürlümü 1952 yılı Bütçe KJaaunuaa bağiı (A/ l )ve ((A/2) %anpetld eeıtvel'l'eTdle dıeğişilk-
Ifk yapılması hakkındaki kanun lâyihasının erbabı mucibe ve ilişiiğiyle Sbirlikte sunulmuş olduğunu 
şaygılammla a$^*$rİHi. 

Başvekil 
4^«>,,., ,,*,. A. Menderes 

') 

Esbabı Mucibe 
4 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçesinin bâzı tertipleri arasında (23 000) lira ıktarma 
yapılmasına ve 307 nci bölümünün 20 nci geçici görev yolluğu maddesi ile 701 nci bölümünün 20 
nci hayrat ve âbideler onarımı maddesine (112 000) lira ek ödenek verilmeline dair olan kanun 
tasarısı iliştirilerek sunulmuştur. 

Tetkikmda görüleceği üzere, aktarma ve ek ödenek olarak istenilen (135 000) liranın; (1000) 
lirası iller kırtasiyesi, (1 500) lirası iller öteberi giderleri, (1 000) lirası merkez ve (1 000) lira
sı iller posta ve telgraf ücretleri, (2 500) lirası iller telefon giderleri, (2 500) lirası sürekli gö
rev yolluğu, 12 000) lirası geçici görev yolluğu, (2 500) lirası merkez memurları tedavi giderleri 
ve yollukları, (11 000) lirası Belediye Vergi ve Resimleri ve (100 000) lirası hayrat ve âbideler ona
rımı tertiplerine aittir. 

Bu yıl; tatbikına başlanan programları uyarınca birço^ illerimizde yeni akaarlar inşasına başlan
ması ve eski yıllarla kıyas kabul etmiyecek sayıda hayrat ve âbide tamirinin ele alınması; gerek yazı 
ve gerek telefon ve telgraf ile yapılan muhaberatı artırdığı cihetle 302 nci bölümün 10 ncu ve 40 nci 
maddeleriyle 304 ncü bölümün 11, 12 ve 22 nci maddelerindeki ödenek bakiyelerinin ihtiyacı kar
şı lıyamıyacakları anlaşılmıştır. 

Son aylarda iller müdür ve memurları arasında yapılmasına lüzum görülen tâyin ve nakiller, 
sürekli görev yolluğu maddesine bir miktar ödenek eklenmesini zaruri kılmıştır. 

Geçici görev yolluğu tertibindeki ödeneğin kifayet etmemesi 1951 yılı Bütçesindeki miktarı 
(95 000) lira olan merkez ve iller geçici hizmetlileri ödeneğinin 1952 yılı bütçesi ile (147 000) lira
ya çıkarılmak suretiyle geçici personel kadrosu tevsi edilerek daha çok sayıda âbide tamirini ve 
yeni akaarlar inşasının ele alınmış ve binnetice bunların nezaret ve kontrolleri için gidip gelen 
oıiarma teknisiyenlerinin yolluklarının da artmış olmasından ileri gelmiştir. 

Merkez memurlarından hastalanan birinin gösterilen tıbbi lüzuma binaen uzun müddet sanator
yum'da ve bir kaçının diğer sağlık müesseselerinde tedavilerine lüzum hâsıl olduğu cihetle bunların 
Tahakkuk eden tedavi ücretleri ile yollu&larııun..bütçe ile alman ödenekle karşılanıalmıyacağı an-
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1 aşıldığından merkez memurları tedavi giderleri ve yollukları tertibim*} bir miktar ödeatek «ikilenme
sine lüzum hâsıl olmuştur. 

Belediye Vergi ve resimllerinin birikmişleri de cari yıl bütçesindeki ödemekten verilmekte olup 
İstanbul Belediyesi ile Vakıflar idaresi airasmdaki alacak ve verecek hesapları d!olayısiy"leibâzı va
kıf a^aıarların ödepemiyen Belediye Vergi, ve resimlerinim 1952 Bütçesinden ödenmesi lâzımge&me-
Hİne binaen bu tertibe bütçe ile alman ödeneğin de kifayet etmiyeceği anlaşılmıştır, 

1952 Bütçe yılı tamir programına dâhil ediismüş bulunaın camilerden birçokllannım kuibibe tamirleri 
ele alındığı ve kurşun ihltiyacı talimin edilen miktardan fazlaya baliğ olduğu gibi bunlardan bâzıla
rında işin devamı sırasında ortaya çıkaaı teknik icabat dolayısiyle % 20 ilâveler yapılması zarure
ti ile karşıtaşıldığınıdan bu pnogramıtn tesbit edilen şekilde tatbikini sağlamak için hayrat ve âbı-
defler onarımı tertibine de (100 000) lira eklienmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

(112 000) lira ek Ödeneğin nasıl karşılanacağına gelince : 
Vakıf Zeytinlikler İşletmelerinin elindeki zeytin yağları piyasa durumu dolayısiyle satılmadı

ğından 1952 Bütçe yılma devredilmişti. 
Bu yağlar tamamen satılarak işletmelerin kira bedelinden borçlu bulundukları; paradan (1 123 964) 

liranın tahsili temin olunduğu cihetle bundan 1952 Gelir Bütçesine mevzu (600 000) lira ile 1952 
yılından devrolunan gelir fazlası olarak 1953 yılı Gelir Bütçesine konulan (400 000) lira düşüldük
ten sonra daha (123 964) lira gelir fazlası kalacağı anlaşıldığından; istenilen (112 000) lira ek öde
nek bu gelir fazlasiyle karşılanacaktır. 

(23 000) lira aktarma, muhtelif sebeplerle sarfedilemiyeceği anlaşılan ödenek artıkları İ4e*3racrşı-
lanmıştır. 

( S. Sayısı ; .150) 
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Bütçe Komisyonu rapora 

T.^B.M.M. 
Bütçe Komisyonu 
- Esas No. i/552 

Karar No. 62 

23 II :W53 

Yüksek Reisliğe 

İcravekillldri Heyetince Yüksek Meclîse arzı 
kararlaştırılıp Başvekâletin 20 . II . 195.' tarih 
İÜ ye,71/2548 sayılı tezkeresiyle gönderilen Va
kıflar Umum Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılmasa hakkındaki kanun lâyiha
sı komisyonumuza havale olunmakla Vakıflar 
Umum Müdürü ve Maliye Vekâleti temsilcisi 
hazır pldukları halde incelenip görüşüldü. 

