
D E V R E : IX CÎLT : 28 İ Ç T İ M A : 4 

T. B. M. M. 
ZABIT CERİDESİ 

Elli birinci İnikat 

26.11.1954 Cuma 

Münderecat # 

Sayfa 
1. — Sabık sabit hulâsası 1014 
2. — Havale edilen kâğıtlar 1014 
3. — Yoklama 1015 
4. — Müzakere edilen maddeler 1015 
1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Umum 

Müdürlüğü 1954 Malî yılı Bütçe kanunu 
lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/691) 1015,1017,1032,1036,1044:1099:1102 

2. — 1954 Malî yılı Muvazenei Umumi
ye kanunu lâyihası ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/686) 1015:1019,1032:1043,1050:1073, 

1076:1095 
A -^ Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 

Bütçesi 1015:1019 
3. — Tekel Umum Müdürlüğü 1954 

Malî yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1/696) 1015:1023,1032,1036, 

1103:1106 
4. — Gümrük Kanununun bâzı mad

delerinin değiştirilmesine ve Gümrük Ta
rifesi Kanunu ile ek ve tadillerinin kaldırıl
masına dair kanun lâyihası ve Muvakkat ] 
Encümen mazbatası (1/715) 1023:1031,1034: I 

1035,1036,1107:1110 
5. — Tarım Vekâleti Etüd ve İstişare 

Sayfa 
Heyeti ve Yüksek Ziraat Şûrası Teşkiline 
Dair kanun lâyihası ve Ziraat ve Bütçe en
cümenleri (mazbataları (1/667) 1031:1032 

B — Ziraat Vekâleti iBütçesi 1032:1043 
6. — Devlet- Üretme Çiftlikleri Umum 

Müdürlüğü 1954rMlî ytlı Bütçe kanunu l#r 
yihası ve Bütçe Komisyonu raporu ,(1/69(1) > 10&&: 

7. — Orman Umum Müdürlüğü 19.&4 
Malî yılı Bütçe kanunu lâyihası - ve Bütçe, 
Komisyonu raporu (1/695) lO3a:lO43,lO40>10Ş0, 

,105340664115:1118 
€ — Münakalât Vekâleti Bütçeli 1060:1073, 
8. — Devlet Havayolları Umum Mü

dürlüğü 1954 Malî yılı Bütçe kanunu lâyi
hası ve, Bütçe- Komisyonu raporu (1/699) 1QŞ0: 

- 107«e,1077,lO784O96,U19L:1122 
İD — Çalışma Vekâleti Bütçesi 107-6:1095. 
5. — Sualler ve eeraplar 109$. 
A — Tahrirî sualUr 1096 
1. ~ Çankırı Mebusu, Kâzına Arar'in, 

Zonguldak - Ankara* arasında mukarrer. 
elektrikli işletmenin güzergâhına ve mezkar 
hatta işliyen metörlüı trenin ne sebeple kal
dırıldığına dair sualine.Münakalât- Vekil1 

Yümnü Üresin'in tahrirî.cevato,(6/1353) 1095. 



1. — SABIK ZABIT HÜLASASI 

Birinci celse 
Ankara Üniversitesi 1954 Malî yılı Bütçe 

kanunu lâyihası ile, 
İstanbul Üniversitesi 1954 Malî yılı Bütçe 

kanunu lâyihasının tehir edilen madde ve fa
sıllarından maadası kabul edildi. 

istanbul Teknik Üniversitesi, 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1954 

Malî yılı Bütçe kanunları, kabul olundu. 
Nafıa Vekâleti Bütçesi ile, 
Devlet Su îşleri Umum Müdürlüğü; 
Karayolları Umum Müdürlüğü 1954 yılı 

Bütçe Kanunu lâyihasının heyeti umumiyesı 
üzerindeki müzakereler tamamlanarak Nafıa 
Vekâleti Bütçesinin fasılları kabul edildi. 

Celseye ara verildi. 

İkinci celse 
Devlet Su îşleri Umum Müdürlüğü; 
Karayolları Umum Müdürlüğü lf'^4 yılı 

Bütçe kanunları kabul olundu. 

Lâyihalar 
1. — Devlet Malzeme Ofisi Kurulması hak

kında kanun lâyihası (1/781) (Maliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

2 . - 9 Şubat 1954 tarihli Türkiye - Maca
ristan Ek Protokolünün tasdikma dair kanun 
lâyihası (1/782) (Hariciye ve Ticaret encümen
lerine) 

3 . - 4 Aralık 1953 tarihli Türkiye - Polon
ya Buğday Protokolünün tasdikma dair kanun 
lâyihası (1/783) (Hariciye ve Ticaret encümen
lerine) 

4. — Karayolları Umum Müdürlüğünün 1953 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun lâ
yihası (1/784) (Bütçe Encümenine) 

5. — 19 Ocak 1954 tarihinde Türkiye ile 
Fransa arasından imzalanan «Sınai ve iktisadi 
Teçhizat Siparişleri hakkında Anlaşma» nm tas
dikma dair kanun lâyihası (1/785) (Hariciye, 
iktisat ve Ticaret encümenlerine) 

6. — 31 Ağustos 1946 tarihli Türk - Fran
sız Ticaret Anlaşmasına Ek Protokolün ve ili
şiklerinin tasdiki hakkında kanun lâyihası 

iktisat ve Ticaret Vekâleti Bütç'esi kabul 
edildi. 

Hemşirelik Kanunu kabul olundu. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti Kuruluş 

ve Memurları Kanununa bâzı hükümler eklen
mesine dair olan 4682 sayılı Kanuna bağlı kadro 
cetvellerinde değişiklik yapılmasa hakkındaki 
kanun lâyihası ve 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti Büt
çesi ile, 

Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Müdürlüğü 
1954 yılı Bütçe kanunu lâyihasının fasılları ka
bul edildi. 

26 . İT . 1954 Cuma günü saat 10 da toplanıl
mak üzere inikada son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Samsun Mebusu Çanakkale Mebusu 

T. İleri ö. Mart 
Kâtip 

Gazianteb Mebusu 
A. Ocak 

I (1/786) (Hariciye ve Ticaret encümenlerine) 
Teklif 

7. — Elâzığ Mebusu Şevki Yazman ve 81 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Memurları Teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair kanun tek
lifi (2/623) (Bütçe Encümenine). 

Mazbatalar 
8. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 

ve Teadülüne Dair Olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin içişleri Vekâleti mer
kez teşkilâtı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/732) (Ruznameye), 

9. — Nakil Vasıtaları hakkındaki Kanuna 
ek kanun, lâyihası ve Maliye ve Brütçe encümen
leri mazbataları (1/641) (Ruznameye), 

10. — Türkiye'ye bir Teknik Yardım Daimî 
! Temsilcisi izamı hususunda Türkiye Hükümeti 
J ile Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Bürosu 
| arasında imzalanan Teknik Yardım Ek Anlaş-
I masının tasdiki hakkında kanun lâyihası ve 
| Hariciye Encümeni mazbatası (1/684) (Ruz-
1 nameye). 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 



BIRINCI CELSE 
Açılma saati : 10,08 

REİS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoğüu 

KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), Sedat Baran (Çorum) 

REİS — Yoklama yapıyoruz. 
(Hatay m'eibu&larına kadar yoklama yapıldı.) 

3. —•YOKLAMA 

REİS Celseyi açıyorum. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Hudut ve Sahiüer Sağlık Umum Mü

dürlüğü 1954 Malî yılı Bütçe kanunu lâyihası 
ve Bütçe Komisyonu raporu (1/691) 

REİS — Hudut Ye Sahiller Umum Müdür
lüğü Bütçe kanunu lâyihasının müzakeresine 
devam ediyoruz. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 19te tari
hinden itilbaren mer 'id'ir. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 
edenler... Btmiyenler... 'Kabul edilmişltdr. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye, Sıhhat ve İçtimai Muavenet vekil
leri memurdur. 

REİS — Matddeyi kalbul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Lâyiha açık oya arz olunmuştur. 

2. — 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye ka
nunu lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/686) 

A — Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Bütçesi 

3. — Tekel Umum Müüdrlüğü 1954 Malî yılı 
Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/696) [1] 

REİS — Gümrük ve İnhisarlar Vekâletiyle 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1954 bütçele
rine geçiyoruz. 

Tümü üzerinde söz istiyenler: Perid Melen, 
Ali Fahri İşeri. 

[1] 73 sayılı matbua zaptın sonundadtr. 

Hatiplerin sözleri beş dakika ile mahdut 
olduğunu hatırlatıyorum. 

Ferid Melen. (Yok sesleri) 
Ali Fahri İşeri. 
ALİ FAHRİ İŞERİ (ıBâlikesir) — Arkadaş

lar, Tekel. Bizdeki gibd idare edilen hu şekilde» 
bir idare bugünkü dünyanın hiçbir memleketiıî-
de ve milletinde yoktur. Adı üstünde: (Tek-el). 
Başka ellere hiçjbdr şey "bırakmamakta. Dev-1 

letçeliğin ve inhisarcılığın en başında gelen bir 
teşkilâttır. 

Hani tasfiye edecektik 1 Şahsi'teşebbüsle* 
re Ibırakacaktık?1 Hep milleti aldatmak, mera
ki yakalamakmış. Ama diyecekler, talip yok,' 
O, hazır cevap. Ecnelbi sermayesine kapılarımı
zı açtık. Bıirbirlerini çiğniyorlar. Nasıl rağ-
bet ve kıymet her iş için artmıştır; bu hazır 
işe mi talip çıkmıyacak ? Hem de buma da lü-, 
zum yok. En küçük devletlerde ve milletlerde 
bile bandrol usulü tatbik edilmekte ve bu su
retle Devlete külfetsiz, zahmetsiz daha ç'ok ge
lir temin etmekle şahsi ve hususi teşebbüslere 
geniş iş sahaları bırakmaktadır. 

Bu kış avcılarımız, bilhassa köylü vatandaş
lar av malzemelerinin kıtlığından ve foulama-
dıküanndan acı acı dert yanmakta ve sızlan
maktadırlar. 

REİS — Ali Fahri Bey, bir dakikanız kal
mıştır. 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Devamla) — Daha ye
ni başladım Reis Bey. 

Bir kısmının avlanmak suretiyle kır sporu 
yapmaktan mahrum kaldıklarımı, diğer, büyük , 
bir kitlenin de, yani köylü sınıfının da kışın 
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bilhassa karlı havalarda köylünün işsiz ve aylak j 
kaldığı zamanlarda, yaiband valhşi hayvanları 
irriha edeceJkleri (bir sırada günlerce, hattâ ay
larca barut ve saçma giibi av malzeimesi bula-
madıkların'dan Tekel İdaresi bu miübrem ihti
yacı karşılıyamadığından acı acı şikâyet et
mektedirler. 

Kurtların köy içlerine kadar girdiklerini 
birçok küçük baş hayvanları telef ettikleri gi
bi büyük baş hayvanlara da saldırdıkları bu 
sebepten birçok maddi zarar gördüklerini hak
lı olarak şikâyet etmektedirler. Bıçaklarımızı 
topladınız, tabancalarımızı, fiskleri ile birlikte 
aldınız, çok şükür bizlere birer tane dededen, 
babadan kalma av tüfekleri bıraktınız fakat 
bunlara değil barut; saçma, kapsül bile bula
mıyoruz diyorlar. Zavallı köylü kışın davarını, 
yazın mahsulünü bu vahşi hayvanlardan muha
faza etmek için ne müşküllerle karşılaşmakta
dır. At var, meydan yok, silâh var cephane 
yok, bu işi üzerine alan Tekel İdaresi var, ma
alesef işle alâkadar olduğu ypk. Arkadaşlar, 
yapacağımız mühim işler vardır. 

Memleketimizin huzurunu bozan, iktisadi 
hayatımızı hırpalıyan, millî seciye ve ahlâkı
mıza suikast eden bugünkü varlığımız ve ya
rınki neslimiz için bir düşman kadar tehlikeli 
ve zararlı olan içki ipti!âsim önlemeye çalış
mak hepimize düşen vatani ve insani bir vazi
fedir. J 

GALİP KINOĞLU (Gazianteb) — Cenup 
hudütlarimızdaki kaçakçılıktan biraz bahsede
ceğim. Bunun da tedbir çarelerine temas ede
ceğim. 

Yalnız askerle ve jandarma ile kaçakçılığı 
önlemek mümkün değildir. Bu şekilde bir mü
cadele fazla külfet ve masrafı mucibolur. Fa
kat az fayda temin eder. Zararı faydasından her 
vakit fazladır. Kaçakçılığı azaltmak için ikti
sadi bâzı tedbirlere başvurmak lâzımdır. İki, 
üç senedir bu mevzua daima temas ettim, büt
çe müzakerelerimde konuştum ve söyledim. Ka
çakçılık mevzuunu teşkil eden nesneler mah
duttur. Bunları tesbit ederek bunların ya fiyat
larını indirmeli veya imallerini memleket dâhi
linde mümkün kılacak lüzumlu tesisleri vakit 
geçirmeden kurmalı. 

Arkadaşlar, köylünün iştira kabiliyeti ve 
kudreti hakikaten artmıştır. Bundan memnun I 
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| olmalıyız. O da ipekli ve görünüşü cicili bicili 

kumaşları giymek istiyor. Cicili bicili kumaş
ların daimî olarak büyük kitlede müşterisi 
bulunduğunu, alınıp satıldığını gören kötü ni
yetli komşumuz bu maddelerin imali için fab
rikalar kurdu. Orada öyle kaçakçı teşkilâtı 
meydana gelmiştir ki, oranın resmî makamları 
da bunları himaye ediyor desem yalan söylemiş 
olmam. Orada bir eşyayı kaçak olarak âdiyen 
göndermek icabediyorsa âdi, ekspres gönder-
me*k ieabediyorsa ekspres olarak veriyorsunuz. 
Kaçakçı teşkilâtı bu eşyayı bulunduğu yerden 
alıyor veya almak imkânına sahip oluyor. Ve 
istediğiniz yerde size veya emrettiğiniz kimse-

j ye teslim ediyor, ona göre nakil ücretini alı
yor. Suriye dâhilinde imal edilen tenevvuıu, 
köylünün giydiği ve kullandığı suni ipekli ku
maşlar dâhilde imal edilemez mi? Niçin imal 
edilmesin, bunun zararı ne olabilir? Bendenize 
kalırsa bunu imal etmekle birçok masrafların, 
zararların da önüne geçmiş oluruz. Köylü eski
den kendi dokuduğu eşyayı kendisi giyiyordu. Şim
di bununla iktifa etmiyor, çeşitli, ucuz ipeklileri 
bir ihtiyaç olarak elde etmek istiyor. Bunun 
önüne geçmeye imkân yoktur. Şimdi köylü es
ki bildiğimiz gibi değildir. Çok çalışıyor, çok 
para kazanıyor ve bununla da çeşitli ve ipekli 
kumaşlardan mamul elbiseleri giymek istiyor. 
O da ipekli giymeyi tabiî ve zaruri bir ihtiyat; 

J olarak hissediyor. Şimdi hakiki ipekliyi köylü -
i ye nasıl giydireceksiniz? Onlar hakiki ipekli

yi alamazlar çok pahalı. Bunun için de mut
laka iktisadi tedbirlere başvurmak lâzımdır. 
Arkadaşlar, bilirsiniz, vaktiyle rakı ve şeker, 
tuz gibi bâzı eşya kaçakçılığı olurdu, sonra 
kesildi. Sebebi şeker, tuz ve saire bu gibi ka
çakçılık mevzuuna giren bâzı maddelerin fiyat
larını indirdik, kaçakçılık da sona erdi. 

Arz etmek istediğim, cihet şudur : Kaçak 
I maddelerin gümrüklerini indirelim. Cenup 

mıntıkalarında kaçak takım elbise, ceket ve 
saire satılmaktadır. Bunları nihayet köylü 
10 - 15 lira vererek almaktadır. Bunun önlen
mesi de köylünün giyebileceği ucuz fiyatlı ha
zır elbise temini yoludur. İşte bütün bunları 
düşünüp derhal lüzumlu tedbire baş vurmak 
ve bu gibi kaçağa mevzu teşkil eden ve Suriye'
de fiyatı çok aşağı olan eşyanın memleketimiz-

I de fiyatım azaltmak çarelerine baş vurmak IA 
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zımdır. Kaçakçılık ancak bu suretle önlene
bilir. 

Arz etmek istediğim bâzı hususlar var ki, 
onları Vekil arkadaşımızla sonra ayrıca görü
şebilirim. 

Yalnız şunu arz edeyim ki, cebirle, zorla 
kaçakçılığın önüne geçeceğiz dersek aldanmış 
oluruz. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Sabri Erduman. (Yok sesleri). Mü
fit Erkuyumcu. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlar, tek bir temenni için söz almış 
bulunuyorum. Bu temennim de dinamitle balık 
avının men'ine dair olacaktır. 

Ta Trabzon'dan İskenderun'a kadar uzanan 
sahillerimizde, kanunen menedildiği halde ma
alesef lâyıkiyle murakabe yapılamaması yü
zünden dinamitle balık avı şiddetle devam et
mektedir. Dinamitle balık avlanması suretiyle 
•âdeta bir balık katliâmı yapılmaktadır. Sayın 
Vekilden bütçe müzakeresi dolayısiyle istir
ham ediyorum. Mücadele teşkilâtını genişlet
mek suretiyle bu işe lâyıkı veçhile alâkadar ol
masını bilhassa rica ederim. Bu vaziyet millî 
servetimizin günden güne azalmasına ve balık 
cinslerinin yok olmasına müncer olmaktadır. 
Bunun üzeride ehemmiyetle tedbir alınmasını 
bilhassa temenni ederim. 

REİS — Reylerini kııllanmıyan? Lütfen 
reylerini kullansınlar. 

Şimdi sözü, Encümen sözcüsüne veriyorum. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA MUHLİS ETE 

(Ankara) — Arkadaşlar, evvelâ av malzeme
si bahsine temas edeyim: Bu malzemenin dâ
hilde imal edileni normal bir surette tevzi edil
mekte, dışardan geleni döviz sıkıntısı dolayı
siyle bulunamadığı doğrudur. 

(Elektrikler kesildi, işitilmiyor sesleri) 
(Muhlis Bey biraz gayret, hızlı söyle sesleri) 

REİS — Rica ediyorum, biraz dikkatle din
lerseniz pek âlâ duyabilirsiniz. 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA MUHLİS ETE 
(Devamla) — Kaçakçılık hakkında arkadaşı
mızın söyledikleri, hakikaten yerindedir. Ka
çakçılık ancak iktisadi tedbirlerle giderilebilir. 
Biraz sonra huzurunuza gelecek kanunla suni 
ipeklilerin Gümrük resimleri indirilecektir. Bu 
suretle hariçten gelecek emtianın fiyatları da 
düşecek, kaçak eşyanın cazibesi azalacaktır. 
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Kaldı ki o civarda bir fabrikanın yapılması 
için etüdler yapılmaktadır. Gerek yapılacak 
fabrikanın yerli mamulü gerekse Gümrük Res
minin indirilmesi kaçakçılığı önliyecektir. 

Dinamitle balık avı esasen memnudur. Ta
kip kuvvetleri arttıkça arz ettiğim gibi motör-
ler de fazlalaşmca bunun önüne oldukça geçil
miş olacağı kuvvetle tahmin edilmektedir. 

Sorulan başka sual yoktur. 
Maruzatım bundan ibarettir. 
REİS — Başka söz istiyen yoktur. Fasılla

ra geçilmesini oyunuza arz ediyorum: Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

F. 
101 

201 

202 

203 

206 

207 

209 

210 

Lira 
Vekil tahsisatı 5 400 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 11 535 094 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 606 520 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 51 353 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 866 490 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince öden'ecek para mükâfatı 1 500 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve 15 nci mad
desinin (E) -fıkralariyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 671 865 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler,.. Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 3 600 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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f. Lira 
212 4367 sayılı Kanun gereğince 

verilecek er tayını '527 400 
KEÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

220 1615 sayılı Kanun gereğince 
yerilecek yemeklik bedeli 22 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kaibul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 60 200 
REİS — Kabul edenler... E't-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 176 600 
RElS — Kabul edenler... Et* 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3Û3 Basılı kâğıt ve defterler 76 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 98 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Vilâyetler kira bedeli 150 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler „ 53 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 418 200 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 ve 5501 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek tedavi mas. 
rafları ve yollukları '50 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
aniyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 1 199 200 
REÎS — Kabul edenler... Et-
rcıiyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 2 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

405 Hayvan satmalma, tazmin vte 
yem bedeli 64 616 
REÎS -—Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

406. Haber alma masrafları 50 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

1954 O : İ 
F. Lira 
407 Muhasebei Umumiye Kanunu

nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 101 300 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

409 Muayyenat 3 937 000 
REÎS — Kabul edenler,.. Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

410 Askerî gereçler 1 427 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

411 Haırb gereçleri ve teçhizat 300 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

412 Tıbbi ecza ve gereçleri 40 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yetnıler... Kabul edilmiştir. 

413 Veteriner ecza ve gereçleri 3 000 
REÎS - - Kabul edenler... Etmi-
y eni er... Kabul edilmiştir. 

414 Taşıma masrafları 127 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

417 ölen erlerin cenaze masrafl'a-
riyle kaçakçılarla çarpışma ne
ticesinde ölen subay, astsufbay, 
er ve muhafaza memurlarının 
ve deniz müstahdemlerinin 
teçhiz, tekfin ve kaıbir yapma 
masrafları 1 5Ö0 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

418 Gümrük idareleri masrafları 16 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

419 Muhafaza askerî mahkemeleri 
masrafları 7 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

420 2550 sayılı Kanun gereğince 
kaçakçılarla çarpışma netice
sinde ölenlerin ailelerine ve sa
katlananlara verilecek tazmi
nat 1 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

422 îşçi Sigortalan Kurumuna öde
necek prim 12 560 
REÎS — Kabul «demler... Etmi-
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423 

451 

452 

453 

454 

476 

478 

501 

502 

701 

711 

751 

t :5İ 

yem/ler... Kabul edilmiştir. 
Para gönderme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yemler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yemıler... Kabul edilmiştir. 
Teknik yardımdan faydalanıl-
ma'k suTettiyle ecnebi memle
ketlerle staj için gönderilecek
lerin yolluk masrtfları 
REÎS— Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası kongre ye konfe
ranslara iştirak edeceklerin 
yolluk ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
6085 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek sigorta ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenleı... Kabul edilmiştir. 
Kurs masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
1950 Brüksel Gümrük Tari
fe Nomanklatürünün hazırlan
masında hariçten bilirkişi sı-
fatiyle çalıştırılacaklara veri
lecek ücretlerle tabı ve teksir 
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. 
Yapı onarımı ve küçük yapılar 
REÎS — Kabul «demler... Etmi-
yemıler... Kabul edilmiştir. 
Makina alet vıe gereçler onarı
mı 
REÎS — Kabul edemleır... Etmi-
y emi er... Kabul edilmiştir. 
Satmalınacak makina, alet ve 
gereçler 

M-.: 
Lira 

40 000 

19 900 

12 000 

38 000 

25 150 

86 080 

23 000 

20 000 

21 050 

155 000 

3 500 

405 500 

19& Ö : İ 
_ REÎS — Sözcü, buyurun. <* 

SÖZCÜ MUHLÎS ETE (Ankara)-— Burada 
bir değişiklik talebediyoruz. 