Lâyihanın birinci maddesi; Vakıflar Umum 
Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelin lâyihaya ilişik cetvelede 
yazılı tertipleri arasında (23 000) liralık mü
nakale yakmasını , . 

İkinci maçlde;;&ynı katrana iKşik (A/ l ) işa
retli cetvelin 307 nci faslın 20 nci (geçici gö
rev yolluğu) maddesine (12 000) ve (A/2) 
işaretli cetvelin 701 nci (yapı onarımı) as l ının 
20 nci (hayrat ve âbideler onarımı) maddesine 
(100 000). lira munzam tahsisat verilmesini, 

İstihdaf etmektedir. 
Lâyihanın mucip sebeplerindeki izahat ile 

Vakıflar Umum Müdürünün komisyonumuzda 
vâki mütemmim izahlarından anlaşıldığı üzere 1952 
Bütçe yılı tamir programına dâhil camilerimizden 
birçoklarının kubbe tamirleri ele alınmış bu +; mir-
Jer için gerekli kurşun ihtiyacı tahminin t't'-kın-
da olmuş, ayrıca teknik icaplar dolaynsiyle % 20 
ilâveler yapılması zarureti ile karşılaşılmış, di
ğer taraftan bu tamir ve yeni inşaat dolayısiy-
le geçici personel kadrosu tevsi edilmiş olduğun
dan bu işlerde vazifelendirilmiş bulunan teknisi-
yenlerin yolluklarının verilebilmesi için bu bö
lümdeki tahsisat kifayet etmemiştir. Bundan 
dolayı lâyihaya ilişik cetvelde gösterilen fasıl 
ve maddeler arasında münakale yapılması ve iki 

tertibe munzam tahsisat verilmesi esas itibariy
le komisyonumuzca kabul olunarak maddelerin 
müzakeresine geçilmiştir, 

Lâyihanın birinci ve ikinci maddelerinde keli
me değişikliği yapılmak ve yürürlük maddeleri 
de şeklen değiştirilmek suretiyle kanun lâyiha
sı komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Ancak malî yılın sona ermesine çok az bir 
müddet kaldığı şu günlerde Hükümetin mun
zam ve fevkalâde tahsisat veya münakale talep
lerinde bulunması komisyonumuzca uygun bir 
muamele tarzı olarak görülmemiş, bundan do
layı bundan sonra umumiyetle dairelerin bütçe
lerine ait bu kabil ihtiyaçlarının zamanında 
takip ve tesbit edilerek ona göre gerekli kanun 
lâyihalarının tanzim ve Büyük Millet Meclisine 
tevdii hususunun Hükümetten temenni edilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

öncelikle görüşülmesi temennisiyle umumi 
heyetin tasvibine arzedilmek üzere yüksek Reis
liğe sunulur. 

Reis Reis V. Sözcü 
Bursa Giresun ' '" , İstanbul 

K. Yılma M. Şener "" H. Hüsman 
Antalya Burdur Çanakkale 

A. Sarıoğlu F. Çelikbaş K. Akmantar 
Diyarbakır Diyarbakır Elâzığ 

M. R. Bucak M. Ekinci Ö. F. Sanaç 
Eskişehir İstanbul İstanbul 

A. Potuoğlu 8. Oran M. Sarol 
İzmir İzmir Kastamonu 

B. Bilgin T. Gürerk H. türe 
Konya Konya Malatya 

R. Birana M. Â. Ülgen M. S. Eti 
Seyhan Trabzon 
tf. Barı S. F. Kalaycıoğlu 

C'S. Sayısı .; 150 ) 



. HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Ka-
nun.utma bağlı (A/l) ve (A/2) işaretti cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1952 yılı Bütçe Kanununa Ibağlı (A/ l ) işarettlî 
cetvelim, ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasın
da (23 000) liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1952 Bütçe Kanunun* (bağlı (A/ l ) işaretli cet
velin 307 nei yolluklar Ibölülmüriün 20nei (ge
çici görev yolluğu) maddesine (12 000) lira ve 
(A/2) işaretti! cetvelin 701 nci (yapı onarımı) 
bölümünün 20 nci (hayrat ve âbideler onarımı) 
ma)ddesine (100 000) Mra ek ödenek veril-
mişltir. 

MADDE 3. -
yürürttüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanunu Başvekil ve Mali
ye Vekili yürütür. 

Başvekil 
A. Menderes 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 
H. Palatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sağlık ve Sos. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
N< ökmen 

Çalışma Vekili 
8. Ağaoğlu 

Devlet Vekili 
M. Alakant 

Millî Savunma Vekili 
S. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 

Millî Eğitim Vekili 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Vekili 
E. Güreli 

G. ve Tekel Vekili 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

İşletmeler Vekili 
ve Güm. T. V. V. 

S. Yırcah 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkmdm kanun, lâyihası 

MADDE 1. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelin, ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında 
(23 000) liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelin 307 nci yolluklar bölümünün 20 nci (ge
çici görev yolluğu) maddesine (12 000) lira ve 
(A/2) işaretli cetvelin 701 nci (yapı onarımı) 
bölümünün 20 nci (hayrat ve âbideler onarımı) 
maddesine (100 000) fira mun:»am tahsisat ve
rilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya. 
Başvekil ve Maliye Vekili memurdur. 

( S . Sayışı : 150 ) 



B. M. 

Hükümetin teklifine ilişik 

CETVEL 

ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

302 

304 

307 

10 
40 

11 
12 
22 

10 

tiler büro giderleri 
Kırtasiye 
öteberi giderleri 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
'Merkez posta ve telgraf ücretleri 
tiler posıta ve telgraf ücretleri 
tiler telefon giderleri 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

1. 000 
1 500 

2 500 

1 000 
1 000 
2 500 

4 500 

2 500 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yolluk-
iları 

11 Merkez 

417 Vakuf akaarlar giderleri ' ' 
12 Belediye Vergi ve resimleri 

• ' * 
30» Taşıt giderleri 

31 tiler taşıtları işletme giderleri 

408 Artırma, eksiltme ve ihale komisyonları ücretleri 

418 Faiz, acyo ve para taşıma giderleri 
10 Faiz 

425 Hayratın ve hayrattaki kıymetli eşyanın incedeme ve ayırma gi
derleri 

451 Yayın ve tanıtma giderleri 
20 Başka her çeşit yayın ve tanıtma giderleri 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj için yabauıcr memleketlere gönderi
leceklerin yollukları ile başka her çeşit giderleri 

2 500 

11 000 

500 

500 

3 000 

1 000 

8 000 

2 000 

( S., Sayısı : 150) 
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ödeneğin çeşidi Düşülen Efelftuen 

456 Düşünül miyen giderler 

ö()5 Hükme bağlı borçlar 

400 

7 600 

TOPLAM 23 000 23 000 

( S. Sayısı : 150 ) 



S. SAYISI : 151 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/1) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak

kında Kanun lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu (1/537) 

>. a 
Başvekâlet 28 .1 . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetldk Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 2541, 6/184 ' * 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
•cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Ulaştırma Vekillilince hazırlanan ve icra Vekilleri Hey-

ednoe6 . I .1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının gerekçe ve 
: üişiğiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
* A. Mendees 

1 GEREKÇE 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1952 malî yık giderlerine ait (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde yazılı ödeneklerin 1952 yılı sonuna kaklar kifayet edeceği hesap edilmiş ise de bütçe
nin tatbiki esnasında aşağıda izah edildiği üzere evvelce derpiş edilmesi mümkün olmıyan hâ
diselerden ötürü bâzı tertiplere konulan ödeneğin kâfi gelmediği tahakkuk etmiş ve buna bi
naen bu kanun tasarısının hazırlanarak sunulmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Birinci madde : (Aktarma) 
1952 yılı (A/ l ) Bütçesinin 301 nci merkez büro giderleri bölümünün 40 neı maddesiyle alman 

(10 000) liralık öteberi ödeneğinden idare için satınalınan malzeme ve yaptırılan hizmetler için 
gazete ilân bedeli olarak bugüne kadar (8 871) lira ve ayrıca temizlik malzemesiyle içme suyu 
bedeli olarak (1 131) lira sarf edilmiş ve bu tertipte hiçbir ödenek kalmamıştır. Halbuki, gaze
te ilân yapılmasına zaruret hâsıl olan satmalşnacak yolcu otobüsü, Yeşilköy binasının tef
rişi, personele diktirilecek elbise, uçaklara lüzumlu lâstik ve buz kırıcı gibi malzemenin satm
alına ve yaptmlmasiyle idareye alınacak memurlar ve yıl sonuna kadar bâzı hizmetler için keza 
gazete ile Hân yaptırılması zarureti mevcuttur. 

1932 yılı (Â/ l ) bütçesinin (414) neü bölümiyle alman (10 000) liralık taşıma giderleri ödene
ği, meydan anbarlarlarında bulunan malzemenin bir meydandan diğer meydana nakil ücreti kar
şılığı olup yıl sonuna kadar (5 000) liranın kifayeti anlaşıldığından bu bölümden (5 000) lira dü
z e r e k 3 0 ! »ei merkez büro giderleri bölümünün 40 neı öteberi maddesine aktarılmasına ihtiyaç 
%âsil olmuşttö*. 

tkinci madde : (Ek ödenek) 
a) 1©52 yılı içinde Hacı seferleri yapılacağı hava programına dâhil olmadığı halde Ağustos ve 

Bylul ayîfermda yuT&amuzdan Beyrut'a hacı namzetleri nakledilmiş ve bu suretle uçak akar ya-
kıjı elarak "(290 ^ 0 ) liralık bir sarfiyat yapılmıştır. Yer taşıtları için bütçede mevcut ödenekten 
(75 000) liralık bir tasarruf yapılarak hava taşıtları maddesine aktarılması yapıldığından geriye 
(125 000) lira kalmış ve bu miktar ödeneğe ihtiyaç hâsıl olmuştur. Bu itibarla 309 ncu bölümün 
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41 nei hava taşıtları işletme giderleri maddesine (125 000) liralık ek ödenek istenilmiştir. 

b) tdare elinde mevcut (28) aded (C. 47) tipi Douğlas uçağı mevcuttur. Bu uçaklar İkinci 
Dünya Harbinde Amerikalıların Orta - Şark ve Almanya'ya bırakıp Hükümetimize açtıkları kredi
lerle ve pek ucuz bedelle satmalmarak her yıl bir miktar masraf yapılmak suretiyle bu uçaklar yol
cu ve yük uçağı haline ifrağ edilerek İdarenin bugünkü hava seferlerini temin etmektedir. 

Şu kadar ki : Bu uçakların zamanla motörleri ve gövde aksamı eskimekte olduğundan motörlerinin 
tebdili ve gövde aksamının onarılmasına ihtiyaç hâsıl olmaktadır. Bu onarım işi yapılmadığı tak-
dirde bu tip uçakların yeniden alınması büyük bir para sarfını icabettireceğj göz önünde bulundu
rularak bunlardan daha uzun bir müddet istifade edilebilmek üzere uçakların onarımına ait 309. 
ncu bölümün 42 nci hava taşıtları onarma giderleri maddesine (200 000) liralık ek ödeneğin eklen
mesine zaruret vardır. 

c) İdarenin her geçen gün zarfında halkla yakînen alâkası fazlalaşmakta olduğundan bu 
yüzden İdare ile şahıslar arasında birçok ihtilâflar çıkmakta ve dolayısiyle İdare aleyhine açılan 
dâvalar neticesi tazminat ve masarifi mahkeme gibi talepler karşısında kalınmaktadır. 

Bu cümleden olmak üzere İdare namına hareket eden bilet satış acenteleri ile uçak kazasında 
ölen yokta ve uçak personelinin vârisleri tarafından mahkemeye- baş vurulmak suretiyle İdareden 
birçok tazminat talep olunmaktadır. Bu dâvaların takibi ve tahakkuk edecek masarifi mahkeme 
ve avukatlık ücretlerinin ödenebilmesi için 1952 yılı bütçesiyle kabul edilip tamamen sarfedilmîş 
olan (7 000) liraya ilâveten 419. ncu mahkeme giderleri bölümüne (4 000) liralık ek ödeneğe ihti
yaç hâsıl olmuştur. 