'Tahsisat aynen kailmak üzere, ilgili cetve
linde yazılı bulunan iki kaptıkaçtı yerine bir 
kaptıkaçtı ve bir otobüs olmasını istiyoruz, faz
la insan taşınması için. 

REÎS — Faslı, ilgili cetvelde bu şekilde dü-
zeltme yapılmak üzere, komisyonun teklifi veç
hile reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1954 yılı Büt
çesinin tümü üzerindeki görüşmeler da'ha ev
vel bitmişti. iMaddelere geçilmesini oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tekel Umum Müdürlüğü 1054 yılı Bütçe 
Kanunu 

(MADDE 1. _ Tekel Umum Müdürlüğü 1954 
Bütçe yılı yatırımları dışında kalan masrafları 
için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (20 041 115) ve yatırım masrafları 
için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (1.5 144 909) lira tahsisat veril
miştir. 

A/l - CETVELİ 

F. 
202 

203 

204 

Lira 

206 

207 

Memur ve hizmetliler ücretleri 14 445 400 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 120 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 25 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 700 000 
REÎS .-r- Kabul edenler... Etmi-. 
yenler... Kabul edilmiştir. v 

Yabanci; dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
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P. Lira 

gereğince ödenecek para mükâ
fatı 4 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 1 643 613 
REÎS — Kabul edenler... Et-
Hiiyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 2 100 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

218 4896 sayılı Kanun gereğince 
'ödenecek kasa tezminatı 480 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
ımiyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Umutm Müdürlük büro masrafları 75 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
<miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro ma'srafları 290 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 90 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 320 000 
REÎS — Ka-bul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira fbedeli 17 001 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 125 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 545 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 90 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 7 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

405 5190 sayılı Kanunun gerektir
diği koruma ve tahsil memur-

1954 C : 1 
F. 

407 

417 

419 

420 

421 

450 

451 

452 

453 

459 

476 

501 

lan hayvanları masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren 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... Et-
ımiyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere veri-
cek burslar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Efcmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Staj masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmiştir. 
Milletlerarası münaselbetlerm 
gerektirdiği masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmiştir. 
Spor masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmiştir. 
Kurs masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
84 000 

86 500 

15 000 

40 000 

245 501 

125 000 

2 000 

25 000 

12 500 

16 000 

1 000 

47 000 

40 000 
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505 

602 

604 

605 
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Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmistir. 
İşçi 'kurul ve sendikalarına 
yardım 
REİS —- Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmistir. 
Çeşitli hayır ıkurumlarma yar
dım 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmiştir. 
4250 sayılı îspirtto ve ispirtolu 
îçkilier İnhisarı Kanunu gere
ğince şarapçılara verilecek 
primler ve yapılacak *başka 
ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVÇLİ 

701 Yapı onarımı 

Lira 
50 000 

150 000 

20 000 

1 000 

100 000 

750 000 

«ŞEVKÎ GÜRSES (Çorum) —Efendim, sa
yın Bakandan bir temennide bulunacağım. O da 
•şudur : 

'1944 senesinde Osmancık'ta bir hareketi arz 
olmuştu. O zaman Tekel İdaresi bir barakaya 
nakledilmişti. Vekâletten rica ettilk. Bize ver
dikleri cevapta, bu binanın ihtiyaca kâfi gel
diğini ve 88 metre karelik bir ambarı olduğu 
için hÖyle bir binaya lüzum görmediklerini ifa
de ettiler. Burada yalnız 100 bin liraya yakın 
malzeme vardır. Ufak hir dikkatsizlik neticesin
de bu 'bina kül olabilir. Onun için büyük bir 
tehlike ile karşı karşıyadır. Hattâ bâzı dikkat
sizlikler yüzünden bir tehlike geçirmiştir. Onun 
için çok rice ediyorum. Bunu tetkik ettirsinler. 
Binanın mukadderatını bir kibrite ıbırakmıya-
lım. . 

REÎS — 701 nci faslı kabul edenler.., Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
735 Bina satmaâma, yaptırma 1 085 000 

REÎS — Kabul «demler... Et-

Lira 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

736 5113 sayılı Kanun gereğince 
satmalınaeak veya yaptırılacak 
tütün bakım ve işleme evleri 
ve ambarları 4 600 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

741 4898 saynlı Kanun ıgereğinsce 
yeniden yaptırılacak falbrika 
imal ve doldurma evleriyle 
ımevcuıtlarının genişletilmesi 
masrafları 5 000 350 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiş/tir. 

751 İSatınahnaealk makine, alet ve 
araçlar ve buniları kurma mas
rafları 1450 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

752 iSatmalınacak taşıtlar ve bunla
rın komple motönleri 275 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

761 ıÇamaltı, Yavşan ve diğer tuz
lalarda yaptırılacak yeni te
sisler ve bunların genişletme 
masrafları 1 400 000 
REÎS. — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

762 5433 sayılı Kanun gereğince 
•ödenecek Rize Çay Fabrikası 
taksiti 624 559 
REÎS — Ka.bul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

771 (Şaraplık bağ yetiştireceklere 
'5089'sayıilı Kanun gereğince 
yapılacak ikrazlar ıöO 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okunduj) 

REÎS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabuıl edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel Umum Müdürlüğü 1^4 
Bütçe yılı varidatı, ilişik (B) işaretti cetvelde 
gösterildiği üzere (294 2217 TOff) lira tahmm 
edilmiştir. 
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B - CETVELÎ | MADDE 4. — 26 . V . 1927 tarihlî ve 1Ö5Ö 

sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu 
maddesi gereğince : 

A) Varidat nevilerinden her birinin da
yandığı hükümleri gösteren (C) cetveli, 

B) Gelecek yıllara geçici taahhütleret giriş
meye yetki veren kanunları gösteren (G) cetr 
veli bu kanuna bağlıdır. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 050 000 

1200 000 

1 Batış 'kârları (Tekel varidatı) 169 
REÎS — Kabul edenDer... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 'Çeşitli varidat (resimier) 
REÎS — Kabul edenltar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 Para cezaiları 
REÎS — Kaimi edenlter... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

4 Çeşitli hasılat 450 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
ımiyenler... Kabul edilmiştir. 

6 (Geri alma 100 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

16 Destekleme alımları hizmet üc
reti 250 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

7 ITütün, îçjki, Tuz Müdafaa 
Vergisi 122 722 577 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

((Madde 2 tekrar okundu). 

REÎS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler..,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tekel Umum Müdürlüğünün 
30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetliler kadroları, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 1953 
Bütçe yılında (D) işaretli cetveldeki hizmetli 
kadrolarında vâki ücret değişiklikleri dolayı-
siyle 1952 yılma nazaran almakta oldukları üc
retleri azalmış olanlara aradki farkların öden
mesine 1954 Bütçe ylmda da devam olunur. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddetsi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için îcra-
Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabilecek 
tertipler bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu lâ-
yihasiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Mecli
sine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek ol
maması şarttır. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tekel varidatının hususi hü
kümlerine göre tarh ve tahsiline 1954 Bütçe yı
lında da devam olunur. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler Etmiyenler... Kabmul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl harçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1953 yılı Bütçesinin 
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar ilgili oldukları hizmet fasllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan 
ödenir. 

1928 - 1952 Bütçe yıllarına ait olup da Mu
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zaman, aşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 
1954 ylı Bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden 
veya 3 - 6 ncı kısım fasıllariyle yatırım fasıl
ları bakiyelerinden eski yıllar borçları fasıl
larına Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisat
lardan ödenir. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tekel Umum Müdürlü<Kmün 
fabrika, tuzla, işleme evleri gibi iş yerlerinde 
toplu olarak çalıştırılan işçilere, hizmetlilere 
(Bu iş yerlerinde çalışan memurlar dâhil) 
masrafları döner sermayeden ödenmek üzere, 
çalıştıkları günlerde günde bir defa ve bir kab 
yemek ve ekmek veya (işçi adedi pişirmek mas
rafını karşılıyamıyacak kadar az olan yerler
de) yemek ve ekmek bedelinin tekabül ettiği 
miktar yemek bedeli verilebilir. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler;.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 8. — Masraf fasıllarından yapılacak I 

sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 20. V. 1946 tarihli ve 4S96 sa
yılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolardan, 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1954 Büt 
çe yılında kullanılamaz. I 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

MADDE 10. — întifaı Tekel İdaresine ait 
olup Hazine namına tapuya bağlanmış veya he
nüz tescil muameleleri ikmal edilmemiş bulunan I 
gayrimenkullerin umum müdürlük namına ya- i 
pılaeak intikal ve tescil muameleleri her türlü 
harç ve resimden istisna edilmiştir. I 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1954 tari
hinden itibaren mer'idir. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar vekilleri 
memurdur. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen ycktur. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihayı açık oya arz ediyorum. 

4. — Gümrük Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve Gümrük Tarifesi Kanunu ile 
ek ve tadillerinin kaldırılmasına dair Kanan lâ
yihası ve Muvakkat Encümen mazbatası (1/715) 
[1]. 

REÎS — Bir takrir var; okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Gümrük Kanununun bâzı maddelerinin değiş

tirilmesine ve Gümrük Tarifesi Kanunu ile ek I 
ve tadillerinin kaldırılmasına dair kanun lâyiha-

[1] 141 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

. İ954 Ö : İ 
sının bütçe ile alâkalı olması dolayısiyle Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı Bütçesinden sonra gündeme 
alınarak görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Muvakkat Encümen^ 
Sözcüsü 

Müfit Erkuyumcu 

REİS — Takrir, şimdi müzakeresi yapılan 
bütçe ile alâkalı kanun lâyihasının gündeme alı
nıp görüşülmesi mahiyetindedir. 

Oyunuza arz ediyorum: Kabul edenler... Et
miyenler... Gündeme alınmış ve görüşülmesi ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesî üzerinde .söz is
tiyen var mı? Maddelere geçilmesini oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunda bu lâyihanın müstace
liyetle müzakeresi teklif edilmektedir. Müstace
liyetle müzakeresini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Gümrük Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve 1499 sayılı Gümrük Tarifesi Ka
nunu ile ek ve tadillerinin kaldırılmasına dair 

Kanun 

MADDE 1. — 5383 sayılı Gümrük Kanunu
nun 4 ncü maddesine aşağıda yazılı 5 numaralı 
fıkra eklenmiştir : 

5. Tasfiye olunan eşyaya terettübeden ver
gi ödeme mükellefiyeti, satış kâğıdının güm
rükçe tanzim edildiği tarihte başlar. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen var mı? 
Oyunuza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 16 ncı madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

I - Gümrük Giriş Tarife Cetveli bu kanuna 
eklidir. 

Eşyanın tarifeye tatbikmda aşağıdaki esas
lar göz önünde tutulur. 

1. Eşyanın tarifeye tatbiki bölüm ve fasıl 
notları ile tarife pozisyonlarının metinlerine gö
re yapılır. 

Gümrük tarife cetvelindeki bölüm, fasıl ve 
tâli fasıl başlıkları münhasıran eşyanın tarife
deki yerini kolaylıkla tesbit maksadiyle konul
duğundan tatbikata tesir etmez. 

2. Tarifenin bölüm ve fasıl notlan ile ta-
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rife pozisyonlarının metinlerinde aksine, sara
hat bulıınnııyan hallerde aşağıda yazılı hüküm
ler tatbik olunur : 

* Tarifede her hangi bir maddeye taallûk eden 
pozisyon bu maddenin saf halinde veya sair 
maddelerle mahlut veya imtizaç etmiş hallerin
de tatbik olunur. 

Muayyen bir maddeden mamul eşyayı ihtiva 
eden tarife pozisyonuna tamamen veya kısmen 
bu maddeden mamul eşya da dâhildir. 

3. Birden fazla tarife pozisyonuna tatbiki 
mümkün olar. eşyanın tarifedeki yerinin tesbi-
tinde; 

a) Eşyayı belirli bir şekilde tavsif eden 
tarife pozisyonu daha umumi olarak ifade eden 
tarife pozisyonuna takaddüm edej. 

b) Muhtelif maddelerden ibaret olan veya 
çeşitli eşyanın birleştirilmesiyle meydana gelmiş 
bulunan mahlut veya mürettep eşyanın tarife
deki yerinin (a) fıkrasında yazılı kaideye göre 
tesbiti mümkün olmıyan hallerde, eşyanın ken
disine mümeyyiz vasfını veren maddeden imal 
edildiği kabul olunur-. 

e) Eşyanın (a), (b) fıkralarında yazılı 
hükümlere göre tarife tatbiki mümkün görül-
miyen hallerde Gümrük Vergisi en yüksek ver
gi haddini ihtiva eden tarife pozisyonuna göre 
alınır. 

4. Gümrük Tarife Cetvelinin bölüm ve fa
sıl başlarındaki notlara bâzı eşyanın bu bölüm 
veya faslın haricinde bırakıldığı veya atıf yap
mak suretiyle dâhil bulunduğu bölüm, fasıl 
veya tarife pozisyonları gösterildiği takdirde. 
metinlerinde aksine sarahat bulunmadıkça bu 
notların hükmü atıf yapılan bölüm, fasıl ve ta
rife pozisyonlarındaki bütün eşyaya şâmildir. 

5. Tarifenin her hangi bir pozisyonuna gir-
miyen eşya, en ziyade benzeri bulunduğu eşyayı 
ihtiva eden pozisyona tatbik edilir. Benzerlik 
Gümrük ve Tekel Vekâletince tesbit ve Resmî 
Gazete ile ilân olunur. 

TT - Gümrük ve Tekel Vekâletince tarifenin 
repertuvar ve izahnamesi neşrolunur ve tatbi
kata esas tutulur. 

Repertuvar ve izahnamede yapılacak deği
şiklik ve ilâveler Resmî Gazetede neşrolunur. 
Bu değişiklikler neşrinden önce kesinleşmiş 
Gümrük Vergisi tahakkuklarına tesir etmez. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen? 

.1954 C : 1 
SUDI MIHÇIOĞLü (Manisa) — Efendim; 

ben maddenin esası üzerinde değil, yalnız bir 
ibaresi üzerinde değişiklik yapılmasını teklif 
edeceğim. Maddede «16 ncı maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.» yazılıdır. Eğer komis
yon iştirak ederse ben bu cümlenin şu şekilde 
değiştirilmesini teklif ediyorum : «Aşağıda ya
zılı olduğu şekilde değiştirilmiştir.» 

REİS — Komisyon teklifi kabul etmektedir. 
Maddeyi bu değişiklik ile reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde bu deği
şiklikle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 20 nci madde
sinin 1 nci fıkrası sonuna aşağıda yazılı fıkra 
ilâve edilmiştir : 

Yukarıki fıkrada sözü edilen seyyahlarla 
yolcuların triptiksiz ve geçiş karnesiz getir
dikleri nakil vasıtaları en çok bir yıl içinde tek
rar ihraç edilmek şartiyle Gümrük ve Tekel Ve
kâletinin tesbit edeceği esaslar dairesinde yur
da sokulur. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen var mı? 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 24 ncü madde
sinin 7 nci fıkrası aşağıda yazılı olduğu şekilde 
değiştirilmiş ve bu maddeye 12 numaralı fıkra 
eklenmiştir. 

7. Hükümetin izni ile memleketimizde kazı
lar ve araştırmalar yapan kimse veya heyetle
rin bu maksatlar için getirdikleri eşya (Bunla
rın çeşitleri ve tekrar çıkış süreleri Millî Eği
tim Vekâletince tesbit olunur.) 

12. Yukarıki fıkralara göre memlekete ge
çici olarak sokulan ve vergileri nakitten gayrı 
şekilde teminata bağlanmış olup süresi içinde 
zorlayıcı sebepler olmamasına rağmen yurt dı
şı edilmiyen, antrepo ve gümrükçe müsaade 
olunan mahallere konulmıyan, eşyaya terettüb-
eden vergi ve resimlere ilâveten teminatın ve
rildiği tarihten başlamak üzere gecikmeden mü
tevellit kanuni faiz tahsil edilir. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen var mı? 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 26 ncı mad
desinin 2 numaralı bendi aşağıda yazılı olduğu 
şekilde değiştirilmiştir : 

2. Gümrük Vergisi Ödenerek ithal edilmiş 
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olan eşya sonradan yurt dışına çıkarılsa bile 
alman vergiler geri verilmez. Ancak : 

a) Eşyanın satış akdi hükümlerine aykırı 
çıkmasından dolayı iade veya imha edilmek is
tenmesi halinde, keyfiyet önceden gümrüğe 
yazı ile bildirilmek ve yapılacak «ıuayenede 
yurda sokulan eşya olduğu gümrükçe anlaşıl
mak ve memleketten tekrar ihracından itiba
ren en geç 6 ay içinde geldiği memleket güm
rük hattından geçtiği tevsik edilmek veya güm
rük idaresinin izin ve gözetimi altında imha 
edilmek şartları ile alman vergiler geri verilir. 

Bu isteklerin eşyanın gümrükten çekilmesin
den itibaren en geç bir ay içinde yapılması ve 
hükmedilen para cezasının ödenmiş olması lâ
zımdır. 

b) Vergi nispetlerinin arttığı mahallin*1 

geç tebliğ edilmesi sebebiyle eski tarife üze
rinden vergi ödemiş olan mükellefler, gümrük
çe farkın ödenmesi hakkında yapılan tebliğ ta
rihinden itibaren eşyayı bir ay içinde olduğu 
gibi tekrar ihraç veya gümrük antreposuna 
iade eylemek şartiyle ödenmiş vergileri geri is
teyebilir. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen var mı? 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 58 nci madde
si aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir : 

Yukarıki maddede gösterilen yerlere kon
muş olan eşya, sahipleri tarafından bu kanun
da yazılı gümrük rejimlerinden birine uygun 
olarak beyan edilmek üzere buralarda, ancak 
bir ay ve rejim beyanından itibaren de 3 ay ka
labilirler. Bu müddetler içinde kaldırılmıyan 
eşya tasfiye olunur. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen var mı? 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Aynı kanunun 59 ncu madde
sinin birinci fıkrası aşağıda yazılı olduğu şe
kilde değiştirilmiştir : 

1. Türkiye'ye kesin olarak girecek eşyanın 
giriş mahallindeki yetkili gümrüğe beyanname 
ile bildirilmesi mecburidir. 

Beyannamenin şekli, adedi ve ihtiva edeceği 
malûmat ile beyanın tevsikına yarıyan vesika
ların mahiyet ve adedi eri ve hangilerinin beyan-

2.1954 C : 1 
I nameye ekleneceği Gümrük ve Tekel Vekâleti • 

ce tesbit olunur. 
Uçakla gelen Gümrük Vergisinden mıuıı 

olan veya zatî mahiyette bulunan eşyanın he-
yan şekli Gümrük ve Tekel Vekâletince tesbit 
edilir. 

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

MADDE 8. — Aynı kanunun 65 nci mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir : 

Gümrük İdaresince tescil edilmiş olan be
yanname taallûk ettiği eşyanın vergi, resim ve 
para cezalarından dolayı taahhüt mahiyetinde 
olarak mükellefi bağlar ve Gümrük Vergisinin 
tahakkukuna esas tutulur. 

Gümrük İdaresi, beyanın doğruluğunu de
nemek üzere eşyayı kısmen veya tamamen mu
ayene edebilir. Bu takdirde muayene edilen eş
yaya ait vergi tahakkuku muayene neticesine 
göre yapılır. 

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

MADDE 9. — Aynı kanunun 67 nci maddesi 
I aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 
1 T - Gümrük Tarife Cetvelinde Gümrük Ver

gisinin eşyanın saf veya gayrisâf sıkleti üze-
ı rinden alınacağı yazılı olan hallerde : 

1. Gayrisâf sıklet tâbiri, eşyanın bütün am
balaj lariyle birlikte olan ağırlığını ifade eder. 

Gayrisâf siklet üzerinden vergiye tâbi «şya 
ambalajsız geldiği takdirde, bulunduğu halde
ki sıklet üzerinden vergiye tâbi tutulur. 

Başka başka vergi hadlerine ve aynı zaman
da gayrisâf sıkletleri üzerinden Gümrük Vergisi-

I ne tâbi eşya bir ambalaj içinde geldiği takdirde, 
eşya sâf sıkletleri üzerinden tartılır ve amba-

I lâj ağırlığı sâf kısletlerine mütenasiben tak
sim edilmek suretiyle ilâve olunur. 

Gayrisâf sikletleri üzerinden vergiye tâbi 
olan ile diğer ölçüler üzerinden vergiye tâbi bu
lunan veya vergiden muaf olan eşya bir amba
laj içinde geldiği takdirde, gayrisâf sıklet üze
rinden vergiye tâbi eşyanın Gümrük Vergi
si sâf sıkleti üzerinden hesaplanır ve tahakkuk 
eden vergi miktarına % 20 ilâve edilir. 

2. Sâf sıklet tâbiri eşyanın bütün ambalaj
ları çıkarıldıktan sonra kalan ağırlığını ifade 

! eder. 
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3. Sıkletleri üzerinden Gümrük Vergisine 

tâbi olan ağaç ve kerestelerle döküm halinde 
ithal edilen mayiWin makbul sebeplerden do
layı sıkletleri tâyin edilmediği takdirde güm
rük idaresi mezkûr eşyanın M3 ve hektolitre 
miktarlarını aşağıda yazılı esaslara göre kilo
ya tahvil etmeye ve Gümrük Vergisini buna gö
re tahakkuk ettirmeye salahiyetlidir. 