Yukarda üç fıkrada izah edildiği üzere (329, 000) liralık ödenek istenilmiştir. 
Üçüncü madde : 1952 yılı (A/2) yatırımlar bütçesinin 752 nei yeniden alınacak taşıtlar vr 

telsiz cihazları bölümünün 10 ncu (Hava taşıtları, telsiz cihazları ve yedek parça satmalma 
giderleri) maddesinde mevcut ödeneğin yukarda 2 nci maddenin (b) fıkrasında izah edildiği üzere 
idare elinde mevcut uçaklara lüzumlu yedek parçaların satmalmması için kâfi gelmediğinden 
ayrıca (120 000) liralık ek ödeneğe ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

4 ncü madde : (Hükme bağlı borçlar) 
a) 1948 yılında İdarenin merkez ve mülhakat personeli için mütaahhit Nuri Güven'e ihalesi 

yapılmış olan elbiss ve paltoların imal şekilleri İdare şartnamesine uygun olmadığından sözleş
mesi feshedilmiş ve teminatı irat olunmuş ise de adı geçen tarafından Ankara'da İkinci Ticaret 
Mahkemesine başvurarak cereyan eden mahkeme neticesi İdaremiz aleyhine neticelenmiş ve 
12.111.1952 tarih ve 953/3602 sayılı Ankara İcraDairesince İdareden (26 463) lira (38) kuruşun 
ödenmesi istenilmiştir. 

Bu paradan (22 208) lira (42) kuruşu 1952 yılında ödenmiş ise de ait olduğu yıl bütçesinde 
başkaca ödenek kalmadığından bakiyesi olan (4 254) lira (96) kuruşu tediye edilememiştir. 

b) İzmir Hava meydan arazisi civarında telsiz verici istasyonu tesis maksadiyle 1948 yılında 
istimlâk edilen arazı sahiplerinden Halil Demirkol tarafından takdir edilen istimlâk bedeline itiraz 
ederek mahkemeye baş vurmuş ve İzmir Dördüncü Asliye Hukuk mahkemesinde cereyan eden 
mahkeme neticesi İdare aleyhine neticelenmiş ve hükümde Yaygıtay Dördüncü Hukuk Dairesince 
22 . X . 1951 tarih ve 556/277 sayılı karır la tasdik edilmiş olduğundan istimlâk bedeli fa^kı ola
rak ödenmesi tahakkuk eden (17 684) lira un tediyesini İzmir Dördüncü İcra Dairesinin 13 . İ Ü 
1952 tarih ve 952/356 sayılı yazısı istenilmiştir. 

Bu borçtan (17 058) lira (69) kuruşu 1W;2 yılı Bütçesinde mevcut istimlâk bedelinden ödenmiş 
ise de geriye kalan masarifi mahkeme vs icra takip ücreti gibi masraflar karşılığı olaa (626) 
lira (31) kuruşun tahakkuk ettiği 1951 yı!ı Bütçe Ödenek bakiyesi kalmadığından bu borç öde
nememiştir. 

e) 16 . II . 1951 günü İzmir'den Ankara'ya uçakla gelen Z. SLİVÎNSK isimli bir yolöunun 
Ankara meydanında zayi olan bagaj bedelinin tazmini hakkında adı geçen tarafından Ankara 
Birinci Sulh Hukuk mahkemesine müracaat ederek açtığı dâva idare aleykine neticelenerek 29 . J\7 , 

( S. Sayısı : 151 ) . 



İ9$£ tarih ve 1951/ 349 sayılı ilâmla hükme katiyet kespetmiş ve Ankara 6 ncı İcra Dairesine 20 . 
VI . 1952 tarih ve 952/6330 sayılı yazı ile (886) lira (28) kuruş talep edilmiş ve bu borç meyanın-

da bulunan (86) liralık mahkeme masrafla'! İdarece ödenmiş ise de bu gibi zayi olan eşyaların taz
minatı karşılığı olarak bütçede bir ödenek olmadığından geriye kalan (800) lira ödenememi<t:r. 

d) 1950 yılında Ankara hava meydanında vukua gelen uçak kazasında ölen YODA HANANEL'in 
mirasçıları taraf ından Ankara Birinci Ticaret Mahkemesinde açılan tazminat dâvası idare aleyhine 
neticelenmiş ve 16 . VI . 1952 tarih ve 951/309 sayılı kararla dört şahsa biner liradan (4 000) lira 
mânevi tazminat ve bu paranın 23 > III . 1951 tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar geçecek za
man 'için % 5 faizi olan (400) lira ile birlikte (4 400) liranın ödenmesi tahakkuk etmiştir. 

e) 1948 yılında Çandın civarında mecburi iniş yapan uçağın kırılan pervanesinin yolculardan 
JBmin Ülsever'in ayağına çarpması neticesi maluliyetine sebep olduğundan dolayı idare aleyhine An
kara Birinci Ticaret Mahkemesinde açılıp mezkûr mahkemece 3l . X . 1952 «tarih ve 952-336-952/340 
sayılı ilâmiyle (1 405) lira maddi ve (2 000) lira mânevi olmak üzere ceman (3 405) liranın tedi
yesi tahakkuk etmiştir. 

Yukarda beş fıkrada izah edilen borçlar için bütçede bir ödenek mevcut olmadığından hükme 
bağlı borç olarak tediyesi tahakkuk eden (13 486) liranın 1952 yılı (A/l) bütçesinde yeniden açıla
cak 505 nci hükme bağlı borçlar bölümüne (13 486) liralık olağanüstü ödenek konulmasına zaruret 
hâsıl olmuştur. 

Karşılıksız borçlar 
a) Kahire'de idarenin bilet satış acenteliğini yapmakta olan Sami ile idaremiz arasında akdedi

len sözleşme gereğince topladığı paralara ait hesaplan zamanında vermemesi yüzünden idare ile adı 
geçen arasında zuhur eden ihtilâfın halli ve idare alacağının tahsili için mahallî mahkemesine mü
racaat edilmek ve uçak seferlerinin inkıtaa uğramaması için yeni bir acente ile yapılacak sözleşme
ye ait belgeleri hazırlamak üzere 'Kahire'de ikamet eden Avukat İbrahim Muhsin Softazade ile yapı
lan sözleşme üzerine bu dâvanın takip ve intacı için kendisine peşinen ödenmesi icabeden (100) Mı
sır Lirası Ekim 1951 tarihinde eski acentenin topladığı gelirden ödenmiş ve bu paranın alindığuıa 
dair sarf belgesi yurdumuza gelmiş ise de 1951 yılı Bütçesinin 419 ncu mahkeme giderleri bölümün
den ödenek artığı bulunmadığından bu tediyeninmahsubu yapılamamıştır. 

Acente hesabının açık kalmamasını temin için (100) Mısır Lirası karşıbğı olan (8,02) lira (02) 
kuruşluk olağanüstü ödeneğe ihtiyaç vardır. 

b) Erzurum Çarşısı Posta ve Telgraf Merkezinde Mersine ait olup 11. X . 1950 tarihinde An
kara'dan Adana'ya seferlerini yapan 42 numaralı (Esi) uçağı ile nakledilen 10. X . 1950 tarih ve 
310 sayılı (60) gramlık bir kolinin ziyaa uğramasından dolayı P. T. T. İdaresiyle idaremiz arasın
da akdedilen sözleşmenin 11 nci maddesi gereğince mezkûr idarece göndericiye ödenen (11) lira 
(50) kuruşluk tazminatın adı geçen idareye ödenmesi gerekmektedir. 

c) 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince aylıklı memurların 1946 tarihinden evvel 
geçen hizmetleri Sayıştayca tescil «dilerek bu müddetlere ait tahakkuk eden miktarların (15) 
eşit taksitte Emekli Sandığına ödenmektedir. 

İdarenin eski levazım müdür. muavini Avni Nalbanıtoğlu ile Ayniyat Muhasibi İhsan Arı-
kan'a ait geçmiş hizmetlerinin tescil muamelesi ancak Ekim 1952 ayında yapılmış ve bu hizmet
ler meyanmda 1951 yılma ait (705) liranın Emekli Sandığına ödenmesi icabetmiş ise de ait ol
duğu yıl bütçesinde ödenek artığı bulunmadığından tediye edilememiştir. 

d) 1950 - 1951 Malî yıllarında İdaremiz uçucularının 5434 sayılı Kanunun 34 ncü maddesi 
delaletiyle 37 nci maddesi gereğince bilfiil uçtukları müddet sekiz saat bir gün sayılmak suretiyle 
hesaplanmış ve 1960 yılı için (2 756) lira (25) kuruş ve 1951 yılı için de (2 877) lira (50) ku
ruş kd, ceman (5 633) lira (75) kuruş itibari hizmet karşılıkları Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına ödenmişti. 

Bu kere uçuş hizmetlerinden mütevellit itibari hizmet zamlar karşılığının saat hesabiyle de-
ğü, uçucu olarak hizanetlerindn devam ettiği müddete göre her yıl için 6 ay uçuculuk itibari hiz-

*sw„. „ ( a Sayı»: 151) 
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<met zammı yapılacağı cevaben bildirilmiş ve bu sebeple yapılan hesaba göre uçucu personelimi
zin 1950 yıb hizmet zammı karşılığı 9 442 Lira 57 kuruş ve 1951 yılı zammı için de 10 536 lira 
83 kuruş ki, ceman 19 979 lira 40 kuruşun Emekli Sandığına ödenmesi gerekmektedir. 

Bu duruma göre 1950 yılı hizmet karşılıkları için 6 686 lira 32 kuruş ve 1951 yılı hizmet kar
şılıkları için de 7 659 lira 33 kuruş ki, ceman 14 345 lira 65 kuruşun ilâveten ödenmesi icabet-
mekte ise de, 1950 -1951 bütçelerinin 209/5, diğer ödemeler bölümündeki ödenek artığı kâfi gel
mediğinden tediyesine imkân hâsıl olamamıştır. 

Gerek sözü edilen mebaliğin ve gerekse 5434 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan tahakkuk 
ettirilecek faizin tediyesini sağlamak üzere (15 030) liralık ödeneğe ihtiyaç vardır. 

Yukarda dört fıkrada izah edilen borçlar için bütçede bir ödenek mevcut olmadığından kar
şılıksız borç olarak tediyesi tahakkuk eden (16 519) liranın 1952 yılı (A/l) Bütçesinde yeniden 
açılacak 506 ncı geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlar bölümüne (16 519) liralık olağanüstü 
ödenek konulması lâzımgelmektedir. 

Kanunun birinci maddesiyle (A/l) Bütçesi için .aktarılması istenilen (5 000) lira, ikinci mad
desiyle ek ödenek olarak istenilen (329 000) lira ve üçüncü maddesiyle (A/2) yatırımlar bütçesi 
için ek ödenek olarak tertip edilen (120 000) lira ve dördüncü maddesiyle istenilen olağanüstü 
ödenek olarak (30 005) lira ki ceman (484 005) liranın 1952 yılı içinde ve hava programı haricin
de yapılan hacı namzetleri nakli ve hususi uçak kirasından fazla olarak elde edilen (485 000) lira 
ile karşılanacağını arzederim. 

Bütçe Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu 28 . II . 1958 
Esas No. 1/537 
Karar No. 64 

Yüksek Keisliğe 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1952 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
Ulaştırma Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekil
leri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lıp Başvekâletin 28 . I . 1953 tarihli ve 71/2541 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası ko-
misyonuza havale edilmiş olmakla Devlet Hava
yolları Umum Müdürü ve Maliye Vekâleti tem
silcisi hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
edilli. 

Kanun lâyihası; 
1. Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 

1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelin 414 ncü faslından (5 000) lira tenzil 
edilerek 301 nci faslın 40 ncı (merkez öteberi 
giderleri) maddesine aktarılmasını, 

2 Kanuna bağlı (A/l) işaretli cetvelin lâyi
haya ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 
(329 OCO) liralık munzam tahsisat verilmesini, 

3. Kanuna bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
752 nci faslının 10 ncu (Hava taşıtları telsiz ci
hazları ve yedek parça satmalına giderleri) mad
desine (120 000) lira munzam tahsisat verilme
sini, 

4. Aynı kanuna bağlı (A/l) işaretli cetvel
de yeniden açılacak ve lâyihaya ilişik (2) sayılı 
cetvelde gösterilen fasıllara (30 005) lira fev
kalâde tahsisat konulmasını, 

İstihdaf etmektedir. 
Hükümet gerekçesindeki izahat tetkik edil

dikten ve Havayolları Umum Müdürünün ko
misyon umuzdaki beyanlarını dinledikten sonra 
lâyihanın esası kabul edilmiş, maddelerin mü
zakeresine geçilmiştir. 

Birinci madde ile merkez öteberi giderleri 
maddesine nakledilmesi teklif edilen (5 000) lira 
yıl içinde tahminden fazla yapılması zaruri gö
rülen ilân masrafları karşılığıdır. 