Meşe ve ceviz ağaç ve kerestelerinin her met
re kübü 700 Kg., i 

Bunun dışında kalan ağaç ve kerestelerin her 
metre kübü 500 Kg., 

Mayiatm beher hektolitresi 90 Kg., 
I I - Aşağıda yazılı hallerde eşyanın ambalajı 

ayrı olarak beyan edilir ve mahiyetlerine göre 
tarifede yer aldıkları pozisyonlar üzerinden 
vergiye tâbi tutulur. 

a) Eşyanın mûtat ve alelade maddelerden 
olmıyan veya lüzumundan başka bir şekilde ya
pılan ambalajlar,: 

b) Tallûk ettikleri eşyanın faturasında 
kıymeti ayrı gösterilen ve aynı zamanda müsta
kil bir ticaret eşyası mahiyetini arz eden am
balajlar, 

c) Gümrük Vergisinden kaçınma maksa-
diyle ambalaj olarak getirilen eşya, 

Şu kadar ki, yukarıki fıkralar hükümlerine 
göre kendi tarifeleri üzerinden Gümrük Vergi
sine tâbi ambalaj maddelerinin vergisi mazru
funu teşkil eden eşyanın Gümrük vergisinden I 
az olduğu veya bu vergiye müsavi bulunduğu 
takdirde, ambalaj maddelerinin Gümrük .Ver
gisi eşyanın tâbi olduğu vergi hadleri üzerin
den ve eşya ile birlikte tahakkuk ettirilir. I 

d) Deriden ve saireden mamul kılıf, kutu I 
ve mahfazalar ait oldukları tarife numarasına I 
göre vergiye tâbidir. I 

III - Sıkletleri üzerinden Gümrük Vergisine I 
tâbi eşyadan muayene edilenlere ait Gümrük I 
vergisi tahakkukları hakkında aşağıda yazılı I 
esaslar dairesinde muamele yapılır : I 

1. Kablardan yalnız birkaçı tartılmış olup I 
da beyana nazaran fazlalıklar görülürse aynı cins I 
ve neviden eşyanın tartılmamış kablarma bu I 
fazlalığın ortalamasına göre mütenasiben ilâ- I 
veler yapılır. Beyanname sahibi bu suretle I 
zam yapılmasını kabul etmek veya gümrükçe I 
lüzum görülürse diğer kablar da tartılır. I 

2. Tartılan kablarda beyana göre eksiklik 
görülür veya bu eksikliğin eşyanın tabiatından I 

. 1954 C : 1 
I veya telef ve ziyamdan veya çalınmasından ileri 

geldiği anlaşılırsa bulunan miktarlar üzerinden 
Gümrük Vergisi alınır. 

IV - Eşyanın kısmen yapılan muayenesinde 
cins, nevi ve niteliği itibariyle beyana göre da
ha yüksek tarife tatbikini icabettirecek derece
de aykırılık görüldüğü takdirde muayene, eş
yanın geri kalan kısmına teşmil edilebilir. Bu 
takdirde elde edilecek netice tahakkuka esas 
tutulur. 

Muayenenin, eşyanın geri kalan kısmına teş
mil edilmemesi halinde vergi tahakkuku kısmı 
muayenede bulunacak neticeye göre düzel
tilir. 

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

MADDE 10. — Aynı kanunun 68 nci mad-
dösi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir : • 

1. î thal edilecek eşyanın Gümrük Vergi
sine esas olan kıymeti : 

1. Eşyanın Gümrük Vergisi ödeme mükelle
fiyetinin başladığı takdirde normal fiyatıdır. 

2. Normal fiyat biribirinden müstaV! bir 
«alıcı ile bir satıcı arasında serbest rekabet şart
ları altında hâsıl olan fiyattır. Bu fivat tesbit 
edilirken : 

a) Eşyanın alıcıya Türkive'deki ithal li
man ve mevkiinde teslim edildiği, 

b) Satıcının eşya bedeline navlun, si<r<.rta, 
satış komüsyonu ve ithal yerine teslimine kadar 
yapılan bilûmum masraf ve ücretleri ilâve etti
ği, 

c) îthal liman ve mevkiinde ödenmesi gere
ken bütün vergi ve resimlerin alıcıya ait olduğu, 

Göz önünde tutulur. 
3. Birbirinden müstakil bir alıcı ile bir satı

cı arasında tam ve serbest rekabet şartları altın
da yapılan bir satışta eşyanın fiyatı : 

a) Alıcı tarafından fiilen ödenecek yegane 
fiyattır, 

b) Bu fiyat, bizzat satıştan tevellüt edecek 
münasebetler dışında, bir taraftan satıcı veya sa
tıcı ile iş ortağı hakiki veya hükmi bir şahıs, di
ğer taraftan alıcı veya alıcı ile iş ortağı hakiki 
veya hükmi bir şahıs arasında mevcut olabile
cek akde müstenit olsun olmasın, ticari malî ve
ya diğer nevi münasebetlerin tesiri altında ol-
mıyacaktır, 
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c) Eşyanın ileride satışından, temlikinlen 1 

veya kullanılmasından hâsıl olacak nemanın hiç 
bir kısmından satıcı veya satıcı ile ortak hakiki 
veya hükmi bir şahıs doğrudan doğruya veya 
bilvasıta faydalanmıyacaktır. 

4. îki şahıstan biri diğerinin ticaretinde her 
hangi bir menfaate sahip olur veya her ikisi hev 
hangi bir ticaretten müşterek bir menfaat elde 
eder veyahut 3 ncü bir şahıs yukardaki iki şa
hıstan her birinin ticaretinden bir menfaat elde 
ederse bu menf atler doğrudan doğruya veya bil -
vasıta da olsa sözü edilen iki şahıs ortak olur. 

5. Her hangi bir ihtira beratına istinaden. 
veya tescil edilmiş bir modele göre imal edilen 
eşya ile ecnebi bir ticari marka altında ithal 
olunan veya ithalden sonra mütaakıp bir ame
liye ile böyle bir marka altında satışa arz edi
lecek olan eşyanın normal fiyatına, ihtira be
ratına veya tescil edilen modele veya ecnebi 
ticari markaya ait menfaatler dâhildir. 

6. Katî satış akdine istinaden yurda geti
rilen eşyanın Gümrük Vergisi, bu akde uygun 
olarak beyan olunan ve gümrükçe ilk nazarda 
şüpheli görülmiyerek kabul edilen fiyat üze
rinden tahakkuk ettirilir.: 

Şu kadar ki, satış akdinin yukarıki fıkra
larda yazılı şartlara uygun olarak yapılmamış 
olması halinde Gümrük Vergisi, mezkûr fıkra
lara göre tesbit olunacak kıymet üzerinden he
saplanır. 

7. Eşyanın Gümrük Vergisine esas olacak 
kıymetinin Türk parası olarak beyanı mecbu
ridir. Fatura ve diğer vesikalarda vazıh yaban
cı paralar vergi ödeme mükellefiyetinin baş
ladığı tarihte Gümrük ve Tekel Vekâletince o 
ay içinde tatbik edilmek üzere neşir ve ilân 
edilmiş bulunan kurlara göre Türk parasına 
çevrilir. 

I I - Gümrük Vergisinin tahakkukuna esas 
olan eşya kıymetlerinin tesbitinde bir liradan 
aşağı olan kesirler liraya iblâğ olunur. 

UT - Vergiden muaf veya sıklet esası üze
rinden vergiye tâbi eşya da dâhil olmak üzere I 
bilûmum eşya kıymetlerinin yukardaki esasla
ra göre gümrüğe beyanı mecburidir. I 

IV - Gümrük Vergisi eşyanın kıymeti üze
rinden alman hallerde eşyanın fatura ve mü
masili diğer vesikalarda yapılan kontrolü neti
cesinde fatura ve diğer vesikalarda gösterilme- I 
miş olan kıymetler de normal fiyata eklenir. | 
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Fatura ve diğer mümasili vesikalarına na

zaran muayenede noksan zuhur eden eşya kıy
metleri, eşyanın telef ve ziyamdan ve çalınma
sından ileri geldiği anlaşılmak şartiyle vergi
ye esas olan kıymetten düşülür. 

V - İlgililer, ticari veya kanuni bilûmum 
hesap, defter ve vesikaları Gümrük ve Tekel 
Vekâletinin yetkili kılacağı memurlara göster
meye ve icabı halinde bunları tevdie mecbur
durlar. 

RElS — Müfit Erkuyumcu. 
MUVAKKAT ENCÜMEN SÖZCÜSÜ MÜ

FİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Efendim, 
maddenin bir numaralı bendinde 'bir yanlışlık 
vardır. Onun tashihi için söz aldım. (Eşyanın 
Gümrük Vergisi ödeme mükellefiyetinin başla
dığı takdirde) deniyor. (Tarihteki) (olacaktır. 

REİS — Madde hakkında söz istyen var 
mı? Maddeyi (Başladığı tarihteki) suretinde 
tashih ederek oyumuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 11. — Aynı kanunun 69 ncu mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
t ir ; 

Gümrükçe muayeneye tâlbi tutulan eşyanın 
Gümrük Vergisinin tahakkuk ettirilmesin de 
veya muaflık hükümlerinin uygulanmasında 
fiziki muayeneye veya kimyevi tahlile lüzum 
görülen hallerde alınacak numuneleri ve nu
mune alınması mümkün olmadığı takdirde 
esas eşya üzerinde gümrük lâJb'oratuvarflarm-
da ve buralarda yaprlamıyan hallerde Güm
rük ve Tekel Vekâletince resmî lâb'oratuvar-
larda yaptırılacak tetkik ve tahlil neticeleri' 
tahakkuka esas tutulur. 

Tahlilden artan numuneler, tahlil neticele
rinin tebliğinden itibaren bir ay içinde sahip
leri tarafından müracaat edilerek alınimadığı 

t takdirde gümrüğe terkedilmiş sayılır. 
Kimyevi tahlillerde kullanılacak tahlil me

totları Gümrük ve Tekel Vekâletince tesibit 
ve ilân olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı ? 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 12. — Aynı kanunun 84 ncü mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir : 

1. Kanuna göre alınması "ıgereken Güm-
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rük Vengisi ödenmeden veya eksik ödenerek 
yuda «sokulan eşyadan hiç alınmamış veya 
nofcsan tahsil edilmiş tolan vergiler, ödetme mü-
kellefiyetmİn başladığı tarihten itibaren 3 yıl 
içinde mükelleflerinden istenir. 

Mükellefler ibu isteklere 'karşı 78 ve 83 ncü 
maddeler mucibince itiraz haklarını kullana
bilirler. 

2. Yukarıiki fıkrada yazılı haller ceza tat
bikini gerektirdiği ta'kdirde ayrıca ceza da ka
rarlaştırılır. 

3. Bir beyannameye ait olup bir lirayı 
geçmiyen Gümrük Vergisi noksanları ile be
yanname sahdlbinin şalhisi istihlâkine mahsus 
olduğu anlaşılan eşyaya ait Gümrük Vergisi 
noksanları istenemez. 

Ancak, tahakkuk memurlarına bu hususta 
t'eretttübedebilecek ceza ve tazmin takipleri bir 
lirayı geçmiyen haller hariç olmak üzere bu 
hükmün dışındadır. 

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

MADDE 13. — Aynı ikanunun 85 nci mad
desi aşağıda yazılı olduğu sekilide değiştiril
miştir : 

1. Kanuna göre fazla alındığı anlaşılan 
vergiler, ödeme mükellefiyetinin başladığı ta
rihten itibaren 3 sene içinde geri verilir. 

2. Bir (beyannameye ait olup tutarı bir li
rayı geçmiyen vergi fazlalıkları geri verilemez. 

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

MADDE 14. — Aynı kanunum 104 ncü mad
desinin 1 nci fıkrası aşağıda yazılı olduğu şe
kilde değiştirilmiştir: 

Antrepolara konacak eşya, sahip veya tem
silcileri veya nâkilleri tarafından 5.8 ncd madde
de yazılı müddet içinde Gümrüğe beyan olu
nur. 

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

MADDE 15. — Aynı 'kanunun 121 nci mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir : 

Posta yolu ile Türkiye'ye gelen veya Türki-
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ye tâen gönderilen eşya Gümrükçe muayene edi
lir. 

İçinde eşya bulunmıyan mektuplar ile Güm
rük Vergisinden muaf kitap ve mecmualar bu 
hükfmün dışındadır. 

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

MADDE 16. — Aynı kanunun 126 nci mad
desine aşağıda yazılı 5 numaralı bent eklenmiş 
ve 4 numaralı bendi takibeden fılkra 5 numa
ralı bendi takibetmek üzere aşağıda yazılı ol
duğu şe'kilde değiştirilmiştir: 

j5. Çıkış eşyasından gümırüklerde kalıp 3 
ay içinde geri almmıyan eşya; 

Gümrük idareleri tarafından cins, nevi, 
miktar ve vasıfları tesbit edilerek ilân olunduk
tan sonra açık artırma yoliyle satılır. 

BEÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyumuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul edillmiştdr. 

MADDE 17. — Aynı kanunun 134 ncü mad
desine aşağıdaki fıkra e'klenm iştir: 

Gümrük komüsyıoncıı ve yardımcıları komi
ser hakem veya eksper hakem olamazlar. 

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

MADDE 18. — Aynı kanunun 140 nci mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir : 

Gümrüklerde tatbik edilen mevzuata mu
halif hareketleri görülen komüsyoncu veya yar
dımcıları lüzumlu hallerde müi'ettiş, başmüdür 
ve başmüdürlük teşkilâtı olmıyan yerlerde mü-
dürlerce muvakkaten işten menedilerek güm
rüklerde iş takibetmelerine müsaade olunmaz 
ve keyfiyet derhal Vekâlete bildirilir. 

Bunlar hakkında yapılacak tahkikat netice
sine göre inzibati ceza mahiyetinde karnelerinin 
daimî veya en çok bir seneye kadar muvakkat 
olarak geri alınmasına Vekâlet Disiılin Komis
yonunca karar verilir. Komisyonun kararları 
kesindir. 

Komiser veye eksper hakemlikle meşgul ol
dukları anlaşılan gümrük komüsyoncu ve 
yardımcılarının karneleri Vekâlet Disiplin Ko
misyonunca geri alınıi'. 
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REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 

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

MADDE 19. — Aynı kanunun 145 nci mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekille değiştirilmiş
tir : 

37, 40 ve 43 ncü madde hükümlerine aykırı 
hareket eden 100 rüsum tonilâtodan yukarı ge
milerin kaptan veya acentalarmdan, hareket
leri kaçakçılık mahiyetini tazammun etmediği 
hallerde 100 liradan 500 liraya kadar para ce
zası alınır. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Aynı kanunun 147 nci mad
desinin 3 ncü fıkrası aşağıda yazılı olduğu şe
kilde değiştirilmiştir : 

Döküm halinde nakledilen eşyanın manifes
tosunda yazılı miktarlarına göre % 2 yi aşan ek
sik ve fazlalıkların birinci fıkrada gösterilen 
sebeplerden ileri geldiği gümrükçe tâyin edi
len müddet içinde ispat olunamazsa bu eksik 
ve fazlalıklar için gümrükçe alman vergiler 
kadar para cezası alınır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 21. — Aynı kanunun 148 nci mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir : 

117 nci maddede yazılı aykırılıklar hariç ol
mak üzere beyan ile denetleme neticesinde eş
yanın : 

a) Tarife tatbikatına müessir cins, nevi 
veya niteliğinde veya vergiye esas olan sayı, 
baş, ağırlık gibi ölçülerinde aykırılık görüldüğü 
ve beyana göre hesaplanan vergi ile denetleme 
neticesine göre alınması gereken vergi miktar
ları arasındaki fark % 5 i aştığı takdirde ver
giden ayn olarak ilk defasında bu farkın bir 
katı. tekrarı halinde üç katma kadar para ceza
sı alınır. 

b) Kıymet üzerinden Gümrük Vergisine 
tâbi eşyanın beyan olunan kıymeti, yapılan de
netleme neticesinde tesbit olunan kıymete na
zaran noksan bulunduğu takdirde buna terettü-
beden Gümrük Vergisinden başka farkın 10 
misli para cezası alınır. 
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Yukarıki fıkralara göre verilecek para ceza

sı vergi tahakkukunun katileşmesinden sonra 
kararlaştırılır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Aynı Kanunun 149 ncu mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir : 

Bu kanunda ayrı bir ceza tâyin edilmiyen 
hallerde bu kanuna uygun olarak verilen emir
lere aykırı hareket edenlerden aykırılığın dere
cesine göre 50 liradan 1 000 liraya kadar para 
cezası alınır. 

1 REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 23. — Aynı Kanunun 151 nci mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril-

I mistir : 
Bu kanunda yazılı para cezalarına ilgili 

Gümrük İdaresi amirlerince karar verilir. Bu 
! kararlar, aleyhine karar verilmiş olanlara yazı 

ile tebliğ olunur. 
Kararlar mucip sebepli olarak verilir. Bu 

kararlardan mükellef aleyhine olanlar mükel
lef tarafından tebellüğünden itibaren 15 gün 
içinde yapılan itiraz üzerine, lehine olanlar 
re'sen Gümrükler Umum Müdürlüğünce tetkik 
olunarak karara bağlanır. Gümrükler Umum 
Müdürlüğünce verilecek kararlara tebliğleri ta
rihinden itibaren 15 gün içinde salahiyetli mah
kemeye itiraz olunabilir. 

Katileşen para cezaları Âmme Alacaklarının 
Tahsil Usulü hakkındaki Kanuna göre alınır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 

MADDE 24. — Aynı kanunun 153 ncü mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir : 

a) Bu kanunda geçen ve şümulü belirtil
memiş olan eşya tâbiri her türlü madde ve kıy
metleri ihtiva eder. 

Bu kanunda geçen (Gümrük Vergisi), (ver
gi) (Gümrük vergileri) veya (vergiler) tâbir
leri yalnız Giriş Gümriik Vergisi mânasında 
kullanılmıştır. 

Giriş'Gümrük Vergisi ile birlikte eşyadan 
gümrüklerce alman diğer vergi ve resimler için 
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hususi kanunlarında tahakkuk ve tahsil tarzları 
ile itiraz yolları, noksanların istenmesi ve fazla 
alman vergilerin geri verilmesi hakkında hü
küm mevcut olmaması halinde bu kanun hüküm
leri cereyan eder. 

b) Bu kanunda sözü edilen manifestolar 
ile beyannameler gümrükçe bastırılır ve tesbit 
edilecek değeri karşılığı damga pulu yapıştırı
larak ilgililere verilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Aynı kanunun 154 ricü mad
desi sonuna aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir : 

1 Haziran 1929 tarihli ve 1499 sayılı Güm
rük Tarifesi Kanunu ile bu kanuna ek ve bu 
kanunu tadil eden kanunlar. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Hükümeleri halen yürürlükte 
bulunan kanunların 1499 sayılı Tarife Kanunu 
ile ek ve tadillerine ve bu kanuna bağlı İthalât 
Umumi Tarifesine vâki atıf hükümleri, bu ka
nunla muaddel 5383 sayılı Gümrük Kanununa 
yapılmış sayılır ve bu hükümlerde bir eşya, ta
rife numara ve pozisyonları gösterilmek sure
tiyle zikredilmiş ise atıf hükmü, o eşyanın yeni 
tarifedeki yeri tesbit olunarak eskisi gibi tat
bik olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT ENCÜMEN SÖZCÜSÜ MÜ-
FÎT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Efendim, ko
misyon, Hükümetle mutabık olarak buraya bir 
geçici madde eklenmesini teklif etmektedir. Bu 
maddenin metni şöyle olacaktır: 

«Muvakkat madde — 1499 sayılı Tarife Ka
nununa göre ahdî tarifelerle tenzilât icrası 
kabul edilmiş olan maddelerin tenzilâtlı vergi
leri taallûk ettikleri Ticaret Muahedelerinin 
mer'i bulundukları müddetçe muteberdir.» 

Bu, daha ziyade mükellefler lehine evvelce 
tanınmış olan hakların korunması için yapıl
mış bir tekliftir ve Hükümetle komisyon muta
bakat halindedir. Bu itibarla teklif edilen bu 
maddenin kabul buyurulmasmı rica ediyorum. 

REÎS — Encümen sözcüsünün teklif ettiği 
ve Hükümetle mutabık olduğu maddeyi muvak
kat madde olarak okuyoruz; 
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Yüksek Reisliğe 

Aşağıdaki geçici maddenin kanuna ilâvesini 
arz ve teklif ederim. 

Muvakkat madde : 1499 sayılı Tarife Kanu
nuna göre ahdî tarifelerle tenzilât icrası ka
bul edilmiş olan maddelerin tenzilâtlı vergileri 
taallûk ettikleri Tiearet Muahedelerinin mer'i 
bulundukları müddetçe muteberdir. 

Muvakkat Encümen adına Sözcü 
Balıkesir Mebusu 

Müfit Erkuyumcu 

REÎS — Muvakkat maddeyi oya arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MUVAKKAT ENCÜMEN SÖZCÜSÜ MÜFÎT 
ERKUYUMCU (Balıkesir) — Efendim kanu
nun kabul edilen 2 nci maddesinin bir numa
ralı bendi (1 X Eşyanın tarifeye tatbiki bölüm 
ve fasıl notları ile tarife pozisyonlarının me
tinlerine göre yapılır.) şeklinde kabul edilmiş
tir, bu maddenin taallûk ettiği 48./01 numaralı 
tarifede gazete kâğıtları için % 50 nispetinde 
bir gümrük resmi kabul edilmiştir. Hükümetle 
komisyon mutabık kalarak memleketimizde ga
zete fiyatlarının yükselmemesini ve gazetelerin 
daha kolay çıkabilmelerini ve neşriyat yapabil
melerini teminen bu resmin % 50 den % 10 a 
indirilmesi kabul etmişlerdir. Bunun için bir 
takrir veriyorum, kabulünü rica ederim. 

Kabulü halinde neşriyat daha kolaylaşacak 
ve memleketimizde gazetecilik büyük bir inki
şafa mazhar olacaktır. Memleketin neşriyat ha
yatına büyük faydalar temin, edeceğine inan-
dğımız gazetelerimize faydalar ve kolaylıklar 
temin edecek olan teklifimizin heyeti umumiye-
nizce de tasvıbedileceğini ümidediyoruz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REÎS — Lâyihaya ilişik cetvelle alâkalı tak

riri okutuyorum. 

Yülksek Reisliğe 
Tarifenin 4801 numaralı pozisyonunun aşa

ğıdaki sekilide değiştirilmesini teklif ederim : 
48.01 — Mihaniki şekilde imal edilmiş kâğıt 

ve mukavvalar, ısellüioz vatka dâhil, rulo veya 
yaıprak halinde : 

a) Süzgeç kâğıdı ' 10 
lb) ı% 70 ve daha fazla odun hamurunu 

I ihtiva eden, metre karesi ağırlığı 50 - 55 
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gram arasında olan (50 - 55 dâhil) kâğıt
lar 10 

>c) Diğerleri 50 
Komisyon adına 

Komisyon Sözcüsü 
Balıkesir Mebmsu 
Müfit ÛErkuyumcu 

REİS — Komisyonun teklif ettiği şekle Hü-
ikümet de mutabık olduğunu ifade etmektedir
ler. Bu değişikliği oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler.,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Değişiklik yapılacaktır. 

MADDE 27. — Bu kanun neşri tarihinden 
üç ay sonra yürürlüğe girer. 