İkinci madde ile, gelir fazlaları karşılık 
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gösterilmek suretiyle üç tertip için teklif edilen 
(329 000) liralık munzam tahsisattan taşıt onar
maları için istenilen (200 000) liraya bâzı muba
yaaların yapılamaması üzerine ihtiyaçlarının 
aynı tertipte mevcut karşılıklariyle giderilmiş 
olduğundan lüzum kalmadığı anlaşılarak teklif
ten çıkarılmıştır. 

Benzin bedeli olarak istenilen (125 000) lira
nın hac seferleri ihdasının zaruri bir neticesi 
olduğu anlaşılmıştır. 

Üçüncü madde ile hava taşıtları, telsiz ci
hazları ve yedek patça satmalına giderleri için 
istenilen (120 000) liraya da yukarıki izahatımız 
veçhile lüzum kalmadığından madde metninden 
çıkarılmıştır. 

Fevkalâde tahsisat olarak istenilen (30-005) 
lira muvafık görülmüştür. 

Ancak malî yılın sona etmesine çok az bir 
müddet kaldığı şu günlerde Hükümetin munzam 
ve fevkalâde tahsisat veya münakale taleplerin
de bulunması komisyonumuzca uygun bir mua
mele tarzı olarak görülmemiş, bundan dolayı bun
dan sonra umumiyetle dairelerin bütçelerine ait 
bu kabîl ihtiyaçlarının zamanında takip ve teshil 

edilerek ona göre g e r e c i kantin lâyihalarının 
tanzim, ve Büyük Millet Meclisine tevdii husu
sunun Hükümetten temenni, edilmesi kararlaştı
rılmıştır. 

Yukarda arzolunan esaslar dairesinde yeni
den tanzim olunan kanun lâyihası öncelikle gö
rüşülmesi temennisiyle Umumi Heyetin tasvi
bine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Bursa 

K. Yılmaz 
Antalya 

A. Sanoğlıı 
Diyarbakır 

.¥. R. Bucak 
Eskişehir 

.1. Potuoğhı 
îfcfcir 

B. Bilgm 
Konya, 

7ı*. Birand 
Seyhan 
S. Barı 

Reis vekil i 
Giresun. 

M. Şener 
Burdur 

F, Çelikbaş 
Diyarbakır 
M.. Ekine i 
İstanbul 
S. Oran 
tzmir 

T. Gürerk 
Konya 

M. ÂH Ülffpv 

Sözcü 
İstanbul 

/ / . ffmsmmı 
Çanakkale 

K. Akmantar 
Elâzığ 

Ö. F.. Sanat. 
İstanbul 
¥ . S&rol 

Kıaşt&jnonu 
., %'%ire 

Mja3a|;ya 
M; S. Fti 

Trabzon 
s, F Kalmfcıoğlv 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1952 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kamun 

lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1952 yrlı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelin 414 ncü (Taşıma giderleri) bö
lümünden 5 000 lira düşülerek 301 nci bölümün 
40 nci (Merkez öteberi giderleri) maddesine ak
tarılmıştır. 

MADDE 2. — Gelir faazlasiyle karşılanmak 
üzere Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1952 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetve
lin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertiplerinle 
329 000 Mradık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 3. — Gelir fazlasiyle karşılanmak 
üzere Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 195£ 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetve-

( S. Savısı 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN D E Ğ D İ R İ Ş İ 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1952 yüı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakhndtl kanun 

lâyihası 

MADDFi 1. — Devlet Havayolları Umum 
Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlt 
(A/ l ) işaretli cetvelin 414 ncü (Taşıma gider
leri) faslından 5 000 lira düşülerek 301 nci fas
lın 40 nci (Merkez öteberi giderleri) maddesine 
aktarılmıştır. 

MADDE 2. — Gelir fazlasiyle karşılanmak 
üzere Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 
1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertip
lerine 129 000 liralık munzam tahsisat veril
miştir. 

MADDE 3. — Gelir fazlasiyle karşılanmak 
üzere Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 
1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
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I in, 752 nci bölümünün 10 ncu (I$ava tanıtlan 
telsiz cihazları ve yedek parça satınalmıa giderle
ri) maddesine 120 000 Liralık fflt ödenek verilmiş
tir. 

. MADDE 4. ~ Gelir fazlasiyle karşılanmak 
fyşare Devlet Havayolları Gettel Müdürlüğü 1952 
yih BâlçeTKaımnuna bağlı (A/l) işaretli cetvel
di y«nüen açılan ilişik (2) saydı cetvelde yazılı 
ölümlere 30 005 liralık olağanüstü ödenek ko
nulmuştur. 

MADDE 5. -
yürürlüğe giyer. 

Bu kanım yayımı tarihindle 

MADDE 6. — Bu kammu Maliye ve Ulaştır
ma Vekilleri yürütür. 

Başvekil 
A. Menderes 
Adalet Vekili 

0. Ş. Çiçekduğ 
îçişleri Vekili vo 

8a. veSo. 7. T. Y. 
E. Meenderes 
Maliye VeMli 
H. Palatkan 
Bayındırlık Vekil* 
K. Zeytinoğlu 

8a. ve So. Yardım Vekili 

Tanım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
ve Eko ve Ticaret V. V. 

8. Ağaoğlu 

Devlet Vekili 
M. AUtkarti 

Millî Savunma Vekili 
8. Kvribek 

Dışişleri VeMü 

Millî E$tiia Vekili 
T. ÎUfi 

Eko. ve Ticaret Vekili 
E. Güreli 

G. ve Tekel V<ekiIS 

Ulaştııtaıa Vekili 
Y. Üresin 

İşletmeler Vekili ve 
G. ve Tekel V. V. 

Sttkt Yırcalt 

-k it 
cetvelde yeniden açılan ilişik (2) sayıh cetvel
de yazılı fasıllara 30 005 liralık ^fevkalâde tah
sisat konulmuştur. 

MADDE 4. 
riyete girer. 

—- Bu kanun neşri tarihinde nıe-

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Ulaştırma vekilleri memurdur. 

( 8. Sayım ; 161) 
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Hükümsün teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

(A/l) Ek ödenek 

Ödeneğin çeşidi 

Taşıt giderleri 
Hava taşıttan işletme giderleri 
Hava taşıtları onarma giderleri 
Mahkeme giderleri 

Düşülen 

w 

Eklenen 

125 000 
200 000 
4 000 

Toplam 329 000 

[2] SAYILI CETVEL 

Olağanüstü ödenek 

ödeneğin çeşidi 

Hükme bağlı borçlar 
Geçen ve eski yıllar karşılıksın borçları 

Düşülen Eklenen 

Toplam 

13 486 
16 519 

30 005 

Bütçe Komisyonunun değiştirici 

[1] SAYILI OETVBL 

Tahsisatın nev'i 

Taşıt masrafları 
Hava taşıtlan işletme masraflan 
Mahkeme masrafları 

Bklenen 

125 000 
4 000 

Yekûn 129 000 
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S. SAYISI : 152 
Ankara Üniversitesi 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun lâyihası ve Bütçe Ko

misyonu raporu (1/550) 

TC. 
Başvekâlet 20.11.1953 

Muamelât Vnnum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/2554 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ankâr* Üniversitesi 1052 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/l işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hridmâfeJlüIÎ Eğitim Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 25.1.1953 tarihinde 
Yüksek:Meclisesunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe lâyihası ve ilişiğiyle 
birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
' A. Menderes 

t 
Esbabı mucibe lâyihası 

1. Kasım 1952 devresinde yabancı dil imtihanını kazananlara 3656 sayılı Kanunun 5 nci madde
si gereğince ödenecek para mükâfatının tediyesini temin etmek maksadiyle bütçenin 207 nci bölü
müne (5 000) lira ve açılmış olan dâvaların vekâlet ücretlerini ödiyebilmek için de 419 ncu bölüme 
(1 000) lira aktarılması zaruri görülmüştür. $Tf 

2. İşbu ödeneklerin (5 000) lirasının münhal kadrolardan temin edilen tasarruf dolayısiyle 209 -
11 nci emekli kesenekleri bölümünden ve (1 000) lirasının da tasarruf edilen 601 -11 üniversite öğ
renci bursu bölümünden karşılanması uygun görülmüştür. 



— 2 — 
Bütçe Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 23 .II. 1953 
Esas No. 1/550 
Karar No. 61 

Yüksek Reisliğe 

Ankara Üniversitesi 1952 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/ l ) işaretli vetvelde değişiklik ya
pılması hakkında Millî Eğitim Vekâletince hazır
lanan ve îcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 20 . I I . 1953 ta
rihli ve 71 - 2554 sayılı tezkeresiyle sunulan ka
nun lâyihası Maliye Vekâleti ve Ankara Üniver
sitesi temsilcileri hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Kanun lâyihası; ecnebi dil imtihanını kaza
nanlara 3656 sayılı Kanunun 5 nei maddesi gere
ğince ödenecek ecnebi dil para mükâfatına ait 
207 nci fasla (5 000) ve açılmış olan dâvaların 
vekâlet ücretlerini tediye edebilmek üzere 419 
ncu fasla (1 000) liranın, 209 ncu faslın 11 nci 
emekli kesenekleri maddesi ile 601 nci faslın 11 
nci (Üniversite öğrenci bursu) maddesindeki 
tasarruflardan münakalesi maksadiyle sevkedil-
miş bulunmaktadır. 

Tahsisat fevkinde tahakkuk eden alacakla
rın tediye edilebilmesi için kanun lâyihası, mad
deleri şeklen değiştirilmek suretiyle komisyonu
muzca kabul edilmiştir. 

Ancak malî yılın sona ermesine çok az bir 
zaman kaldığı şu günlerde Hükümetin munzam 
ve fevkalâde tahsisat veya münakale talebinde 
bulunması komisyonumuzca uygun bir muamele 
tarzı olarak görülmemiş, bundan dolayı bun-
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dan sonra umumiyetle dairelerin bütçelerine ait 
bu kabîl ihtiyaçlarının zamanında takip ve tes-
bit edilerek ona göre gerekli kanun lâyihaları
nın tanzim ve Büyük Millet Meclisine tevdii 
hususunun Hükümetten temenni edilmesi karar
laştırılmıştır. 

Malî yıl sonu yaklaşması münasebetiyle bir 
an evvel kanuniyet kesbedebilmesini temin ba
kımından lâyihanın öncelikle görüşülmesi ko
misyonumuzca temenni edilmiş olmakla Umumi 
Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Re
isliğe sunulur. 

Reis 
Bursa 

K. Yılmaz 
Antalya 

A. Sartoğlu 
Diyarbakır 

M. R. Bucak 
Eskişehir 

A. Potuoğolu 
İzmir 

B. Bilgin 
Konya 

R. Birana 
Seyhan 
S. Ban 

Reisvekili 
Giresun 
M. Şener 
Burdur 

F. Çalikbaş 
Diyarbakır 
M. Ekinci 

İstanbul 
8. Oran 
İzmir 

T. Gürerk 
Konya 

M. ÂH Ülgen 

8: 

Sözcü 
İstanbul 

E. Hûsman 
Çanakkale 

K. Akmantar 
Elâzığ 

Ö. F. S anaç 
İstanbul 
M. Sarol 

Kastamonu 
H. Türe 
Malatya 

M. 8. Eti 
Trabzon 

F. KalayctoğH 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara Üniversitesi 1952 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapüma-

s% hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Ankara Üniversite*» 1952 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
ilişik cetvelde yazılı bölümleri arasında 6 000 li
ralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun 
muteberdir. 

neşri taıriHndfen 

MADDE 3. — Bu kanunun hüfcünüerini ic
raya Malîye ve Millî Eğitim Vekilleri memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Adalet Vekili 

O. Ş. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili ve 
Dışişleri V. V. 

E. Menderes 
Maliye Vekil 
H. Palatkan 
Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Yardım Vekili 
Dr. Üstündağ 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma V. 
S. Ağaoğlu 

Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Millî Savunma Vekili 
8. Kurtbek 

Dışişleri Vekilli 

Millî Eğitim Vekili 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Vekili 
E. Güreli 

G. ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

İşletmeler Vekili ve 
G. ve Tekel V. V. 

Sıtkı Yırcatı 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DBĞÎŞÎÎBtŞÎ 

Ankara Üniversitesi 1952 yiU Bütçe Kanununa 
bağh (A/1) işaretli cetvelde münakale yapılması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1952 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (Â/l) işaretli cetvelin 
ilişik cetvelde yazılı fasılları arasında (6 000) 
liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Millî Eğitim vekilleri memurdur. 