REİS — Maddeyi kaibul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir 

MADDE 28. — Bu kanun hükümlerini icra
ya icra VekilÜeri Heyeti memurdur. 

IREİS — Maddeyi kaibul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir 

Lâyihanın tamamını açık oya arz ediyorum. 

5. — Tarım Vekâleti Etüd ve İstişare Heyeti 
ve Yüksek Ziraat Şûrası Teşkiline Dair kanun 
lâyihası ve Ziraat ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/667) [1] 

REÎS — Ziraat Vekâleti Bütçesi ile ilgili bir 
teklif vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Tarım Vekâleti Tetkik ve İstişare Heyeti ve 

Yüksek Ziraat Şûrası Teşkiline Dair lâyihanın 
ruzn'ameye alınarak görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Bütçe Encümeni Reisi 
İzzet Akçal 

REÎS — Tarım Vekâleti îstişare Heyeti 
Teşkiline ait kanun lâyihasının gündeme alın
ması teklif edilmektedir. Kanun lâyihasının 
gündeme alınmasını oyunuza arz ediyorum. 
Gündeme alınmasını kabul edenler... Kabul et-
miyenıler... Gündeme alınması kabul edilmiştir. 

Heyeti umuımiyesi üzerinde söz istiyen? 
Yolktur. Maddelere 'geçilmesini ka'bul edenler... 
Kalbuil etmiyenler.., Maddelere geçilmiştir. 

Raporda lâyihanın ivedilikle 'görüşülmesi 

[1] 155 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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teklif edilmektedir. İvedilikle görüşülmesini 
oyunuza arz ediyorum. Kaibul edenler... Kaibul 
etmiyenler... İvedilikle görüşülmesi 'kabul edil
miştir. 

Tarım Vekaleti Tetkik ve îstişare Heyeti 
Teşkiline dair Kanun 

MADDE 1. — Tarım Vekâleti merkez teş
kilâtına (Tetkik ve İstişare Heyeti) adı ile bir 
teşkilât ilâve edilmiştir. 

REİS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tetkik ve İstişare Heyeti : 
1. Tarım Vekâletinin ve bu Vekâlete bağlı 

müessese ve teşekküllerin hizmet mevzula ı ile 
alâkalı ana mesele, plân, program ve lâyihalar 
üzerinde tetkikat yaparak mütalâa ve kanaat
lerini belirtmek; 

B) Ziraatle alâkalı mevzuatın, plân ve 
programların tatbikmda görülen aksaklık ve 
noksanlıkları esbabı mucibeleriyle bildirmek; 

C) Memleketin zirai kalkınma siyasetinin 
inkişafını sağlıyacak her nevi bilgi ve yenilik
leri derlemek; 

D) Vekâlete bağlı teşekkül ve idarelerin 
devamlı surette iş birliğini ve daha verimli ye 
ahenkli çalışmalarını temin için gerekli tedbir
leri araştırmak; 

E) Diğer vekâlet ve idarelerin umumi ta
rım siyasetine ve mevzuatına taallûk eden faa
liyet ve tatbikatını tetkik ile gereken tedbir ve 
teşebbüsleri tesbit ederek mütalâalarını bildir
mek; 

F) Ziraat Vekâletinin dış memleketlerle 
münasebetlerini tedvir etmek; 

G) Vekil tarafından teklif ve tevdi edile
cek diğer işleri görmek; 

Vazifeleriyle mükelleftir. 
REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tetkik ve İstişare Heyeti reis 
ve azaları Tarım Vekilinin inhası üzerine müş
terek kararla tâyin olunurlar. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Memurları Aylıkları-
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nın tevhit ve Teadülüne dair olan 30. V I . 1930 
tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı d ) ırama rol' 
cetvelin Tarım Vekâleti kısmına ilişik (1) sayıh 
cetvelde yazılı kadrolar eklenmiş ve aynı kı
sımdan ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
çıkarılmıştır. 

REÎS — Maddeyi oyunuza arz edivorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE b. — Bu kanun 1 Mart 1954 tarihin
de meriyete girer. 

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

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya tora Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi oyunuma arz edivorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini oyuru/a arz 
edivorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Umum Müdürlümü ve 
Tekel Umum Müdürlüğü bütçelerinin rey toplama 
muamelesi bitmiştir. 

B — Ziraat Vekâleti Bütçesi. 

6. —Devle t Üretme Çiftlikleri Umum-Mü
dürlüğü 1954 Malt yılı Bütçe konunu lâyihası 
ve Bütçe Komisyonu raporu (1/690) [1] 

7. — Orman Umum Müdürlünü 1954 Malî 
yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/695) [2] 

. REÎS — Ziraat Vekâleti Bütçesiyle Devlet 
Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü, ve Orman 
Umum Müdürlüğü 1954 Malî yılı bütçeleri üze
rindeki müzakerelere başlıyoruz. 

Söz istiyenîerî okuyorum : 
Remzi Oğuz Ank, Türkiye Köylü Partisi 

Grupu adına, Lâtif Aküzüm, Ali Fahri işeri, 
Nuri Ocakcıoğlu, Sabri Erduman, Sırrı Ata!ay, 
Fikret Başaran, Ahmet Kemal Varınca, Abbas 
Gigin. 

Remzi Oğuz Arık. (Yok sesleri). 
Lâtif, Aküzüm. (Yok sesleri). 
Ali Fahri îşerî. 

[1] 100 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
[2] 82 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Reis Bey, 

üç defa okudum bu konuşmam dört dakikaya sığ
maktadır, yani sözümü kesmeyiniz, kısadır. 

REÎS — Rica ederim Fahrî Bey, konuşma
nıza başlayın, dakikanız geçecek. (Gülüşürler). 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Muhte
rem arkadaşlar, dikkatsizlik ve alâkasızlık yü
künden sık, sık tren kazaları olmaktadır... 
(Ziraat bütçesi, ziraat bütçesi, gülüşmeler.) 

Affedersiniz, yanlış oldu. (Gülüşmeler . 
Muhterem arkadaşlar, Ziraat memurlarının 

vazifeleri, senenin muayyen günlerinde ve ta
rihlerde bakanlığa birer rapor göndermek bir de 
idare heyetinde âza sıfatiyle bulunmaktan iba
rettir. 

Halbuki, vatandaşlar bağ ekecek, meyva yetiş
tirecek, hangi tarlaya ve toprağa ne ekecek ve 
toprak hangi mahsulü daha iyi yetiştirecek, bun
ları yerinde görmek, müstahsil ile daima temas 
etmek, bilgi vermek, gibi vazifelerle vazifelen
dirilmek, bu suretle çiftçiyi daha faydalı bir 
hale getirmek lâzımdır. 

Devlet Bütçesi ile beslenen bir üretme çift
liklerinin adedlerinin azalması ve masraf cihet
lerinden de tam bir tasarruf yapılması, randı
manın iki misline çıkarılması, şimdiki gibi hay
van ihtivaçlarının ve bütün çiftlik ihtiyaçları
nın dışardan alınması v«ivr. Birleşik Amerika'
da ve başka milletlerde oîı'uğu gibi bu çiftlik
leri şahsi teşebbüslere .e mütelı&ssıs serbest 
çiftçilere yetiştiricilik ve uı etmecilik için Dev
let murakabesi altında verilmesi memleket için 
daha verimli olacağı gibi Devlet bütçesinde de 
mühim bir tasarruf olacaktır. 

Tam kan ve yarım kan merinos kuzularının 
kesilmiyerek Trakya'daki damızlık sahiplerine 
bedeli mukabili verilmesi ve bu suretle Trak
ya'da da hiç olmazsa yarım kan merinos yetiş
tirilmesi ve yarım kanlar iklime daha iyi inti
bak etmekte ve etleri de sütleri de kıvırcığa 
benzemektedir. Bunun üzerinde ehemmiyetle 
durulması. 

Çok küçük kuzuların kestirilmemesi, keza 
körpe süt danalarının ve malakların dişilerinin 
hiç, erkeklerinin de iki yaşından evvel kestiril
memesi, Yunanistan'a ve harice genç danaların 
ve malakların ihracına katiyen müsaade edilme
mesi lâzımdır. 

Bir de arkadaşlar, Adapazarı Araba ve Pul
luk Fabrikasının arabaları 450 - 500 liraya, 
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pullukları da 45 - 50 liraya zürraa verilmekte- I 
dir. Serbest piyasada aynı malı yarı fiyatlara 
almaktadırlar. Acaba vadeli diye mi bu kadar 
pahalıya verilmektedir. Bunun da nazarı dik
kate alınması. 

Bir de traktör sahipleri yedek parçalar yü
zünden birçokları da ekim mevsimlerini kaçır
maktadırlar. Buna da bir son verilmesi ve bir 
an evvel bu ihtiyaçlarının temin edilmesi. 

Hayvan yetiştirilmesi.c güince; ziraat ka
dar hayvancılığa kıvrnot vermek mecburiyet'il
deyiz. Bu vaziyetle İM/VMUJIUS y.ldan yıla azal
makta hattâ bâzı cinsler tamamiyle kaybol
maktadırlar. Bu da hayvan sayımı ile anlaşıla
caktır. Hayvancılığa müsait olan yerlerde hay
vancılığa kıymet verilmesi. Meselâ, Manyas 
hayvan yetiştirmeye en müsait yer olduğuna 
göre küçük buzağılar, bir yaşında danalar su
suzluktan ölmektedir. Yanıbaşmda da kocaman 
bir göl vardır, ve ayrıca da bu gölü dolduran 
mütaaddit dereler ve çaylar vardır. Fakat bir 
Manyas çayının mecrasının kısaltılarak en ay-
km mesafeden göle bağlanması lâzımdır. Fakat 
bu yüzden birçok hayvan yetiştiren ve nüfus 
kesafeti ve hayvancılıkla geçinen birçok köy
lerin meraları susuz kalmıştır. Bunun ehemmi
yetle nazarı dikkate alınmasını rica ederim. 

REÎS — Nuri Ocakcıoğlu. (Yok, sesleri) Sab-
ri Erduman. (Yok, sesleri), Sırrı Atalay. (Yok, 
sesleri), Fikret Başaran. (Vazgeçti sesleri), Ah
met Kemal Varınca. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) — 
Efendim; bendeniz bu sene, şu bütçenin vekâ
letlere ait olan kısımlarında köylüye taallûk 
eden meseleler üzerinde şöyle doyumluk değil, 
tadımlık konuşmaya karar vermiş bulunuyorum. 
Bunların içinde de bilhassa Nafıa ve Ziraat Ve
kâletleri bütçelerinde konuşmayı tercih etmiş
tim. Ziraat Vekâleti demek, köylü vekâleti de
mektir. Bu vekâletin iştigal sahaları toprak, 
bitki ve hayvancılıktır. Bu da köylüyü alâka
dar etmektedir. 

Bendeniz bu saydığım mevzuların ıslahı üze
rinde tetkikler yapmış ve şu neticeye varmış | 
bulunuyorum. Meselâ bitki ıslahında, başta 
buğday tohumları geliyor. Bizim tahıl dediğimiz 
grupun tohumları geliyor. Bu tohumların ısla
hında Türkiye'nin coğrafi şartlarına intibaK 
şarttır, yani tohumlar ıslah edilirken, ki zira-
atçiler benden daha iyi bilirler, tabiatı eşyaya, I 
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coğrafi, tabiata intibak etmek lâzımdır, Naza
riyattan ziyade! Meselâ; Orta - Anadolu'nun 
yumuşak buğdayı Doğu ve Cenup - Anadolu 'nun 
sert buğdayı vardır. Üretme çiftlikleri kurulur
ken tabiatın bahşettiği imtiyazlara riayet etmek 
lâzımdır. Yumuşak buğday tohumunu Cenuba, 
Şarka göndermiyeceksiniz. Oralarda da istas
yonlar açacaksınız, tohumu orada ıslaha çalışa
caksınız. Hayvan meselesi de böyledir. Coğrafi 
realitelerimiz bizi bu yola sevkeder. Türkiye'
nin coğrafyası. Yedi iklim dört bucak olmak 
üzere yaratılmıştır. Yedi iklimin hayvan ve ne
bat ıslahını ayrı ayrı kabul etmek lâzımdır. 

Meselâ, Orta - Anadolu'daki kara sığırı ıs
lah için Çorumlular Kars'tan damızlık getirir
ler. On sene sonra dejenere olur ve nasil mün
kariz olur. Şu halde, Orta - Anadolu'daki sığır 
ıslahatında oradaki damızlık hayvanlarını bul
mak lâzımdır. Holânda'dan da inek gelecekmiş, 
bunlara taraftar değilim. Merinos koyunu ge
tirdiniz tutmadı.. 

ZİRAAT VEKÎLÎ NEDÎM ÖKMEN (Maraş; 
— Tuttu. 

. AHMET KEMAL VARINCA (Devamla) — 
Tutmadı.. 

REÎS — Ahmet Kemal Bey; müddetiniz dol
muştur. 

Abbas Gigin. ... . 
AHMET KEMAL VAftlNCA (Devamla) — 

Bir iki dakikalık sözüm kalmıştı. Tadildik bu 
kadar olur. (Gülüşmeler). 

ABBAS GÎGÎN (Çoruh) — Muhterem arka
daşlar, Ziraat Vekâleti Bütçesi konuşulurken 
aziz'vekilin Çorulh için çok muvaffak çalışma
larımı, bize getirdiği büyük inşirahı serdetmek 
suretiyle söze başlıyacağım. Bu arada muhte^ 
rem vekil beyden Çoruh içdn düşündüğümüz 
bâzı hususların temennisinde olmak arzusun
dayım. . 

Bundan takriben 8 - 10 sene evvel Çoruh'ta 
bir selüloz sanayii kurulmak için bir Macar 
mütehassısı Borçka Kazamıza gidiyor ve orada 
böyle bir sanayiin kurulabileceğimi teefbit edi
yor. Ancak o zamanın Orman Umum Müdür
lüğü orman kâtiyatının buna müsait olmadı
ğını bildirmesi üzerine bu iş akim kalır. Halen 
yolllar yapılmıştır ve buna dair büyük bir te
rakki mevcuttur. B„ü ormanlardan 96 •, İJpO bin 
metre küto kadar bir ka,tdyat yapılabilmektedir. 
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Onman artıkları da esasen hilâibedel verilmek
tedir. Bu itibarla hususi teşebbüsleri destekle
mek maksadiyle ve aynı zamanda oradaki hu
susi teşebbüslerin zayıf durumlarını nazarı iti
bara alarak Vekâletin bu sahada yardım etme
sini ve bu suretle Çoruh'a yeni (bir inşirah im
kânını ulaştırmasını rica ederim. Bu arada 
Ardahan'ın ihtiyacını teminen Çoruh'tan Ibir 
hayli katıya* ve naikliyat yapılhr. Sevk olunan 
bu meta içerisinden lüzumu 'kadar küçük sa
nayi erbabına da ayrılmasını çok: istifadeli 
bulmaktayız. Bunun teminini istirham ediyo
rum. Ayrıca ihale partilerinin ufak mikyasta 
satışa arzı uygun olacaktır. Zira büyük par
tilerin maddi karşılığını temin edebilecek kud
ret Çoruh'ta yoktur. 

(Biraz da fidanlık raevzuumuzu konuşa
cağım. Buna iki kelime ile temas «etmek faydalı 
olacak. Bunu, Çoruh'tan gelmiş bâzı nahoş, 
ittilhamkâr yazılar hasebiyle de zaruri telâkki 
ederim. Bu tel ve yazıların vekâlet makamını 
ve vekâletin itimat içinde çalıştırdığı memurla
rını ağır bir şaibe altında tuttuğu görülmekte
dir. Vekâlet vazifelilerinin bugüne kadar eza 
ile burkulduktan bu azaptan kurtarılmaları 
adına ve işi bir vuzuha ulaştırmak kasdiyle ar
tık bu hayatî dâvamızı bir an evvel lütfedip 
halletmelerini istirham edeceğim. 

REÎS — Zeki Erataman. 
ZEKÎ ERATAMAN (Tekirdağ) — İktidarı

mız zamanında Tarım BakanJlığma gelen arka
daşlarla bu Bakanlık erkânının plânlı, pro
gramlı ve kararlı çalışmaları sayesinde mem
leketimizin tarım sahasında elde ettiği inkişafı 
ıbu kürsüden şükranla ifade etmeyi bir vicdan 
horcu bilirim. 

(Benim, bu muvaffak olmuş Bakanlık hak
kında söyliyeceklerim gayet mahduttur. O da 
Ibu Bakanlığı alâkadar ettiği kadar diğer ve
kâletleri de alâkadar eder. 

Bu memleket hakikaten ihtiyacımıza çok 
yaklaşan miktarda motorlu tarım vasıtalarının 
girmesi sebebiyle, yedek parça ihtiyacının za
manında karşılanamaması, ayarlanaımaması ne
ticesinde köylümüz muztarip vaziyettedir. 
Memlekete yeni motörler sokmaktan ziyade 
köylümüzün elindeki ımotörlerin muattal kal
mamasını temin için Ticaret Bakanlığı ile te-
anas ederek ıbu parça ihtiyacı mevzuu üzerinde 

. gayret göstermelerini rica ederim. 
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Bu arada Bakanlığın mesaisine giren işler

de atelyeler açmışlardır. Husussi firmaların da 
atölyeler açmak için daha sıkı bir takibe alın
masını istirham ederim. 

ıMotörün girdiği yerdeki meralar yok ol
makta veya 'azalmaktadır. Bu bakımdan esa
sen çok ehemmiyet verdikleri hayvan yemi 
mevzuunun üzerinde daha hassasiyetle durma
ları, bilhassa ahır hayvanatı için memleketin 
şurasında, burasında tecrübe istasyonlarının 
derhal açılmasını istirham ederim. 

ıSon odarak, ormancılık yapıp da odun ve 
kömür yapan vatandaşlara, ova köylerinde ol
duğu gibi Ziraat Bankasının yardım etmesini 
ve murabahacıların elinden kurtarılması için 
gerek odun, gerek kömür karşılığında avans 
verilmesi suretiyle kendileriyle alâkadar olun
masını bilhassa rica ederim. 

BEİS — Fahri Keçecioğlu. 
FAHRİ KEÇECİOĞLU (Kastamonu) — 

Efendim; bendeniz Tarım Vekâleti Bütçesi üze
rinde umumi bir tenkide girmek arzusu ile söz 
almış değilim. 

Zeki Erataman arkadaşımızın temas buyur
dukları ıgibi, yurdun her köşesinde iyi netice
ler almış, muvaffak olmuş bir Vekâletin çalış
malarını takdir etmemek mümkün değildir. Bu 
çalışmaları ile birçok zirai istihsalimizi hakika
ten ileri neticelere götürmüşlerdir. 

Söz almama âmil olan tek husus, bir 'orman 
bölgesinin mebusu bulunmaklığım hasebiyle 
yüz bine yalkm orman köylülerinin acilen bek
lemekte olduğu Orman Kanununun bir an ev
vel çıkarılması hususunu rica etmektir. Vakıa, 
mevzu Meclise intikal etmiştir, fakat bir an 
evvel çıkarılması mühim bir ihtiyaca cevap 
vereceğine kaaniim. Orman bölgesi mebusla-
nnca bugünkü ihtiyacı karşılıyacak durumda 
bulunduğunu ve birçok yeniliklerin getirilme
siyle orman bölgelerine saadet ve refahlık geti
recek kanunun bir an evvel çıkmasını kıymetli 
Vekilimizden temenni etmekteyim. 

Zeki Erataman arkadaşımızın söyledikleri 
benim de temenni ettiğim hususlardır. Orman 
bölgesindeki köylülere kredi verilmesi çok fay
dalı olacaktır. Arkadaşım bunu tebarüz ettir
miş bulunmaktadır. Bunu tekraren arz etmekte 
ben de fayda görmekteyim. 

RElS — Açık oya arz edilen Gümrük Tarife-
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sine ait lâyiha için oy toplama muamelesi bit- • 
mistir. 

Şükrü Kerimzade. 
ŞÜKRÜ KERİMZADE (Kastamonu) — Muh

terem arkadaşlar; hepimizce malûmdur ki, son 
zamanlarda istihsalini süratl'e artırmaya başla
dığımız ve bundan da müspet neticeler aldığımız 
hububatımızın yabancı memleketlere ihracın
da ve satışında büyük müşkülâta uğramaktayız. 
Bunun ıstırabını daha ziyade Ticaret Vekâleti 
çekmektedir. Fakat hububat nevileri, cinsleri ve 
yabancı ve muzır maddelerden kurtarılması hu
susundaki külfetin daha ziyade Ziraat Vekâle
tine müteveccih olduğu muhakkaktır. Binaen- I 
aleyh demin konuşan bütün arkadaşlarımın da I 
belirttikleri gibi gayretli ve çalışkan Ziraat Ve
kilimiz, her sene istihsal miktarı bir az daha ar
tan hububatımızın nevilerinin ve cinslerinin I 
düzeltilmesi ve vasıflarının iyileştirilmesi ve I 
yabancı muzır maddelerden kurtarılması için 
ne gibi çalışmalar içindedir? Ve bu çalışmalar 
ne kadar zaman içinde semere verecektir? Yani I 
bir kelime ile hububatımızın standardizasyonu 
için neler yapılmaktadır? I 

İkinci bir sual : Hububat ihracı yapan Top- I 
rak Mahsulleri Ofisi ve dolayısiyle Ticaret Ve- I 
kâleti ile ne dereceye kadar iş birliği halinde- I 
dir Onların ne dereceye kadar yardımlarına I 
mazhar olmaktadır? Veyahut da kendileri onla- I 
ra ne, nispette yardım ve hizmet etmektedirler? I 

REİS — Keşşaf Mehmet Kurkut. 
KEŞŞAF MEHMET KURKUT (Bilecik) — 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizde arazinin 
müsait olduğu yerlerde fennî ziraat tatbik edil- I 
mektedir, fakat arazinin dar olduğu ve müsait 
bulunmadığı yerlerde ise fennî ziraat yapmaya I 
imkân bulunmamaktadır. Bu itibarla fennî zi- I 
raatin nimetlerinden istifade edemiyen çiftçi
lerimizi gözetmek icabetmektedir. Esasen bu 
mevzuda Tarım Bakanlığının çalışmalarını tak
dir etmekteyiz. Orman içi ve civarında bulunan 
köylerimizin ziraatine ehemmiyet vermemiz 
lâzımdır. Bunlar malûmunuz olduğu veçhile 
gayet az miktarda ziraat yapmaktadırlar, bun
ların arazileri dardır, maildir, düz arazileri 
yoktur, kendilerine verilen gayet az kredi de 
kâfi gelmemektedir, Bu itibarla bunlar bu sene 
tohum da ekmemişlerdir, bunlar yazlık arpa 
tohumu istemişlerdir, Sayın Bakandan bilhassa 
bunu rica ediyoruz, Ormanlar içerisinde yol yap- | 
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i tırmak işi bu sene ele alınacak mıdır? Bunu da 

rica ediyoruz. 
Orman mıntakalarmda yabani meyyaların 

aşılatılması için bir teşebbüs var mıdır? Bir 
mecburiyet olmadıkça bu meyvalar heder olup 
gitmektedir. Bunlar için de bir tedbir alınma
sını rica ederim. 

Bilecik Vilâyetinde öteden beri kozacılıkla 
iştigal edilmektedir. İpekböceği kozacılığını te
min etmek ve ilerletmek için bir tedbir yok 
mudur? 40 sene evvel Bilecik'te 35 - 40 ipek 
fabrikası vardı. Şimdi bir tek fabrika vardır. 
Bu koza mahsulünün de bir miktar fiyatlarının 
artırılması için suni ipek ithalinin kısık tutul
masını rica edeceğim. İki sıene evvel de bu kür
süden söylemiştim. 

Bir ricam daha var : 
Ziraat Vekâleti mütehassıslarının emekliye 

ayrıldığı zaman köylerde zirai irşadta bulunması 
için kendilerine meccani arazi verilerek köy
lerde birkaç sene ikamete mecbur edilmeleri 
düşünülmekte midir? 

Sebze bahçeleri yetiştirmek için Ziraat mek-
teblerinden çıkan gençlerin hiç olmazsa bir 
kaza köylerinde bir sene staj görmesi ve çift
çimize fennî t&hçvanlığı öğretmeleri için bir 
tedbir almak niyetinde midir? Kavak, söğüt ve 
sair ağaç yetiştirmek için mecburiyet konulma
dıkça ağaç yetiştirme teşviki ve sevgisi hak
kında nasıl muvaffak olunabilir? 

Orman içi boş yerlerin de satıh ziraate el
verişli bulunursa kirizme makinesi tedarikiyle 
bu boş yerlerden de meyvacılık, gülcülük gibi 
ziraat yapmak suretiyle istifade edilebilir. 

Orman Kanunu görüşmesinde sayın Bakan 
Bilecik Vilâyetinde keçilerin azaltılması için 
tedbir alınmıştır demişti. Bu hususta sığır ve 
koyun almak istiyenler orman için ve kenarı 
köylülerimize verilecek hayvan edindirme kre
disi içinj müracaat edenlere halâ müspet bir ce
vap verilmemiştir, önümüzdeki yaz mevsiminde 
bari orman içi ve civarı köylümüzün bir kısmı 
bu yüzden faidelenebilirlerdi. Bunun da t i r an 
evvel neticelendirilerek hayvan edindirme kre
disinin tahsisi hakkında Ziraat Bankası nez-
dinde tavassut buyurmalarını da beklenmek
tedir. 

Orman Kanunu görüşmesinde de tebarüz et
tirdiğim gibi Ziraat, Veteriner, Orman Umum 

- w » -
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Müdürlükleri iş birliği yaparlarsa orman içi ve 
kenar köylülerimiz de kalkınmış olurlar. 

Ricalarım bundan ibarettir. 
REÎS — Hudud ve Sahiller Umum Müdür- | 

lüğü 1954 yılı Bütçe Kanununa (245) arkadaş 
rey vermiştir. Muamele tamamdır. Kanun (245) 
reyle kabul edilmiştir. 

Muamele tamamdr. 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1954 yılı Büt- | 

çe kanunu lâyihasına (249) kişi oy vermiş, (249) 
kabul, muamele tamamdır. Kanun kabul edil
miştir. 

Gümrük Kanununun bâzı maddelerinin de-; 
ğiştirilmesi ve 1499 saylı Gümrük Tarifesi Ka
nunu ile ek ve tadillerinin kaldırılmasına dair; 
kanun lâyihasına (246) oy verilmiş (246) ka
bul, muamele tamamdır. Kanun kabul edil
miştir. 

Abbas Çetin buyurun. 
ABBAS ÇETÎN (Kars) — Tarım Bakanlı

ğının yurdun her yerinde olduğu gibi Kars'taki 
faaliyet ve çalışmalarını şükranla burada an
mak isterim. Hele .anavatana kavuştuğumuz 
günden beri kendimize yasak bulunan Dil Mın-
takası diye anılan sahada bir üretme çiftliği 
kurmak suretiyle hem topraklarımızı verimlen-
dirmek hem de orada yaşayan halka siyasi mâ
nası ile emniyet telkin edebilmek bizi ebediyen 
•minnettar bırakmıştır. Bunu böyle kabul ettik
ten sonra iki istirhamda bulunacağım. 

Araş vadisi, meyvacı bir yerdir. Geçmiş se
nelerin ilhmaıli yüzünden buranın meyvacılığı 
dumura uğramıştır. Bir, i'ki seneden beri vâki 
alâkanın ' daha ciddîleştirilmesi hem bu kaza 
halkının geçim iırikânlarınıın artırılması, Kara-
köse, Erzurum ve Kars'ın diğer kazalarının 
meyvalarmın teminine hizmet eder, hem de 
sağlığa hizmet ederler. Bunu temenni etmek
teyim, bu bir., 

İkincisi de; bizim yapı sistemimiz çok keres
teye ihtiyaç gösteren tarzda. 36 '- 50 sene evvel » 
yapılmış binalar vardır. Bu binalar üzerinde
ki toprak yağmur ve karların tesiri ile erimek- , 
te ve dolayısiyle o bina üzerindeki keresteyi 
çürütmüş vaziyettedir. Bu yüzden i'ki seneden 
(beri kereste feryadını dini em ekteyiz. Bu ihti
yacın giderilmesi için şimdikinden daha fazla 
.alâka gösterilmesini istirham etmekteyim. Te
mennim bundan ibarettir. 
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REİS — Kemal Demiralay. 
KEMAL DEMİRALAY (İsparta) — Şimdi, 

Muhterem Nedim Beyefindi yine Demiralay gül 
yağı hikâyesine başladı, diyeceklerdir. Haklı
dırlar. Çünkü vekâlete geldikleri günden beri 
bu mevzuda kendilerinin İsparta mebusları 
olarak başlarını çok ağrıttık. Eksik olmasın
lar, bu mevzuda yaptıkları yardımlar dolayı
siyle bu sahada birçok: ilerlemeler olmuş ve 
İsparta'nın istikbaline muzaf verimli neticeler 
elde edilmiştir. Ancak gül yağının hususiyeti 
olarak gerek ziraat durumu, gerekse istihsal 
durumunda bir neticeye varılmadıkça bu mad
denin dünya piyasalarında haJkiki değerini al
ması mümkün değildir. Söz alışımın sebebi de 
gül yağı istihsali üzerinde Ziraat Vekâleti va-
sıtasiyle Zirai Donatımla İsparta Gülcüleri İs
tihsal Kooperatifinin geçmiş bir meselesi var
dır. Bu, halledilmedi ve halledilmemesi dola
yısiyle İsparta güloülüğü şu anda ciddî bir kriz 
geçirmektedir. O derecede bir ,kriz geçirmek
tedir ki, İsparta gülcüleri Ziraat Bankasına 
dört milyon lira borçlanmışlardır.. Bunun öden
mesi ve gülcülüğün gelir getirir bir hale -gele-
'bilmesi için sanayiinin kurulması lâzımdır. 

Gül yağı, biliyorsunuz, bütün parfümeri
nin ilk maddesi olarak onun tedbit esansını teş
kil eder. Bu esans bütün parfümeride kulla
nılır 'ki, derecesine ve evsafına göre kıymet 
alır. Bulgarlar 2 500 kilo gül yağı istihsal 
ediyorlar. Ve 1 900 dolara satıyorlar ve se
neden seneye devredilmekte bulunan gül yağı 
mevcut değildir. Bizim bu yıl istihsalden sa
tabildiğimiz ancak 300 .kilodan ibarettir. Bu 
sene 625 kilo gül yağı istihsal edilmiştir. Bul
garların ise 2 500 kiloyu bulmaktadır. Bütün 
duruya piyasalarına hâkim vaziyettedir. Biz 
ancak bu kadar satabiliyoruz. Elimizdeki is
tatistiğe göre geriye kalanları memlekette ka
lıyor. Steneden seneye devrediliyor. Bunun 
sebebini, bizde tam mânasiyle bir kooperatifçi
liğin bulunmaması ve teknik olarak ele alın
mamasında aramalıdır. Bu mevzu etüd de edil
miştir. Bulgarlar, daha eski zamanlarda ko
operatifler vücuda getirmişler ve teknik: şekil
de işllerİTii yapmaya başlamışlardır, onun için 
de dünya gülyağı piyasasına hâkim olmuşlar
dır. Ben mebus olduğum zaman iyi hatırlıyo
rum, Ziraat Vekâletinin, gülcülüğün bahçecilik 
veya bağcılık şubelerinden hangisine dâhil ol-
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duğu hakkında dahi esaslı bir fikirteri yoktu. 
Bütün dünyada meşhur olmuş, teknikte ileri 
gitmiş olan Fransa'nın Grasse Şehrinin Tourner 
firmasında gördük. Bu fabrikayı tavsiye ettik, 
teklifler getirttik ve Ziraat Vekâletine müraca
at ettik. Sayın Ziraat Vekili Nedim ökmen 
alâkadar oldular, Zirai Donatıma intikal et
tirdiler. Fransa'dan ithal edilip beş sene müd
detli vâde ile kooperatiflere devredilmesi ka
rarlaştırıldı; bu suretle memleket gülyağcılı-
ğına bir hizmet yapılması tesbit edildi. Bu 
hususta Donatım İdare Heyetinden de bir ka 
rar çıkarıldı sanıyorum. Yazılıp çizilmeler uzun 
•zaman devam etti. Karar alındıktan sonra bu 
imbiklerin getirtilmesi bilmem hangi sebepler 
dolayısiyle Donatım tarafından ihmal olundu 
veya vazgeçildi. Bir milletvekili olarak .bu
nun sebebini araştırmak bizim vazifemizdi. El
de bu derecede stoku mevcut, satılması müm
kün olmamış mal varken ve yeni sene de" gel
mek üzere bulunurken, yeni senenin bir tona 
yakın istihsali göz önünde dururken bu mevzu
un niçin halledilmediğini takip etmek, takdir 
edersiniz ki bizim en ciddî vazifelerimiz meya-
nındadır. 

REÎS — Kemal Bey, müddetiniz bitmiştir. 
KEMAL DEMÎRALAY (Devamla) — Mü

saade ederseniz... 
REÎS — Kemal Bey, müddetiniz dolmuştur, 

•buyurun Ziya Termen,. 
KEMAL DEMÎRALAY (Devamla) — Mü

saade buyurun efendim, müddetiniz dolmuştur 
kelimesinin asabiyetle söylenmesini size yakıştı
ramıyorum Reis Bey.. 

REÎS — Kemal Bey, müddetini dolmuştur, 
[Meclis kararma nasıl mukavemet edersiniz? Zi
ya Termen, buyurun. 

ZÎYA ETRMEN (Kastamonu) — Muhterem 
arkadaşlar, maruzatımı kısa bir not halinde 
arz ediyorum. 

Tarım Vekâletinin her haklı ve mâkul mem
leket ihtiyacına zamanında ve ciddî olarak ce
vap vermeyi prensip edişi keyfiyetini, bil
hassa belirtmek, muhterem Nedim Beye ve me
sai arkadaşlarına teşekkür etmek, hakikaten 
(bir vazifedir. 

Vekâletin mahallî Iküçük arzu ve dilekleri
mize bugüne kadar imkân nispetinde yardımcı 
olduğu bir hakikat olmakla ıberaiber, yine de 
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fakir coğrafyalı Kastamonu'ya ait yeni bâzı 

< küçük ricalarda bulunmak, bütçesinin görüşül-
ı mesi münasebetiyle yerinde olacaktır. 

Kastamonu vilâyeti bilhassa hayvan yetiş-
ı tirme ve meyvacılık sahalarında büyük yardı-
'• ma muhtaçtır. Zirai - istihsal imkânları mah

dut olan bu bölgenin, bilhassa bu iki mevzu 
ile alâkalı bir (tip) bölge haline ifrağı, zaru
rettir. Aksi halde Kastamonu, günden güne 
sönmiye mahkûm bir vilâyet hayatı yaşaması-

I na devam edecektir! Fakirliği sebebi ile bir 
, halk sermayesi teşkil ederek ıbölgeye yaşama 
\ imkânları temin edecek olan bir fabrika kur

mak bu bölge için imkânsız bulunması itiba
riyle; bu 'bölgeye, Ziraat Vekâletinin çeşitli 
imkânlarını tahrik ederek, orman sanayii ile 

I alâkalı büyük bir Devlet fabrikası hediye et
mek ve ezcümle : Kâğıt hamuru fabrikası, do-
ralit, kontralit, kontrplâk ve buna benzer 
müessese ye -fabrikalar açmak, fevkalâde isa
betli 'bir sunuş olacaktır. Bu hususu, bu devrin 

: nimetlerinden Kastamonu'nun faydalanmasını 
I sağlamak için ve. bir iş olsun diye değil, yaşa

ma dâvası ,ve imkânsızlıklar içerisinde çırpı
nan bir vilâyetin, feryat ve dileği olarak, Hü-

' kümetimizden ve ıbilhassa geniş imkânlara sa
hip olan ve mahviyetinden katiyen emin bulun
duğum muhterem Nedim Beyden rica ederim. 

REÎS — Kemal Demiralay. 
KEMAL DEMÎRALAY (İsparta) — Bu fab

rikanın, kooperatifin vereceği teminatlarla ge
tirebileceği yolundaki beyan üzerine getirtilme
si veya vazgeçilmesinde ısrar ettim. Dedik ki, 
îspar'tanın hususiyeti olarak hayatını ve geçi
minin ağırlığını bu gül yağcılığına bağlamıştır. 
Lâalettâyin sebeplerle ihmal edemeyiz. Elimiz
de bu kadar stok vardır. Bu sene bir tona ya
kın gül. yağı istihsal edilecektir. Bunların hepsi 
Ziraat Bankasına borçludur ,köylü bugün dört 
milyon lira bir ağırlık altındadır. Bunu âhmal 
etmek doğru olmaz, İsparta'nın felâketine sebep 
olur, dedik. Zirai Donatım bir heyet gönderdi, 
ayrı bir teminat bularak İsparta'nın bu hayati 
meselesini halletmek için tetkikat yapmaya baş
ladı. Neticede kooperatifin maddi bünyesinin 
bu borçlanmayı kaldıramıyaeağma kanaat ge-

L tirdi: Bu neticeyi aldıktan sonra ne şekilde, bir 
teminat elde edilebileceği yolunda yaptığı araş
tırmada ; İsparta Belediyesi bu borçlanmayı ka-

I bul ettiği takdirde, teminat verdiği takdirde bu 
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ınbiklerin getirilebileceği ifade edildi. İsparta 
Belediyesi de - Ben yoktum - memleketin bu 
ciddî meselesi üzerinde ittifakla kabul kararını 
verdi. Yani Zirai Donatımın bu inbıkleri getir
mesi karşısında Belediyemiz borçlanacaktır. 

Bu heyet,, meseleyi halledilmiş farzedin di
yerek döndü* Aradan kısa bir zaman geçti, ne 
oldu bilmiyoruz, bu inbıklerin getirilmesinden 
yine sarfınazar edildi. Bugün İsparta 1,5 ton 
gül yağının borcu altındadır. Bu mevzuda Sa
yın Ziraat Vekilinin bize karşı göstermiş oldu
ğu yakın alâkaya, yardıma teşekkür ederiz, fa
kat bu meselenin aydınlanmaya da ihtiyacı-ol
duğunu ilâve etmek isteriz. Kendileri, özür di
leyerek rica ederim, bu meseleyi ciddî olarak 
ele alsınlar. 

Zirai Donatım Kurumunun bundan neden 
vazgeçmiş olduğunu açıklamalarını istirham ede
rim, bu suretle hem biz aydınlamış oluruz, hem 
de İsparta durumu öğrenmiş olur. Ispartanm 
büyük bir dert içinde bulunduğu bu mevzuda 
başka türlü bir deva yoluna gitmiş olur. Hal
buki İçendi kafasını, kendi düşüncesini Ziraat 
Vekâletine daha doğrusu donatıma bağlı tuta
rak mevsimi geçirmek suretiyle bu mevsimde 
ağır vaziyette kalmıştır. 

Zirai Donatımın da mevzuları eline alıp son
ra büyük vatandaş kütlelerini müşkül vaziyete 
sokması doğru değildir. Hakkı da değildir. Bu
nun mesuliyetini idrak etmesi yerinde .olurdu. 

REİS — Mecit Bumin. 
MECİT BUMİN (Çoruh) — Muhterem ar

kadaşlar, ben de Ziraat Vekâletine ve bilhassa 
Sayın Vekile, vilâyetimizle olan ilgisi dolayı-
siyle teşekkür ettikten sonra sadece meyvacılık-
la geçinen bu fakir halkın bir derece refahının 
artması için meyvalarının ıslahı ve meyva 
ağaçlarının bulaşıcı hastalıklardan korunması 
ve kurtarılması hususunda bir mücadele ekibi
nin gönderilmesini istirham ediyorum. 

REİS — Efendim; kifayet takriri vardır. 
Takriri okumadan evvel Hükümete söz verdik
ten sonra, sırada bulunan bir mebus arkadaşa, 
Burhanettin Beye söz vereceğim. Buyurun Ne
dim Bey. 

ZİRAAT VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Maraş) 
— Muhterem arkadaşlarım; söz a|an o,ok kıy
metli arkadaşlarımın Vekâletimin teşkilâtına 
lçarşı gösterdikleri samimî his tezahüfŞne min
netlerimi» a ı a k a l » k ^ isterim. | 
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I Tşekküre muhatap, doğrudan doğruya, mü

messillerini burada gördüğünüz ve memleketin 
dört tarafına yayılmış üç mesleke mensup âr-

[ kadaşlarımdır. Müsaadenizle bu teşekkürleri 
arkadaşlarıma aynen nakledeceğim. (Bravo ses
leri, alkışlar). 

Ali Fahri İşeri arkadaşımızın temennilerin
den başlıyorum. Her üç mesleke mensup me
murlarımız, veteriner, tarım, ormancılık işleri
nin icabı olarak daima halk arasındadır, halk ile 
hemhaldir, bilgi ve görgülerinden, vasıtalarından 
halkımızı istifade ettirmektedirler. 

Üretme Çiftlikleri, Ali Fahri arkadaşımızın 
tasavvur edemiyeceği kadar çalışıyor. 1950 - 1951 
devresinde tohumluk 54 000 ton iken, 1952 - 1953 
devresinde 110 000 tona yükselmiş, bir mislini 
aşmıştır. 

Merinos kuzularının kesilmeyip Trakya'ya 
verilmesini temenni ederken, bu işin memlekette 
tutmadığını söylediler. Merinos tutmuştur. Kon
ya'da Erzurum'da müspet neticeler alınmış 
vaziyettedir. Müsterih olsunlar. 

Kemal Varınca arkadaşımız tohumlukların 
coğrafi şartlara intibakını esas olarak aldılar. 
Islah müesseselerimiz bu mevzuda Ehemmivetle 
çalışmaktadır. Hayvancılıkta da aynı şekilde 
çalışılıyor. 

Şunu, aflarını rica ederek arz edeceğim: 
Holânda ve diğer yabancı memleketlerden geti
rilen inekler fantazi mahiyetinde değildir. Yer
lilerle tesalüp ettirilerek memleket bünyesine 
uyanın hayvan yetiştirilmektedir ve yetiştirile
cektir 

Abbas Giprin arkadaşım selüloz sanayii tesisi 
hakkındaki temennilerine, hakikaten i*30ret ettik
leri gibi orman yolları tamamen yapıldıktan son
ra müspet cevap vermek mümkün olacaktır. Se
lüloz mevzuımdan sonra vereceğim cevar» Ziva 
Termen arkadaşımın da temennilerine cevap ola
caktır. Bu Duralit ve Kontralit fabrikası kur
maktayız. Bu sayede orman artıklarının kıymet
lendirilmesi yoluna gidilecek, mahalli halka iş 
temin edilecek ve bilhassa orman tahribatının 
önüne geçilecektir. Sanayi odunundan istifade 
etmeleri mevzuu üzerinde de duracağım. Or
man Umum Müdürü arkadaşım buradadırlar 
her halde not almışlardır. 1951 den beri knrul-
mıyan fidanlık meselesi bir havli eskidir. Fa
kat nedense mahallinde gideril^mîvpn ikilik bu 
müessesenin kurulmasına mâni oldu. Para ha-
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zırdır, Hazinededir, malî sene ile mukayyet de
ğildir. Onun da zamanı gelmiştir. 

Zeki Erataman arkadaşımın, haklı olarak 
üzerinde durduğu yedek parçaların zamanında 
karşılanması mevzuu Ticaret Vekâleti île hassa
siyetle üzerinde durduğumuz bir mevzudur. Ta
mir atelyeleri için memlekette çok geniş bir mü
essese kurulması yolundaki tetkiklerimiz hayli 
ilerlemiştir. Ziraat Bankası finansmanında ı da 
istifade ederek bu mevzuu halledeceğiz. 

Hayvan yemi mevzuu iki seneden beri tetkik 
edilmektedir. Bu sene daha geniş ölçüde bu da 
tatbik edilecektir. 

Bilhassa Sultan suyu ve Mercümek harala
rında çeltik sahalarında yeniden yoncalıklar te
sis etmiş bulunuyoruz. Yoncaların artımı daha 
fazla olacaktır. Bu suretle daha geniş mikyasta 
yonca istihsaline gidilecektir. Bu sene memleketin 
geniş sahalarında bu yoldaki çalışmalarımızı hız
landıracağız. 

Arkadaşımız orman kredisi bahsine temas et
tiler. Şimdiye kadar üzerinde durmadık, fa
kat arkadaşımızın işareti üzerine banka ile te
mas ederek bunun yollarını arayacağız. 

Şükrü Kerimzade arkadaşım, buğday ve hu
bubat kısmına temas ettiler. îki seneden beri 
araştırma iatiasyonlarımız bu iş üzerindedir. 

Bumevzula meşgul olmaktayız. Ticaret Vekâ
leti Ofis Umum Müdürlüğü mütehassısları eleman
ları bizimle iş birliği halindedir. Bu sahada çalışma
lara devam edilmekte ve bilhassa Orta - Avru-
panm fazla ehemmiyet verdiği sert buğdayın 
memleketimizde daha fazla ekim sahası bulması 
için bir taraftan bu cins tohumları ıslah ve tek
sir ederken, diğer taraftan da teşvik edici ma
hiyette olmak üzere 1954 mahsulü sert buğday 
fiyatının artırılması hususu Heyeti Vekile ka
rarma iktiran ettirilmiştir. 