B. M. 

207 

209 

419 
601 

Hükümetin tekUfne bağh 

CETVEL 

ödeneğin! çeşidi Düşülen Eklemen 

3656 sayılı Kanunun '5 nci maddesi gereğince ödenecek yalbancı 
dil para mükâfatı 
5434 sayılı Kanun (gereğince Türkiye Cumihuriyetn Emekli Sandı
ğına yapılacak ödemeler 

11 % 5 emekli ve '% 25 #ri!s kesenekleriyle artış farkları 
Mahkeme giderleri 
Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar ve verilecek burslar 

11 Üniversite öğrenci bursu 

5 000 

1 000 

5 000 

1 000 

•W-*:: 6 000 6 0Ö0 

m*m 
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S. SAYISI V 155 
Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanu
nun meriyet müddetinin uzatılmasına dair kanun lâyihası ve Ge

çici Komisyon raporu (1/565) 

T. C. • • 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

8ay% : 71 - 2574 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Beisliğine 

Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun meriyet müddetinin uzatıl
ması hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 25. I I . 1953 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe lâyihası ile birlikte su
nulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Esbabı Mucibe Lâyihası 

Yüksek malûmları olduğu üzere Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 1567 sayılı Ka
nunun 5540 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci ve 4328, 5540 sayılı kanunlarla değiştirilen 3 ncü 
ve 4328 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanunun süresinin 
uzatılmasına ve bâzı ek maddelerin ilâvesine mütaallik hazırlanan kanun tasansı mucip sebepleriyle 
birlikte 13 Haziran 1952 tarih ve 20029 sayılı yazımızla yüksek makamlarına sunulmuştu. 

Hükümetçe 5 . VIII . 1952 tarihinde yüksek Meclise sunulmuş olan işbu kanun tasarısı henüz 
kanuniyet kesbeylememiş bulunmaktadır. 

1567 sayılı Kanunun 6 nci maddesinde yazılı olup 5540 sayılı Kanunla uzatılmış olan süre hi
tama ermekte olduğundan 1567 sayılı Kanunun meriyet müddetinin bahis mevzuu kanun tasarı
sı üzerindeki Meclis incelemelerinin neticelenmesine intizaren bir yıl daha uzatılmasına zaruret hâ
sıl olmuş ve bu maksatla işbu kanun tasansı takdim kılınmıştır. 

Geçici Komisyon raporu 

t.B.M. M 
Geçici Komisym 96 ,.11.1953 
Esas No. 1/565 
Karar No. 2 

Yüksek Kiyasete 

Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkın- yonurouza havale edilmiş olmakla 26.11.1953 
daki 1ÖÖ7 »ayılı Kanunun meriyet müddetinin tarihinde Maliye Vekâleti temsilcilerinin hu-
naatılmasma dair kanun lâyihası Geçici Korniş- zuriyle tetkik edildi. 



~ a _ 
Türk Par asının, Baymetini skoruma hakkın

daki 1507 sayılı Kânunun 5546 sayih Kanunla 
değiştirilen 1 nci ve 4328, 5540 sayılı kanunlarla 
değiştirilen 3 neü ve 4328 sayılı Kanunla değiş
tirilen 4 ncö maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanunun süresinin uzatılmasına^ ve kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine müteâllik olarak ha
zırlanmış bulunan kanun lâyihası Hükümetçe 
5 Ağustos 1952 tarihinde Büyük Millet Meclisine 
sunulmuş olup halen alâkalı komisyonlarda tet
kik edilmektedir. Ancak bu lâyihanın komis
yonlarca tetkikinin ve kanuniyet iktisabının 
zamana mütevakkıf bulunduğu ve bugünkü mil
letlerarası iktisadi şartların mezkûr 1567 sayılı 
Kanun hükümlerinin tatbikinin devamını zaruri 
kılmakta olduğu nazara alınarak zikri geçen lâ-
yihftnHv kanuniyet iktisap etmesine intizaren 
1567 sayılı Kanunun 5540 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesiyle uzatılan tatbik süresinin bir yıl daha 
uzatılmasının icap edeceği anlaşılmış ve bu mak
satla baaarlanmış olan lâyihanın kabulü komis
yonca da uygun görülmüştür. 

Hükümet lâyihasının birinci ve ikinci mad
deleri komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş 
olmakla beraber ikinci maddenin tatbikatta bâzı 

tereddütleri mucip olması ihtimaline binaen 
üzerinde durulması icap eylemiştir. Filhakika 
lâyihanın ikinci maddesi bu kanunun neşri tari
hinden itibaren yröürlüğe gireeeğini tasrih etmiş 
olmakla beraber lâyihanın birinci maddesi 5540 
sayılı Kanunla uzatılmış olan sureyi bitimi târi
hinden itibaren bir yıl daha uzatmış bulunması 
hasebiyle müddetin bitimi tarihi ile bu kanunun 
yayımı tarihi arasındaki müddet içinde 1567 sa
yılı Kamına aykırı olarak işlenen fiillerin de bi
rinci madde metnine göre suç olacağı ve takibe 
tâbi tutulacağı neticesine var*Mi$ ve bu suretle 
meriyet maddesi üzeiın^e t&iliîlt y*pît!matoıştır. 

îşin müstaceliyetine>V«&&Ü fc^aelik ve ivedi
likle görüşülmesinin teklifi tıygiâaa bulunmuştur. 

Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur, 
Geçici Komisyo 
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î. Akçal 
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Siird 

M. D. Süalp 
Kütahya 
,¥. Alkin 
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Afyon 
S. Kerman 

İstanbul 
B. N. Göknü 
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Çanakkale 
K. Akmantar 

Seyhan 
Z. Akçalı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 
1567-sayılı Kanunun meriyet müddetinin uzatıl

masına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türk Parasının Kıymetini Ko
ruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinde yazılı olup 5540 sayılı Kanunla 
uzatılmış olan süre, bitimi tarihinden itibaren 
bir yıl daha uzatılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya ter a Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil Devlet Vekili 
A. Menderes M. Alakant 

Adalet Vekili Millî Savunma Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ S.Kurtbek 

İçişleri'Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. veSo. Y. Vekili 
Dr. EH. tfstündağ 

Tarım Vekili 
İV. ökmen 

Çalışma Vekili 
S. Ağaoğlu 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
T. İlen, 

Eko. ve Ticaret Vekili 
E. Güreli 

G. ve Tekel Vekili 

Ulaştırma Vekili 
'••'•> YVÎfresvîı 

ÎŞI^eîfer Vekili ve 
(?.^-Teİk;VV:V. 
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