Bu arada Pelemir mevzuunada temas ede
yim. Bu konuda Alman Hükümetinin teşeb
büsü ile bâzı fabrikalar Pelemir ayıklıyan ma
kinelerin tekemmül ettirilmesine çalışmışlar ve 
halen fabrika bu işte muvaffak olmuşlardır. 
Yakın bir zamanda bunlardan birkaç numune 
getirtecek ve tecrübelerini yapacağız ve muva
fık bulduklarımızdan derhal sipariş edip bu şe
kilde bunu da önlemiş olacağız. Ayrıca, mem
leketimizde en ziyade Pelemirli saydığımız Cey
lân Pınar mmtakasmda bu sene 200 bin dönüm
lük bir sahada mücadeleye geçilmiştir. 

1954 C : 1 
Bunlardan başka, bizim en fazla meşgul 

olacağımız mevzulardan birisi de depolamadır. 
Bununla Toprak Ofisle birlikte meşgul olacağız. 

Mehmet Keşşaf arkadaşımız arpa tohumluk
larının daha evvel vilâyetlere verilmesi talepleri 
nazarı dikkate alınmıştır. Bunun temini Tica
ret Bakanlığı ve Toprak Ofisten rica edilmiştir. 
Vilâyetler kendi ihtiyaçlarını tesbit edip bildi
riyorlar, istedikleri miktar gönderilecektir. 

Orman yolları yapılacaktır. 
Meyva fidanlarının cebren aşılattiırılması 

bilmem ne dereceye kadar doğru olur?. Cebren 
yaptırılan işten hayır çıkmıyacağını kendileri 
de takdir ederler. Bunun bir esas dâhilinde ya
pılması esasen vekâletin de arzusudur. 

Ziraat Vekâleti emeklilerinin köylerde ika
mete mecbur edilmeleri doğru ve mümkün mü
dür?. 35 - 40 sene memuriyet vermiş emekliye 
ayrılmış insanların toprağa dönmesi ve köyd? 
oturmasını bir mecburiyet haline getirmek ve 
bir vatandaşı bu yolda icbar etmek ne kadar 
doğru olur?. 

Abbas Çetin arkadaşımız; meyvacılığa ciddî 
alâka istemektedir. Yerinde mücadele için bu 
sene ekipler gönderilecektir. 

Kars'ın kereste ihtiyacını zamanında ve tam 
olarak temin edeceğiz. Kendileri de biliyorlar, 
oraya ,bir arkadaşımızı göndermiş bulunuyoruz, 
tetkik neticesinde lâzımgelen tedbirler alına
caktır. 

Ziya Termen arkadaşımın meyvacılık ve hay
vancılık mevzularmdaki temennilerine iştirak 
ediyoruz, müsterih olsunlar Kastamonu, lâzım
gelen alâkayı görecektir. 

Çoruh'a da bu sene bir mücadele ekibi gön
dereceğiz. 

Kemal Demiralay arkadaşımızın gülyağı me
selesinden bahsederken, bilinmiyen bir sebep
ten dolayı vaz geçildi, şeklindeki ifadesine asa-
bileşmedim, yalnız üzüldüm. Kendileri de tak
dir ederler ki, bundan iki sene evvel Fransa'ya 
gitmişlerdi, oradan iki inbik faturası ve şartna
mesi gönderdiler, kendileri memlekete avdet et
meden, ısmarladık, geldi, monte edildi, müspet 
netice alındığını gördük, tamamen vekâlet tah
sisatından. Arzu ettikleri bu inbikler geldikten 
sonra İsparta gül yağcıları, tesislerinin genişle
tilmesi ve Avrupa'nın, Amerika'nın arzu ettiği 
şekilde, nefasette gül yağı imâl edilmesi ve bu 
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suretle refah seviyesinin yükseltilmesini haklı 
olarak istediler. , 

Kemal Bey arkadaşımız bendenize geldiler, I 
ne şekilde yardım yapabilirsiniz, dedi. 

Bu mevzu ne Ziraat Vekâletinin ve ne de Zi- I 
rai Donatım Umum Müdürlüğünün vazifei asli- : 
yesi meyanmda değildir. Gül yağcılığı ne trak
tör, ne döğer biçer ve ne de pulluk işine benzer. 
tamamen ince bir sanattır. I 

Bendeniz bu mevzuda İsparta'lı vatandaşla- I 
ra bir yardım olmak üzere mesuliyeti üzerime 
alarak Zirai Donatım Umum Müdürlüğünü bu 
işe memur ettim. 

Arkadaşlarımız takdir ederler ki, umum mü
dürlük kendi ihtiyaçları için faizle para alırken 
bir milyonunu teminatsız riske etmek istemez. 

Ben kendilerinden rica ettim, teminat gös
terin, paranız hazırdır, bu işi yapacağım dedim. 
Fakat bugüne kadar henüz Zirai Donatım Umum 
Müdürlüğünü tatmin edecek bir teminat göste
rilmediği içindir ki, bu iş bugüne kadar aksa
mış ve yapılmamıştır. Yoksa bilinmiyen bir se
bepten dolayı aksamış değildir. Huzurunuzda 
kemali cesaretle iddia edebilirim ki, yaptığım ve 
yapmadığım bütün işlerde asla bilinmiyen sebep 
yoktur. (Soldan alkışlar) 

RElS — Bürhanettin Onat. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlarım; iktidarı elimize aldığımız 
günden beri bu devrenin son bütçesine kadar, 
son seneler zarfında sınai ve iktisadi kalkınma 
hamlelerinin inzimamına rağmen denilebilir ki, 
bütçemizin esas karakteri zirai bir karakter ta
şımaktadır. Hakikaten memleketin kalkınması 
için ziraatin kalkınması esas ve ana .politika 
olarak ele alınmıştır. Bunda muvaffak olduk 
mu, olamadık mı? Uzun uzun münakaşalara lü
zum görmeden; iktidarı elimize aldığımız za
man bizi küçük komşulardan buğday dilenci
si halinde bulan vaziyetten bugün dünyanın 
dördüncü derecede hububat müstahsili olan 
bir memleket haline getiren vaziyeti yanyana 
getirir ve mukayese edersek netice kendi ken
dine tebellür etmiş olur. 

Arkadaşlar; ilk günden beri, bütçe müza
kerelerine başladığımız günden beri en çok 
üzerinde ısrarla durduğum mevzulardan birisi 
de vekâletler arasında, vekâletlerin fonksiyon- ; 

lan arasında bir iş birliğinin, koordinasyonun I 

. 1954 C : 1 
tesisi meselesi olmuştur. Bunun, diyebilirim ki, 
ilk ve verimli tezahürünü Tarım Vekâletinde 
gördük. Misal olarak arz edeyim : Antalya'da 
kabili zer bir milyon dönüm arazi vardır. Bu
gün bunun ancak 250 bin dönümü sulanabil
mektedir. Halbuki Allah bu küçük kıtaya 27 
tane küçük nil nehri vermiştir. Bunu gören 
Hükümet vaziyeti ele âldı birçok yerlerde su
lama tesisatı yapmak için etüdlere girişti, su
lama tesisatının teşebbüsü başladı. Ondan kı
sa bir zaman sonra birgün mütaaddit müta-
hassıslardan müteşekkil bir heyet çıkageldi. 

• Ne istiyorsunuz, dedik, işittik ki, burada Hü
kümet sulama teşebbüsüne geçmiş, yarın bu te-

. sisler tamamlandıktan sonra sulanan bu top
rakların neresinde hangi cins mahsul yetişir, 
hangi toprağın hangi cins gübreye ihtiyacı var
dır; bunları tesbit ve bu mıntıkanın zirai bir 
haritasını, coğrafyasını tesbit etmeye geldik 
dediler. 

İtiraf edeyim ki, arkadaşlar, yadırgadık. 
Çünkü bu gördüğümüz alıştığımız şeylerden 
değildi, göğsümüz gurur ve iftiharla kabardı. 
Yine Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 132 bin 
dönüm araziyi işgal eden ve etrafındaki halkı 
zamanımıza gelinceye kadar sıtmadan helak 
eden bir Söğüt Gölü vardır, Hükümetimiz bunu 
kurutmak yolundadır. Şimdiye kadar kurumuş 
olması icabederdi. Fakat mütaahhidin tenbel-
liği yüzünden kurumadı. Bu sene değilse bile 
gelecek pene kuruyacaktır. 

Ev başına bir, bir buçuk dönüm toprak sahi
bi olacak olan civar köylüler geçimlerine yete
cek kadar toprak sahibi olduktan sonra artan 
büyük bir kısım arazi üzerinde de, haberimiz 
olmadan Ziraat Vekâletinin bir üretme çiftliği 
etüdü yapmakta olduğunu haber aldık. Bunu 
işittiğimiz zaman, Vekâletin uyanıklığı noktai 
nazarından, basireti noktai nazarından çok 
memnun olduk arkadaşlar. 

REÎS — Bürhanettin Bey; vaktiniz tamam 
olmuştur. 

BÜRHANETTİN ONAT (Devamla) — Vak
tim tamam olmuş. Sayın Başkanın müsaadele
riyle size tebşir edeyim; üç senedir üzerinde 
ısrarla durduğumuz ve Meclisimizin de büyük 
alâka gösterdiği kauçuk ziraati ve kauçuk sa
nayii realize edilmiştir. Bu Nisan içinde büyük 
fabrikanın temeli atılacak ve zeriyata başlana
caktır. 
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Yüksek Reisliğe 1 

Görüşme kâfidir, fasıllara geçilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Denizli Mebusu 
Eyüp Şahin 

REÎS — Yeterlik takririni reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Yeterlik 
takriri kabul edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Fasıllara 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

F. 
101 

201 

202 

203 

204 

206 

207 

209 

210 

Lira 
Vekil tahsilatı 5 400 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Katbul edilmiştir. 
Maaşlar 15 876 688 
REÎS — Kabul edenler... Etmî : 

yenler... Kalbul edilmiştir. 
Ücretler 5 643 400 
REÎS — Kaibul edenler... Etmi
yenler... Kalbul edilmiştir. 
Gerici hizmetliler ücreti 93 650 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kaibul edilmiştir, 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 120 000 
REÎS — Kabul, edenler,.. Etmi
yenler... Kalbul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 785 '500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kalbul edilmiştir, 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 noi maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kalbul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yap^acak ödemeler 1 183 011 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kaibul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 2 100 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

1954 
F. 
217 

d : 1 
Lira 

Kanunları gereğince vıerilecek 
ücret ve tazminatlar 91 645 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 44 100 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 493 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 25 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 297 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 258 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 14 200 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 2 622.000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler.... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yolinıklan 40 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul dilmiştir. 

309 TasTt masrafları 1 717 900 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

312 4481 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince verilecek 
zamri masraflar 216 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmişti*. 

403 Temsil masrafları 5 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

405 4291 sayılı Kanun gereğince 
hayvan sağlık memurlarına ve
rilerek hawan vem bedeli 30 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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416 

417 

418 

26.2 
Lira 

630 900 

419 

t :51 

Okullar umumi masrafları 2 
RElS — Kabul «edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Zirai savaş 4 160 €00 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Tarla ziraatı tohum ıslah, dene
me, üretme, çayır ve mera-
kauçuk işleri umumi masraf
ları 1 112 000 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Bahçe ziraati işleri, bağcılık, 
meyvacılık, sebzecilik, süs ne
batları, zeytin ve çay umumi 
masrafları 1 280 000 

REÎS — Encümen mazbata mulharriri bu
yurun. 

BÜTÇE KOMİSYONU NAMINA ÖMER 
FARUK S ANAÇ (Elâzığ) — Efendim, 3788 ve 
'5748 sayılı Çay Kanunu hükümleri gereğince 
çay -ekicilerine Ziraat Bankasınca yapılacak 
i'kraza't karşılığı olarak Ziraat Vekâleti" Bütçe
sine 771 ncd faslının üçüncü maddesine bizızat 
'bankanın işarı ile üç milyon küsur bin liralık 
bir tahsisat konmuştu. Komisyon müzakere
leri sırasında bu tahsisat kabul edilmiş, fakat 
18 . I I . 1964 gün ve bankanın 53 sayılı yazısiyle 
ikrazatın katı miktarı 870 003 lira olduğu an
laşılmıştır. Bu vaziyete göre 429 997 lira bir 
fark hâsıl oluyor. Bunun, 419 ncu bölümün 
10, 20, 30 ve 50 nci maddesine eklenmesini ko
misyonunuz uygun görmüştür. Müsaade buy-
rulursa 419 ncu bölümün 10 ncu maddesine ilâ
ve edilecek 308 402, 20 nci maddesine 40 bin 
ve 30 ncu maddesine 26 595 ve 40 nci madde
sine 25 000 ve 50 nci maddesine 30 000 lira ki 
ceman 1 709 997 liranın ilâve edilmesi sure
tiyle reye vaz'mı rica ediyorum ve bu 429 997 
liranın da 771 nci faslın 20 nci maddesinden 
tenzilini rica ediyorum. 

REÎS — Faslı tekrar okuyoruz. 

F . " Lira 
419 İBalhçe. ziraata işleri, bağcılık,, 

meyvacılık, sebzecilik, .süs ne
batları, zeytin ve çay umumi 
masrafları 1 709 997 

1954 C : 1 
REİS — Maddelere komisyon sözcüsünün 

izah ettiği şekilde ilâveler yapılmak suretiyle 
faslı reyinize arz ediyorum. Kalbur edenler... 
Etmiyenler... Fasıl kabul edilmiştir. 

F. 
420 

422 

423 

424 

425 

426 

428 

429 

430 

431 

450 

Ipekböeckcilik, tavukçuluk ve 
arıcılık işleri umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Pamuk işleri umumi masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Tohum temizleme evleri ve ma
kine isleri umumi masrafları 
REÎS — Kabul ademler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Veteriner savaş, tahaffuz evle
ri, hastaneler, bakteriyoloji ve 
serum kurumları ve lâboratu-
varlar kurma ve yönetim işleri 
umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Veteriner zootekni, ıslah ve 
üretme işleri umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merinos işleri umumi masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sulama, toprak etüd ve tahlil 
ve kimyevi gübre, küçük su ve 
artiziyen işleri umumi masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kimyevi madde, ecza ve ilâçlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Avanslar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
At yarışları ikramiyesi 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulan öğrencilere verilecek 

Lira 

18i.i 000 

120 000 

900 000 

1 309 870 

1 702 000 

80 000 

1 475 000 

4 252 280 

105 100 

40 000 
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Lira 

905 600 

1954 C : 1 
F. 

burslar 
REİS — Kabul edetnlıeır... Etmi-
yeni er... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 168 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj masrafları 463 '150 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yeııler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 222 063 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

457 iç kongreler ve teknik toplantı
lar umumi masrafları 102 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

458 Fuar, sergi ve teşvik umumi 
masrafları 188 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs umumi masrafları 496 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 65 198 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 10 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

601 904 sayılı Islahı Hayvanat Ka
nununun 11 ve 12 nci maddeleri 
gereğince özel idarelere yapıla
cak yardımlar 175 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-* 
yenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 1 266 175 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

711 Makine, alet ve gereçler onan-

F. 

731 

751 

753 

Lira 
710 500 

771 

mı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
İstimlâkler * 360 001 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmiştir. 
Satın alınacak makine, alet ve 
gereçler 3 831 294 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik tarım ve teknik bahçı
vanlık okullarından mezun ola
caklara 4486 sayılı Kanun gere-^ 
ğînce verilecek araç ve gereçler 211 500 
REÎS — Kabul eden'ler... Etmâ-
yen'ler... Kabuil edilmâştİT. 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasına yapılacak ödemeler 7 125 385 

BÜTÇE ENCÜMENÎ ADINA ÖMER FA
RUK SANAÇ (Elâzığ) — Efendim, demin 
419 ncu fasıl münasebetiyle arz ettiğim tenzilât, 
bu fasılda yapılacaktır. 
771 nci faslın 20 nci maddesi 1 000 000 olup, 
faslm yekûnu 6 695 388 lira olacaktır. Bu şekilde 
reye arzını rica ederim* 

F. Lira 
771 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 

Bankasına yapılacak ödemeler 6 695 388 

REÎS — Encümen Sözcüsünün izahatı veç*-
hile tashih edilmiştir. Faslı reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

F. Lira 
773 Döner sermaye 2 877 048 

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

öğleden sonra saat 15 te toplanılmak üzere 
celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 12,40 



İ K Î N C Î GELSE 
Açılma saati : 15 

REÎŞ — Reisvekili Fikri Apaydın 

KÂTÎPLER : Ömer Mart (Çanakkale), (Sedat Baran (Çorum) 

**m 

REÎS — Celseyi açıyorum. 
Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü

nün 1954 yılı Bütçe kanunu lâyihasının müzake
relerine başlıyoruz. 

Maddelere geçilmesini reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 
1954 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü 1954 Bütçe yılı yatırımlar 
dışında kalan masrafları için, bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (2 595 346) lira 
ve yatırım masrafları için de, bağlı (A/2) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (1 135 000) lira 
tahsisat verilmiştir. 

F. 
201 M 

AA-

aaşlar 

• CETVELİ 

Lira 
1 275 200 

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

202 Ücretler 
REtS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabnl edilmiştir. 

203 Geei^ilıizmetliîer ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler.:. Kabul dilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REÎS — Kabul «"demlıer... Etmi- " 
yenfor... Kabuil ©dilmiştir. 

508 200 

32 550 

69 580 

209 

210 

218 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

5434 sayılı Kanun gereğince T. 
C. Emekli Sandığına yapılacak 
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 daireleri büro masraf
ları 
REÎS —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... Kabull edilmiştir. 
Posta, telerraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabull edilmiştir. 
Giveeekler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

182 313 

2 100 

10 000 

53 000 

62 000 

lfı 000 

21 000 

23 000 

o 000 

60 001 
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F. 
308 4598 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak 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. 

407 Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

416 5433 sayılı Kanunun 28 nci 
maddesi gereğince okul masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

426 Pasif korunma masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

450 Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulan talebelere verilecek 
burslar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmiştir. 
Staj masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabuıl edilmiştir. 

K 456 Düşünülmiyen masraflar 
REÎS — Kabul -edenler... Etmi-
yenıler... Kabul edilmiştir. 

458 Fuar ve sergi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabuıl edilmiştir. 

476 Maırina ve ziraat aletleriyle süt
çülük, tavukçuluk, arıcılık ve 
hayvancılık kursları umumi 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-

451 

452 

Lira 

12 000 

7 000 

000 

1 250 

25 000 

10 000 

15 000 

7 000 

62 150 

500 

10 000 

F. 

501 

502 

601 

701 

741 

742 

yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçlan 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5433 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce Zirai Kombi
nalar îdaresi işletmelerinde ça
lışırken ölenlerin mirasçılarına 
yapılacak yardım 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

Yapı onarımı ve küçük yapılar 
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 

2 500 

25 000 

2 500 

35 000 

1 000 000 

100 000 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

REıîS — Maddeyi cetvelle beraber reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Fvalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü 1954 Bütçe yılı masrafları
na karşılık olan varidat, ibağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (3 730 346) lira ola
rak tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

F. Lira 

93 500 

Döner sermayenin yıllık sâfti 
'varidatından ayrılacak katana 
bütçe masrafları karşılığı 3 725 346 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul ediîmiştir. 
Memur lojmanlarından alıma-
cak kira bedelleri 3 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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P. Lira | 

3 Çeşitli varidat 2 000 | 
BElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

('İkinci madde tekrar okundu.) I 

REİS — Maddeyi cetvelle beraber reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
foul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri I ı Umum Müdürlüğünce, 1954 Bütçe yılında elde 
'edilecek varidat çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler-, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı varidatın 
taröı ve tahsiline 1954 Bütçe yılrnda da devam 
olunur. 

REİS —- Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kaibul edenler... fitmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
UmUm Müdürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun 19 ncıı maddesine giren 
(hizmetlilerine ait kadrolar, 'bağlı (D) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için îcra 
Vekilleri Heyeti kararı ile kadro abna'bilecek 
tertipler, 'bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar, ertesi yıl Ibütçe lâyihası 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisime sunulur. 
Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. I 

REİS — Maddeyi reyiruiz'e arz ediyorum. I 
Kafimi edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 5. Devlet. Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü Kuruluşa hakkındaki 7 . V I . 
1949 tarilMi ve 5433 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolardan, ilişik (L) işa
retli cetvelde gösterilenler 1954 Bütçe yılında 
kullanılamaz. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kaibul edenleı... Etmiyenler.. Kaibul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yi] Iborçdan -fasıllamn-
daki tahsisat üstünde çıkan ve 1953 yılı Bütçe
sinin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili oldukları hiizmet fasıllarından, bu 
faslın Maliye Vekâle'tinee aktarılacak tahsisat
tan ödenir. j 

1928 - 1952 Bütçe yıllarına ait olup da, Mu- | 

1954 C : 2 
haselbei Umumiye Kanununun 93 neü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1954 
yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 
ve 4 neü kısım fasılları ile yatırım fasılları ba
kiyelerinden eski yıllar borçları fasıllarına Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

REİS — Maddeyi reyimize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiiyemler... Kaimi edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun 1 Mart 1954 tari
hinden itibaren mer'idir. 

REİS — Maddeyi reyinize arız ediyorum. 
Kaibul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil'mdştir. 

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmdyenler... Kaibul edilmiştir. 

Lâyihamın tamamını açık oylarınıza arz edi
yoruz efendim. 

Orman Umum Müdürlüğü 1954 Bütçe ka
nunu lâyihasının görüşülmesine devanı ediyo
ruz. 

Maddelere geçilmesini kaibul edenler... Ka
imi etmeyenler... Maddelere geçilmesi kaibul 
edilmiştir. 

Orman Umum Müdürlüğü 1954 yıla Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. -— Dnman Umum Müdürlüğü 
1954 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (19 279 675) lira ve yatırım mas
rafları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (2 758 5,80) lira tahsisat ve
rilmiştir. 

A / l - CETVELİ 

F. Lira 
201 Maaşlar 8 193 301 

REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 2 357 940 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 1 078 650 
REİS — Kabul edenler... Etmi-

; yenler... Kabul edilmiştir, 
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206 

207 

26.2 

Lira 

556 000 

209 

210 

217 

221 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

1 500 

t : 51 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak yardımlar 
&EÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nei maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı 
REİS — Kabul edenD&r... Etmi-
yenier... KaJbul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince T. 
C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 1 177 650 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... KaJbul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 2 100 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Askerlik dersi öğretmenleri üc
reti 240 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenl'er... Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul ve yetim maaşları 375 669 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenl'er... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 54 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenJer... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 203 700 
REÎS —• Kabul edenler... Etmi-
yenfer... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 47 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenl'er... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 143 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 76 518 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 353 750 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenl'er... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 519 700 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 

.1954 
F. 

0 : 2 

ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenle*... Efcmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

407 Muhasebei- Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

408 3167 sayılı Kanunun 1.6 ve 17 
nci maddeleri gereğince yapıla
cak masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

412 Hastalıklarla savaş masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

416 Okullar masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

418 Para taşıma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

420 Teknik araştırma istasyonları 
ve denemeler masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmiştir. 

421 Harita ve kadastro işleri 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

422 Yangınlarla, savaşa ait 3116 sa
yılı Kanunun 90, 91 ve 92 nci 
maddeleri gereğince yapılacak 
ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

423 Sınırlama 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

424 Amenajman 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

45 mo 

179 226 

5 000 

100 000 

33 500 

164 100 

169 450 

16 000 

103 500 

15 000 

5<; 000 

335 000 

961 200 
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F. 
425 

426 

450 

451 

452 

453 

458 

470 

501 

502 

505 

701 

711 
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Ağaçlandırma ve fidanlıklar 1 
REİS — Kabul edeınter... Etmi-
yenjler... Kabul .edilmiştir. 
Pasif korunma 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Orman Fakültesinde okutulan 
öğrencilere verilecek burs'lar ve 
diğer masraflarla tatbikat yol
lukları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... fiit-
•miyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj masrafları 
REİS —- Kabul edenler... Kr-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği masraflar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Fuar vv sergilere katılma mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenîer... Kabul dilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

Yapı onarımı ve küçük yapılar 
REÎS — Kabul -edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
M'akina alet ve gereçler onarı
mı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yonb'!-... Kabul (-dilmiştir. 

26.2 
Lira 

223 501 

'00 

in 000 

348 480 

150 000 

128 000 

21 500 

2 000 

2 000 

20 000 ! 

15 000 ; 

50 000 

1954 
F. 

731 

741 

751 

752 

753 

761 

771 

78. 
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Kamulaştırma 
REÎS — Kaibul edenler... Etmi-
yenler... Kaibul edilmiştir. 
Yapı işleri 
REÎS ~- Kabul edenler... Etrai-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Satmalınacak makina alet ve ge
reçleri 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir 
Satınalınacak taşıtlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
3116 sayılı Kanunun 98 nei. 
maddesi gereğince satınalınacak 
silâh ve gereçler 
REİS — Kabul edenler... Etım-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Fidanlıklarda yapılacak her nevi 
su tesisleri ve onarımı 
REİS Kabul edenler... Efrmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Orman işletmeleri döner 
sermayesi 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik araştırma istasyonların
ca tecrübe ormanlarında açıla
cak orman yolları yapımı mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi* 
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
300 002 

1 493 000 

636 000 

?0n 001 

6 876 

50 000 

»') 000 

(Birinci madde tekrar okundu). 

REÎS — Maddeyi cetvelle birlikte o> imuza 
ar/, ediyorum. Kabul edenler... Kabul 3tmiyen-
ler... Madde cetvelle birlikte kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ormıan -Umum Müdürlüğü 
1954 Bütçe yılı masraflarına karşılık olan va
ridat, bağlı (;i>) işaretli cetveldle gösterildiği 
üzere (22 038 255) lira olarak tahmin edil
miştir. 

REİS (B) cetvelini okuyoruz. 

12 700 ; F. 

B - CETVELİ 

Devlet orman işletmelerince 
tahsil edilerek Umum Müdür-

Lira 
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lüğe ödenecek varidat 21 133 294 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Umum Müdürlükçe tahsil edi
lecek müteferrik varidat 95 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Geçen yıldan devreden nakit 
mevcudu 809 961 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte reyinize 
arz, ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiıyen-
ler... Madde cetvelle birlikte -kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Orman Umum Müdürlüğün
ce 1954 Bütçe yılı içinde elde edilecek varidat 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (O) işaretli cetvelde gösterilmîiştir. Bu 
cetvelde yazılı varidatın tarh ve talhsiiine 1954 
Bütçe yılında da devam olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Onman Umum Müdürlüğünün 
30. V I . 1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlileri, bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmdıştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için İcra Ve
killeri Heyeti karariyle kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçesiyle Türkiye 
Büyük Millet Mjeclisine sunulur. Bunların el
deki kadrolara ek olmaması şarttır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Kaibul et
miyenler... Madde 'kaibul edilmiştir. 

MADDE 5. — Orman Umum Müdürlüğü 
Kuruluşu hakkındaki 4 . V I . 1937 tarihli ve 
3204 sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerdıe 

- yazdı kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde 
(gösterilenler 1954 Bütçe yılında kullanılamaz. 

RMS — Maddeyi kabul edenler... Kabu'l et-
miytenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 8. I I . 1937 tarihli ve 3116 ve 
9. VI I . 1945 tarihli ve 4785 sayılı Orman ka^ 
nunlarının istimlâke iMş'kiıı hükümlerini yerine 
getirmek ve Devlet orman işletmelerinin kuru
luş ve işletilmesi için 1954 (Bütçe yılı içinde 
j^ptatılmak üzere (1 000 000) liraya kadar 

.1954 C : 2 
I avans almaya ve ertesi yıl bütçesine konacak 

tahsisatlarla 'kapatılmak şartiyle en çok beş 
yıl süreli (2 000 000) liraya kadar istikraz ba
ğıtlan yapmaya ve bankalara hesap a^tırma-

I ya Tarım Vekili yetkilidir. 
i REİS — Maddeyi kaibul edenler... Kabul et

miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

i MADDE 7. — Orman Umum Müdürlüğü 
| orman okulları öğrencilerinden alınacak üc-
j retler, bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiş-
| tir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde 'kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1953 yıllı Bütçesinin 
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan 
ödenir. 

1937 - 1952 Bütçe yıllarına ait olup da Mu
hasebe! Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçesinde bulunan borçlar, 1954 yı
lı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 
ncı krsım fasıllariyle yatırım fasılları bakiye
lerinden eski yıllar borçları faısıllarına Maliye 
Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan ödanir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
miyenler... Madde ıkabui edilmiştir. 

MADDE 9. — 2 . VI . 1929 tariîı ve 1508 sa
yılı Kanun gereğince amenajman ve ağaçlan
dırma işlerinde çalışacak teknik memurlara ve
rilecek gündelik tazminat, (70) lira ve daha 
fazla maaş alanlar için (540), (50 ve 60) lira 
maaş alanlar için (450), (30 ve 40) lira maaş 
alanlar için (350), (20 ve 25) lira maaş alanlar 
için (250) kuruştur. 

5653 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gere
ğince sınırlama komisyonlarında çalıştırılacak 
teknik memurlara da aynı nispetlere göre tazmi
nat yevmiyesi verilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul Et
miyenler... Madde kabul edilmi§tir. 

MADDE 10. — 8 . II . 1937 tarihli ve 3116 
sayılı Orman Kanununun belirttiği hüküm ve 
şartlar gereğince ormanların sınırlama işine 
1954 Bütçe yılında da devam olunur. 
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REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul Et-

miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul Et-
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1954 tari
hinden itibaren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Kabul Et-
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Ziraat Vekilleri memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Kabul Et-
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın tamamını açık oya arz ediyorum. 

V — Münakalât Vekâleti Bütçesi : 

#. __ Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 
1954 Malî yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1/689) [1] 

REÎS — Münakalât Vekâleti Bütçesinin 
Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü Bütçesi 
ile beraber görüşmelerine başlıyoruz. 

Söz alan arkadaşların isimlerini okuyoruz 
efendim: 

Kâzım Arar (Türkiye Köylü Partisi M. Grupu 
adına), Himmet ölçmen (Konya), Ferid Melen 
(Van), Lâtif Aküzüm (Kars), Ali Fahri îşeri 
(Balıkesir), Ziya Termen (Kastamonu), Sabri 
Erduman (Erzurum), Atıf Topaloğlu (Ordu), 
Sırrı Atalay (Kars), Abbas Giğitı (Çoruh). 

Kâzım Arar. 
TÜRKİYE KÖYLÜ PARTİSİ MECLİS 

GRUPU ADINA KÂZIM ARAR (Çankırı) — 
Aziz arkadaşlarım; Ulaştırma Vekâleti Bütçe
sinin müzakeresini yaparken bu Vekâletin va
zifelerinin ne derece ehemmiyeti bulunduğunu 
ve her türlü münaklâtın memleket ekonomisin
de ne büyük rol oynadığını belirtmek isteriz,. 

Bu bakımdan büyük ehemmiyeti haiz olan 
ulaştırma işlerimiz üzerinde dikkatle durulma
ya değer gördüğümüz hususları Türlkiye Köy
lü Partisi Meclis Grupu adına arza çalışacağız. 

iBilindiği gibi Devlet Demiryolları bir ecne-

[1] 89 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

ıbi şirketten devralınmıştır. Devralmdığı zaman 
ile bugünkü faaliyeti arasında büyük bir ge
rileme kaydedilmiş ve nihayet bugünkü alatur
ka hali almış bulunduğunu müşahede etmekte
yiz. öyle 'bir gerileme ki her yıl daha iyi, da
ha düzenli bir faaliyeti beklenen idar* esefle 
arz edeliıifj ki tahminimizin hilâfına daha dü
zensiz bir manzara arz etmektedir. 

Devlet Demiryollarının İktisadi Devlet Te
şekkülü 'olmadan önceki durumu ile bugünkü 
durumu arasında bir farlk olup olmadığını sa
lahiyetli bir zattan sordum. (Henüz bir fark 
yoktur, altı ay evvel kurulan bir teşekkülden 
fazla bir şey beklemek mümkün değildir) dedi
ler. 

Muhterem arkadaşlar; bu bir zihniyet, hem de 
büyük bir zihniyet farkıdır. Bu idarenin İkti
sadi Devlet Teşekkülü oluşu, Millî Selâmet ve 
Üniversiteler Kanunu gibi bir günde düşünül
müş mevzulardan değildir. Kendi bünyesinde 
bir inkılâp sayılabilen bu büyük hamleyi yıl
larca düşünmüş ve hazırlamıştır. Bu derece 
hazırlılklı bir mevzuda işe bu yeni hüviyeti ile 
başladığı günden itibaren âmme hizmetini ak
satmadan ve emeklemeden yürümesini 'beklemek 
hakkımızdır. 

Saymakla bitiremiyeceğimiz bir yığın me
selelerden birkaç misal vermekle iktifa edece
ğiz. Her vukuunda maddi mânevi büyük za
rarlar tevildeden karambol hâdiselerinin mün
ferit bir demiryolu vakası telâkki etmeikten 
ileri gitmiyen korkunç anlayışın ilmî ve fennî 
mütalâlar olduğuna kaani değiliz. Her bütçe 
müzakerelerinde faaliyetlerini, fedakârlıklarım, 
feragatle vazife gördüklerini sitayişle anlattı-
ğıımız Devlet Demiryolları personelinin büyük 
mahrumiyetler içinde gördükleri mesuliyetli 
vazifenin ağırlığında aramak icabeder, 

Bu fevkalâde vakayi idare arşivlerinde 
mahfuz tutulduğu müddetçe karambol hâdise
lerinin önünü almak mümkün olamaz. Tirenlere 
karşılklı hareket emri veren istasyon şeflerinin 
durumları acınacak haldedir, istasyonlarda bir 
şef ve bii' de muavin, rahatsızlık veya izin ha
linde yalnız bir şef veya muavin kalmaktadır. 
İdarece vekil gönderilinceye kadar tek başına 
idare eden hareket memuru geceli göndüzlü 
bir dakika vazifesi başından aynlamıyan otomatik 
bir makine gibi çalışan insandır. Gece fenerle
rinin veya petrol lâmbalarının altında yorgun, 
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uykusuzluktan bitap düşen bu hareket memur
larının, bu vakalara sebebiyet verdiğini idare 
bilmemektedir? Biliyorsa önleyici bir tedbir 
almak mevkiindedir. 

Tirenler pistir. Hem de tahminimizden fazla 
pis ve bakımsızdır. Gereği kadar müstahdeme 
malik olan idarenin, temizlik işlerinde âzami ti
tizlik göstermesi iktiza ederken kadm temizle
yicilerinden evlerinde istifade etmek bahasına 
bakım işinin aksatıldığı da tetkika muhtaçtır. 

İstasyonlar da kirlidir, bakımsızdır, yolcu 
salonları soğuk ve tenviratsızdır. Trenlerin ha
reket ve muvasalatlarındaki intizamsızlık son 
günlerde hâd safhaya varmıştır. Bunlara misal 
vermiyeceğim. Bu iş âdeta normal telâkki edil
meye başlanmış; hassasiyetini kaybetmiş, titiz
likle üzerinde durulmaya değer görülmiyecek 
bir hal almıştır. Bu derece ciddiyetini kaybet
miş bir mevzu beynelmilel kaidelere göre tan
zim edilmiş bir idare için ve o idareyi ciddiye
tine güvenerek zaman mefhumu ile ilgili se
yahat edenler için ne derece ehemmiyeti haiz 
ise medeni milletler camiası içinde şerefli bir 
mevki ihraz etmiş olan Türkiyemizin de yaban
cı memleketlere karşı, hâlâ iptidai metotlarla 
çalışan bir demir yoluna sahip bulunduğunu 
göstermek her halde hayrımıza bir hareket tar
zı değildir. 

D. D. Yollarının yolcu vaziyeti de lozuk-
tur. Hele son günlerde tarifi gayrikabil bir hal 
almıştır. Buna ait bâzı şikâyetleri belirtmekte 
faide mülâhaza ediyoruz. 

1. Büyük istasyonlarda tirenin hareket es
nasında mütaaddit kişiler olduğu halde bir ki
şiyi çalıştırmak suretiyle bilet alamaması yü
zünden yolcular tireni kaçırmaktadırlar. 

2. Eskişehir - Kayseri gidiş 26 lira, dönüş 
31 liradır. Dönüşte bir ekspres farkı istenmek
tedir. Fakat tirende numara yoktur. Arzu etti
ği kadar yolccu almaktadır. Yani numarasız 
ekspres, yolcu katarı olarak çalıştığı halde fark 
almaktan hâli kalınmıyor. 

21 Şubat'ı 22 ye bağlıyan gece Haydarpa-
şadan hareket eden ekspres yüzlerce talebeyi 
alarak ayakta seyahat ettiriyor. Eskişehir'den 
binen subaylar Genel Kurmayın verdiği bir 
emirle üçüncü mevki bilet alamadıkları için 
apuletlerini sökerek bilet alabiliyorlar. Vazife-
ten Eskişehir'den Ankara'ya gelen Tank Oku

lundan uzman Amerikalı Misel Bak'da 3 ncü 
mevki ile ayakta Ankara'ya geliyor. 

Haydarpaşa - Ankara Toros ekspresi seya
hati eden Teknik Okulda Maraş'lı bir kaç, öğ
rencinin de bulunduğu tiren Konya üzerinden 
gitmesi lâzım iken idarenin gördüğü lüzum ve 
zaruret dolayısiyle Ankara üzerinden gittiği 
için uzun yol farkı isteniyor. Farkı yolcular 
vermek istemiyorlar. Polis memuru ile birlikte 
bu farkın verilmesi veya istasyona gelmeleri 
söyleniyor, öğrenciler biz bu farkı veririz ama 
hakkınızda şikâyet edeceğiz, hüviyetinizi göste
rin deyince hem polis memuru, hem de kondok-
tör uzaklaşıyorlar. Ve yolcuları bir daha rahat
sız etmiyorlar. 

Ekspreslerin yolcu katarlarından farksız ve 
numarasız çalıştııdıgı şu günlerde ekspres farkı 
almakta devam edip etmiyeceğini lütfen açıkla
malarını rica ediyoruz. Vatandaş esbabı iştira-
hatmi sağlamak için ileri memleketlerde oldu
ğu gibi yolcu katarlarının da fark almaksızın 
numara tahtında çalıştırmalarını temenni ede
ceğiz. Ama ekspreslerdeki düzeni dahi muhafa
za edemiyen bir idareden böyle bir isteğin ye
rine getirilmesine imkân göremiyoruz. 

Sofajlarm, havaların en şiddetli soğuk yap
tığı zamanlarda verilmediği doğrudur. 

Sayın Yümnü Üresin'e küçük bir şikâyeti
miz daha vardır. Geçen yıl Çankırı'nın geçir
diği büyük sel felâketinden şeftren ve arkadaş
larının gösterdiği basiret ve anlayış sayesinde 
selden evvel Çankırı'ya son süratle yetişerek 
halkın evlerinden ayrılmalarını sağlıyan arka
daşların taltifini bu kürsüden yaptığım demeçle 
belirttiğim halde ne maddi, ne de mânevi ilti
fatta bulunulmamıştır. Bu noktaya temastan 
maksadım Devlet dairelerinde ikramiye mües
sesesinin nasıl çalıştığını göstermek içindir. 
Fevkalâde başarıların nasıl ihmal edildiğini, il
tifat edilmediğini tebarüz ettirmek içindir, yeni 
çıkacak barem kanununda dikkate alınması için
dir. 

Hulâsa arkadaşlarım. Devlet Demiryolları
nın perişan halini yolcuların perişan halini bin
lerce misal versek bitiremeyiz. îşte durumu bu 
hale gelen ve İktisadi Devlet Teşekkülü olduk
tan sonra da menfi sahada gelişen bir idarenin 
bütçesini müzakere ederken ne büyük bir ıstı
rap içinde olduğumuzu belirtmeye bilmem lü-
zum var mıdır ? 
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D. D. Y. İdaresinden öğrenmek istediğimiz 

bir mevzuu da Ankara - Zonguldak arasında iş
liyen motorlu trenin kaldırılması münasebetiyle i 
vâki yazılı sorum, ayrıca yine Ankara - Zon- I 
guldak arasında işliyen yolcu katarlarının haf
tada 4 güne indirilmesi hususundaki yazılı so- ! 
rularım cevaplandırılmamıştı. Bu hat üzerinde ! 
vâki izdiham tahammül edilmez bir hal almış- I 
tır. Gerek motorlu tern, gerekse yolcu katar- j 
lan eski haline ne zaman getirilecektir? Ve kal- I 
dırılması sebebi nedir? Cevap lütfetmelerini ri
ca ederiz. 

PTT işlerimize gelince; bu idarenin topye-
kûn bütün sahalarda şikâyeti mucip tarafı ol
mamakla beraber düzene, alâkaya muhtaç olan I 
tarafları çoktur. 

Zaman zaman âdi mektupları mürselüniley-
hine varmaması, telgrafların gecikmesi gibi hal- ! 
lerin vukuuna bizzat kendi muhaberatımızda ' 
dahi raslıyoruz. Bayram ve yılbaşı hariç eyya- ı 
mı âdiyede vukubulan bu teehhürler her haldtf 
hoş bir şey olmasa gerektir. 

PTT teşkilâtı bulun mıyan yerlere ki, buna I 
birçok nahiyeler ve nüfusu % 84 ünün ikamet 
ettiği köylere mektup ve havalenin gönderile
mediği, gönderilse dahi şehir ve kasabalar de
laletiyle yapıldığı raalâmdur. Geçen yıl yaptı
ğımız temenniyi bir kere daha tekrarlamakta 
fayda buluyoruz. Köylerimizin, bilhassa kış ay
larında münakale imkânından tamamen mah
rum bulunan köylerimizin en basit muhabere 
imkân ve vasıtalarından istifade edemedikleri 
ve askerde bulunan evlâtlarına mektup, para 
ve paket gönderilmesinde büyük müşkülâta ve 
hattâ imkânsızlığa mâruz kaldıkları göz önün
de bulundurularak yeni bir servis tesis için ne ı 
tedbir alındığının belirtilmesini riea etmekte
yiz. I 

Bu münasebetle Sayın Vekil Yümnü Üre
sin'e köylerimize çekilecek telgrafların bir usul j 
ve nizama bağlanmasını istihdaf eden sorum , 
üzerine gerekli tedbirlerin alındığım cevaben 
bildirmelerinden dolayı bilhassa teşekkür ede
rim. Sayın Vekilden istirham ediyorum. Ulaş- j 
tırma mevzuunda köye doğru bir hareket lût- | 
fetsinler telgraf mevzuunda olduğu gibi şim- j 
djlik mektup meselesini de ele alacak olursa i 
Ulaştırma Vekâletine düşen birçok hizmetler
den en isabetlisini 18 milyon insanı uzaktan 
haber alma ve verme gibi içtimai hayatımızda 
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büyük önemi olan mühim bir dâvayı başarma
nın huzuru içinde öğünebilirler. 

PTT İdaresinden diğer bir ricamız da te
lefon işlerinin büyükçe şehir ve kasabalarda 
daha muntazam bir halde çalışması ve şehir
lerarası mükâlemelerin biraz daha ciddiyetle 
ele alınmasıdır. 

Telefon mevzuunda İçişleri Vekâleti ile müş
terek bir mesai yapmak suretiyle birçok köyle
rimizde mevcut olan ve jandarma santraline 
bağlı telefonların bütün köylerde kurulmasını 
sağlaymcaya kadar bu telefonlardan istifade 
suretiyle köylerle mükâlemeyi sağlamasıdır. 

Bu suretle köylerde bulunan telefonlar va
sıtası ile haricî muhaberelerin vasıtalı dahi ol
sa temini âmme hizmeti bakımından büyük bir 
ehemmiyeti haiz olacak, hem de İktisadi Dev
let Teşekkülü halinde çalışan bu idarenin geli
ri bakımından Hazinenin menfaatini sağlıya-
caktır. Büyük şehirlerde telefon santralinde 
çalışan personelin biraz daha ciddî çalışmaları
nı temin için misaller vereceğim : Sayın Veki
lin seslerine alışkın değillerse 1 ve 3 e birkaç 
defa telefon ederlerse personelin dikkatini çek
meye lüzum bulunduğuna kani olacaklardır. 

Telefon abonelerinden fazla mükâleme üc
reti istendiği hakkındaki şikâyetler malûmdur. 
Bu yüzden telefonunu kaldıran, idareye şikâ
yet mektupları yazan abonmanlar mevcuttur. 
Ve bu şikâyetler telefon idaresinde vardır. Bu
nu da ele almalarını temennilerimize katıyo
ruz. Devlet Havayollarının son yıllar içinde yur
dumuzun muhtelif bölgelerine yaptığı seferle
rin artışından memnunluk duymaktayız. Hava
cılık istihale devresinde zararına işliyen bu mü
essesenin bugün gelir bakımından da inkişaf 
kaydettiği görülmektedir. Bu inkişafı hiç şüp
hesiz ki, hava seferlerinde devam eden emni
yette aramak icabeder. Esefle kaydetmeliyiz ki, 
son zamanlarda hava seferlerimizin çeşitli se
beplerle müessif kazalara sahne olmakta ve 
kazandığı büyük itimadı zedelemektedir. 

Medeni âlemde büyük bir hızla inkişaf isti
dadında bulunan havacılığın daha emniyetli 
bir hale . getirilmesi için büyük gayret sarfet-
mek ve hava kazalarının umumi efkâr üzerinde 
yarattığı menfi tesiri izale etmek, ancak bu ka- * 
zaların vukunun asgariye ve hattâ sıfıra indiril
mesi ile kabildir. Aksi halde hava seferleri 
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mevzuunun gelişmesine imkân bulamayız. 

Biz Türkiye Köylü Partisi Meclis Grupu ola
rak umumiyetle halk ihtiyacına uygun şekilde 
inkişaf etmemiş PTT işlerimizi yeniden ve kı
sa zamanda köylere kadar götürülmesini tan
zim etmek; bilhassa köylere olan posta servis
lerinin yeniden tesisi ile posta havalesi işleri
nin köylere kadar uzatılmasının ve köylerde 
gazete ve mecmua tevziatını ehemmiyetli bir 
şekilde ele almak; bu arada kasaba ve şehirle
rimizin telli, telsiz telgraf ve telefon ihtiyaç
larını da en hayati âmme hizmetlerinden sonra 
kara, hava ve denizyollarımızm halk ekseriye
tinin ihtiyaçlarını dikkate alan yeni bir zihni
yetle ıslah ve ikmal etmek, her türlü nakil va
sıtalarından halkın rahatlık; sürat, emniyet ve 
ucuz tarife ile naklini temin etmek; gerek mu
habere gerekse nakil işlerinde Devletle beraber 
ve onun yanında anonim şirketlerin de halk ih
tiyaçlarını kısa zamanda karşılamaya yardımcı 
olmalarını temin etmek; bilhassa deniz ticaret 
filosunda hususi teşebbüsün ön plâna geçmesi
ni ve kendi sahillerimizde ve denizlerimizde 
gerçeği gibi faydalı bir hale gelmekte kalmayıp 
dünya denizlerinde de iş yapacak bir kudrete 
erişmesini temin etmek ve denizci bir millet 
olmaya çalışılmasını temenni ediyoruz. 

REÎS — Reylerini istimal buyurmıyanlar 
lütfen istimal etsinler efendim. 

Himmet ölçmen (Yok sesleri). 
Ferid Melen (Yok sesleri). 
Lâtif Aküzüm (Yok sesleri). 
Ali Fahri İşeri. 
ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — ^Muhte

rem arkadaşlar, dikkatsizlik ve alâkasızlık yü
zünden sık sak tren kazaları olmaktadır ve mem
lekete para ve can bakımından çok zararı mu
cip olmaktadır. Halka karşı da bir mazeret ma
kinede âni bir arıza olmuş veya freni patla
mış deniyor. Daha iki ay evvel Ankara'da Ye
nişehir'de büyük istasyon ile köprü arasmda 
tam postanın geleceği dakikalarda bir amele 
treni hatta toprak atmakta iken posta tam sa
atinde geliyor bu trene kuvvetle çarpıyor beş 
altı vagon tahrip ediliyor makineler de tabiî 
hasara uğruyor. Bu en küçük kaza, işte. Dikkat
sizlik, murakabesizlik bunun da mı freni pat
lamıştır? Balıkesir - Ankara, hattında müşkü
lât, Kurtalan - Ankara hattında izdiham, Ada
pazarı - İstanbul hattında biletsiz seyahat. 

Balıkesir - Ankara yolcularına Eskişehir'e ka
dar bilet kesilmekte gece yarısı Eskişehir'de 
yolcular başka trene aktarma ediliyorlar. Fakat 
tren beklemek için tam 4-5 saat istasyonda pa
rası olan gazinoda olmıyan da meydanlarda eş
yalarının başında titriyerek gelecek treni bek
lemektedirler. Bir taraftan bilet almak için de 
kadın erkek ihtiyar genç bilet gişelerine hücum 
edenler eşyası kaybolan, parası çalman diğer 
taraftan hastalanan yürekler acısı manzara ne 
zaman insana kıymet vereceğiz? Her hangi bir 
ecnebi memlekete gitmek( için hiçbir müşkülât 
yok iken İstanbul'dan ve Uzunköprü'den Edir
ne'ye gitmek için Yunan topraklarından geçil
diği halde yine hiçbir zorluk yok iken yolcula
ra gidecekleri yere kadar bilet verilirken bu 
hatta neden verilmemektedir? Ayrı ül
ke mi? Ayrı idare mi? Yazıktır bu 
millete. Hem de niçin gece yarısı kışta 
kıyamette yolcuları saatlerce bekletmek
teki mâna nedir? Trenleri ona göre ayarlamalı. 
Ankara yolcularını hâmil vagonları diğer trene 
bağlamalıdır. Mademki halkın seyahati ve ra
hatı için kurulmuş bir müessesedir bunları yap
makla mükelleftir. Bu sırada Dursunbey'de 
trenler istasyonda durmaz. Makineler su almak 
için 500 metre uzakta dururlardı. İki senede 
bu işi güç hallettik. Adapazarı - İstanbul hat
tında biletsiz seyahat edenleri gördüm. Bu hat
tın devamlı yolcularından bâzıları kondoktora 
bir lira ve tarifeden eksik bir para vererek ka
raborsa biletsiz gidiyorlar. Bu hat lâyıkiyle 
kontrol edilmemektedir. 

Kurtalan - Ankara hattı müthiş izdiham 
içinde uzun hat olduğu için yolcular ayakta 
yüz numaralar bile komple sıkışan yolcular 
mecburi pencerelerden ufak abdestlerini yapar
lar. Vapurları düzeltelim derken trenlere de 
bu hastalık sirayet etmiştir. Bizde gerek tren 
ve gerek vapur tarifelerinde yolcu biletlerinde 
yüzde 20 nispetinde ucuzluk yapılmalı. 

Posta, Telgraf 
Arkadaşlar Kore'den dört - beş günde bir 

mektup geliyor. Londra'dan günlük gezete ge-
livor. Fakat Beykoz'dan Ayastafanoz'a veya 
Üsküdar'dan İstanbul'a iki günde bir mektup 
geliyor. Keza Bandırma'dan Ankara'ya 3-4 
günde geliyor. Uzak yerlerden daha geç geli
yor. Aralıkta kaybolanlar veya yanlış yerleri 
dolaşanlar da başka. 
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Bunun üzerinde ehemmiyetle durulması icap 

eder. 
Arkadaşlar; vapurlarda yolcu tahsisi can 

emniyeti 'bakımından... 
REÎS — Ali Fahri Bey; Havayolları ile Mü

nakalât Vekâleti bütçeleri müzakere edilmek
tedir. Beş dakika ile tahdit edildiğine göre 
konuşmalarımızın mümkün olduğu kadar mev
zua taallûk etmesini rica edeceğim. 

ADÎ FAHRÎ İŞERİ (Devamla) — Peki efen
dim. 

REÎS — Ziya Termen. (Yok sesleri). 
Sabri Erduman. 
SABRI ERDUMAN (Erzurum) — Çok 

ımu'hterem arkadaşlar, Ulaştırma Vekâletinin 
Bütçesi üzerinde söz alırken bu teşkilâtın en bü
yüğünden tut da en küçüğüne kadar günden 
güne büyük »bir inkişafı kendi sahalarında gös
tererek vatandaşın hizmetinde yılmadan çalış
tığıma şahit bulunduğumu ifade edersem bir 
hakikati ifade etmiş olurum. Bu teşkilât için
de çalışan arkadaşlar hakikaten geceli gündüz
lü yorulmadan mesailerine devam etmektedir
ler. Bunlardan başka birçok defalar da tabi
atın, haşin mevsimlerin tesirleri altında hattâ 
hayatları pahasına bile mal olan zamanlar gös
termiştir. işte Adana yolundaki arkadaşların 
şehadeti gözümüzün önüne gelebilir. 

PTT Teşkilâtı içinde çalışan arkadaşlar 
hakikaten halkımızı memnun edecek şekilde 
çalışıyorlar. Elemanlar gittikçe daha, sanatı
nın erbabı olmakta ve ellerine verilen alât, ede
vatları da günden güne inkişaf ettirmektedir. 
Dünkü şehirlerarası muhaberatta çok büyük 
fark gözükmektedir. Ben kendi seçim bölgemi 
göz Önüne alırsam Erzurum dün 400 lük bir 
santralle çalışırken bugün binlik bir santralle 
çalışmaktadır. Bu yalnız Erzurum'da değil, 
belki 64 vilâyetin 56 sında bu şekilde yüksel
mektedir. Konuşmalarımız normal bir şekil
de olmaktadır. Açılan posta, telgraf merkez
leri daha tekâmül göstererek bu konuşmalar 
kazalara dahi intikal ettirilecektir. 

.Seçim bölgeme ait olan ufak bâzı temenni-
yatta. bulunacağım : Bizim Marmam ve Çat 

denilen iki tane yeni kurulmuş kazamız vardır. 
Bunların arasında telgraf hattı çekilmemiş, tek 
posta ile idare ediliyor. Buranın bir an evvel 
telgrafhaneye kavuşturulmasını temenni edi
yoruz. 

Devlet Demiryollarının, bilhassa bu kış mev
siminde tipilerin fazla devamı sırasında Şark 
bölgesine vagon tahsisi hususunda gösterdikleri 
gayret şayanı şükrandır. Erzurum'la Ankara 
arasındaki irtibat, fazla kış yüzümden kesilmiş 
bulunuyordu. Bu irtibat, fazla gayret sarfedi-
lerek, karla mücadele edilerek temin edilmiştir. 
İdareye, vekâlete gösterdikleri fevkalâde gay
retten dolayı teşekkür etmemek 'elden gelmz. 
Bu hususta minnettarlığımı arz ederim. 

Şark'a evvelce, yaz mevsiminde haftada iki 
ekspres ve her gün posta tahsis edilmişti. Bel
ki zamanın icapları olarak postaların adedi 
azaltılmış, ekspres de bire indirilmişti. Bu ve
kâletin belki elinde olmıyan bir zaman için ol
muştur. Ekspresin haftada iki sefere çıkarılma
sına emir buyurulmasını rica ederim. 

Âli ihsan Sâbis (Afyon Karahisar) — Ar
kadaşımız mevzu dâhilinde konuşmuyor. 

REtS — İfade ettim, ne yapayını, vaktinizi 
az görüyorum Paşam tekrar ifade edeceğim. 

SABRİ ERDUMAN (Devamla) — Bununla 
beraber diğer bir ricanı, motorlu trenlerle se
yahat bir âdet halini almıştır. Motorlu trenin 
Erzurum'a kadar uzatılmasını bilhassa rica ede
rim. Temennilerim bu kadardır.. 

REÎS — Konuşacak hatip arkadaşlardan 
bilhassa rica ediyorum; konuşmalar Münakalât 
Vekâleti ile Havayolları Genel Müdürlüğü büt
çelerine aittir, bu itibarla ona göre idarei kelâm 
etmelerini rica ediyorum. 

OEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Usul hakkında. 
REİS — 'Buyurunuz. 
CEZMl TÜRK (Seyhan) — Efendim, Sayın 

Başkan mazur görsünler, bu usul teamül haline 
gelir, Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi görüşülürken 
İktisadi Devlet Teşekkülleri oldn diye Devlet 
Demiryollarını ve zaten daha evvel bayrak açan 
Devlet Denizyollarının denizlere açıldı diye, 
mevcut mevzuata göre en yüksek murakabe ma
kamında bulunan Ulaştırma Bakanlığını Büyük 
Meclisin ikazına imkân kalmaz ve bakanlık da 
murakabesini yapamaz. Posta Telgraf ve Tele
fon, Devlet Demiryolları ilânı istiklâl etti diye 
bunlardan bahsetmiyeceksek yavaş yavaş bu 
Mecliste görüşülecek mevzu ve yapılacak iş kal
maz. 

RElS — Cezmi Türk arkadaşımızın mütalâa
ları hilâfına düşünen arkadaşların da mevcut 
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olduğunu ve müzakere mevzuu olan bütçeler
den mâada umumi hizmetlere taallûk eden mü
esseseler hakkında konuşan arkadaşların söz
lerine tahammül etmediklerini işaret eden arka
daşlarımız da vardır. Bu itibarla ifademiz usule 
uygundur. (Atıf Topaloğlu. (Yok sesleri). 

CEZMl TÜRK (Seyhan) — Af buyurun, ben 
arkadaşların arzusundan değil usulden bahset
tim. 

BEİS —- Usul böyledir. Ben onu soyuyorum. 
Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Aziz arkadaşla

rım, biraz önce usul meselesi bahis mevzuu ol
muştu. Âmme müessesesi vazifesi gören bir 
müesseseden, müstakil oldu diye bu Umum Mü
dürlüğün yüksek murakabeden uzak tutulması
na kanunen imkân bulunmadığından bu kısa 
beş dakikalık zaman içinde beş mevzua temas 
etmek isterim. 

Canlı hayvan nakliyatı hususunda ulaştırma 
teşkilâtımız intizamlı bir programa malik de
ğildir. Avusturalya'dan İngiltere'ye canlı hay
van nakliyatı Erzurum'dan Haydarpaşa'ya ya
pılan hayvan nakliyatından daha müsait şerait 
içinde geçmektedir. Bu mukayese bize canlı 
hayvan nakliyatına ne derece ehemmi
yet verildiğini, ne kadar intizamsız bir 
nakliyat yapıldığını göstermeye kâfidir. 
Erzurum'dan Haydarpaşa'ya canlı hayvan nak
li 12Q saatten aşağı düşmemektedir. 

Tasavvur ediniz bir defa? 120 saatte yalnız 
Yerköy'de biraz mola vermek suretiyle giden 
bu hayvanların sikletlerinden kaybetmemelerine 
imkân var mıdır? 

Bu hal hem millî gelire ve hem de memle
kete neleri kaybettirmektedir? Çünkü bu canlı 
hayvanlar memleket iktisadının en başında rol 
oynamaktadır. Bunun için esaslı bir program 
behemehal lâzımdır. Hernedense insan nakliyatı 
yanında canlı hayvan nakliyatına hiç ehemmi
yet verilmemektedir. Bir iki günlük gecikme
lerin bu idarece hiçbir kıymeti yoktur. 

Aziz arkadaşlarım; canlı hayvan nakliyatı 
programsîzlığı yanında nakliyat tarifeleri de 
çok ağırdır. 

8 Mayıs 1950 Seçim Beyannamesinde De
mokrat Parti, hayat pahalılığının o tarihte sebep 
olarak Devlet Demiryollarının nakliyattan fazla 
para almasından ileri geldiği iddia edilmekte 
idi. 

Bu suretle bunu kaldırmayı taahhüt etmişti. 
Maalesef bunun aksini yaptınız. Canli hayvan 
nakliyat tarifelerini artırdınız, bunu artırırken 
şu veya bu sebepten dolayı fiyat ayarlaması di
ye rasgele bir tâbirle bunu kapatmış bulunu
yorsunuz. Canlı hayvan nakliyatının hayat pa
halılığı üzerindeki rol ve ehemm'yetini 1950 der. 
önce millete açıkça taahhüdeden siyasi bir par
tinin bu taahhüdü yerine getirmesi beklendiği 
halde bundan imtina etmiş bulunmaktadır. 

Anayasaya, insan hakları beyannamesine gö
re vatandaşın süratle haberleşmesi en tabiî hak
larındandır. Halbuki 20 nci asırda Doğu - Ana
dolu vilâyetlerinde insan sırtı ile posta nakli
yatının yapıldığını gözü ile görmüş bir arkada
şınız olarak burada arz edeyim ki, Bingöl ile 
Kiği arasında postanın insan sırtında yıllarca 
taşındığı gibi hâlâ da taşınmakta olduğunu if <ı-
de ederim. Posta seferleri haftada iki defa ya
pılmaktadır. Doğu - Anadolu vilâyetleri için, 
bakanlıktan mütaaddit defalar rica ederek, bu
nun haftada 3 e çıkarılmasını rica ettik. Yapa
cağız dediler. İhaleye çıkarırken haftada iki 
defa için 200 lira iken haftada üç defa için 210 
lira ücret koydular ve bir tane de talip bulama
dılar. Haftada iki defa 200 liraya yapılan sefer 
haftada 3 olunca 10 lira fazlasiyle kim kabul 

j eder. Bu mümkün müdür? Bu sefer müracaat 
! ettik, efendim ihaleye çıkardık kimse talip ol

madı biz ne yapalım? Diye üzerlerinden attı
lar. Olur mu bu? 300 liraya çıkarsınlar bakın 
talip bulunur mu, bulunmaz mı? Âmme hiz
metlerinde kâr ve zarar düşünülemez. Hizmet yap
mak kârdır. Böyle şeylerde belediyeden rayiç 
alınır ondan sonra ihaleye < çıkarılır. 300 liraya 
çıkarmış olsalardı, talip çıkar mıydı, yoksa çık
maz mıydı? Şimdi, Bakandan şunu soruyorum, 
1953 yılı içinde Kars'ın on ilçesi arasındaki pos
ta seferleri haftada iki defa olmak üzere kaç 
liraya ihaleye çıkarılmıştır, yine haftada üç se
fer olmak üzere kaç liraya ihaleye çıkarılmış
tır? Bu aradaki farka dikkat buyurursanız, âm
me hizmetinin ne şekilde karşılanmakta olduğu
nu görmek mümkündür. 

Aziz arkadaşlar, Doğu - Anadolu'da hayvan 
nakliyatı, bilhassa kış aylarında bütün yükü 
omuzlarında taşıyan ve bu hizmeti güçlükle ya
pan hattâ kömür gönderilmemesi yüzünden 
büyük aksaklıklara meydan verilmektedir. Bu 

I kadarla iktifa ederek fazla konuşamıyacağım, 
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çünkü, vakit dar, söylenecek birçok şeyler var. 

Tayyare seferleri tarifeleri, Erzurum ve Kars 
seferleri de ayda birkaç defa değiştirilmekte
dir. Neden buna lüzum görüyorlar? İstikrarlı, 
muayyen bir tarifede sebat göstermemeye neden 
lüzum görüyorlar da ayda böyle bir iki defa ta
rifeler değiştiriliyor? 

Ondan sonra hava alanının süratle yapıl
ması hususu, mütaaddit defalar ısrara rağmen 
yapılmamıştır, Keyfiyeti Nafıa Bütçesinde fır
sat bulup söyliyemedik, Havayolları Ulaştırma 
Vekâletini alâkadar ettiği cihetle burada do
kunmak isteriz. 

Askerî teşekkül burada hava meydanı yap
mak ister, nafıa teşkilâtı hava alam yapmak is
ter, diğeri de burada hava alanı yapmak ister, 
fakat anlaşamazlar. Senelerce hava alanı anlaş
mazlık yüzünden yapılamaz. 

Yağmurlu günlerde tayyareler buraya ine
mez, böylece, vatandaş tayyare ile hiçbir yere 
gidemez ve hangi gün tarifenin değişeceğini 
bilmediği için yirminci asrın bu medeni vasıta
sından lâyıkı veçhile istifade edememektedir. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
REİS — Abbas Gigin... (Yok sesleri). 
Sudi Mıhçıoğlu. 
SUDİ MİHÇIOĞLU (Manisa) — Muhterem 

arkadaşlar, her şeyden evvel arz etmek ihtiya
cındayım ki, Ulaştırma Vekâletinin Bütçesinin 
konuşulduğu şu anda, eğer demin Riyaset Di
vanının buyurduğu gibi yalnız Havayolların
dan bahşetmek gibi bir durumla karşı karşıya 

kalmışsak, o kısımdan bahsedeceğiz. Fakat ka
naatim şudur ki ; Ulaştırma Vekâletinin Devlet 
Demiryolları, Havayolları ve Posta Telgraf, Te
lefon Umum Müdürleri ve personeli buradadır. 
Biz Ulaştırma Vekâleti ile müştereken çalışan 
bu dairelerin bütün faaliyetleri hakkında fikir
lerimizi serdetmek ihtiyaç ve zaruretindeyiz. 
Sayın Divanı Riyaset bu hususta evvelâ bizi 
tenvir buyursun. Konuşacaksak 3 daire hakkın
da konuşalım. 

•REİS — Usul hakkında mı kon ustur, uz? 
SUDÎ MIHÇIOĞLU (Devamla) — Hayır. 
REİS -— Görüşülmesi Heyeti Muhteremenize 

arz olunan bütçe, Ulaştırma Vekâleti Bütçesi ile 
Devlet Havayolları Bütçesidir, ikisinin tümü 
üzerinde müzakere açtığımızı ifade etmiştim. 
Bu, Divanı Riyaset işi değildir. Elimizde mü-
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[ zakere mevzuu olan işler nelerse onları Riyasetin 

Heyeti Celilenize ifade etmiş olmasndan, ibaret
tir. Bu itibarla, esasen konuşma müddeti beş 
dakika olduğu için ve Ali Fahri arkadaşımız 
okuduğu için vakitten tasarruf etsin diye bu 

I yolda kendisini ikaz etmiştim. Yoksa burada 
konuşan arkadaşlarımızın sözünü kestiğimiz vâ-

I ki değildir. Nitekim Köylü Partisi Gurupu adı-
j na konuşan arkadaşımız birçok mevzuları ele 

almış ve enine boyuna konuşmuştur. 
Şimdi burada müzakere mevzuumuz olan 

bütçe Münakalât Vekâleti ile Devlet Havayol-
| lan Umum Müdürlüğünün bütçesidir. 
I MUHLİS ETE (Ankara) — Bir noktayi 
j tavzih için söz istiyorum. 

RElS --- Komisyon namına buyurun. 
| BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA MUHLÎS 
! ETE (Ankara) — Muhterem arkadaşlar; bu 
I meselenin vuzuhla anlaşılabilmesi için ifade 
I edeyim ki; Ulaştırma Vekâleti bütçesi görüşü

lürken elbette ki, ulaştırma politikası ile alâ-
I kadar olan diğer teşekküllerin politikaları da 
j görüşülebilir. Biz bunu Bütçe Encümeninde 
j belirtmiş bulunuyoruz. Bir Devlet teşekkülü 

iktisadi Devlet Teşekkülü olması, diğerinin ano-
| nim şirket olarak kurulmuş olması onun politi

kasını burada konuşulmasına mâni değildir. 
| öyle zannediyorum ki, Başkanlık Divanı, çok 
| fazla teferruattan bahseden arkadaşların za-

manlarmı tasarruf etmek vesilesiyle müdaha-
! lede bulunmuş oluyor. 

RElS — Nitekim konuşan arkadaşların sozle-
i rini kestiğimiz vâki olmadı. 
| CEZMI TÜRK (Seyhan) •-- Gelecek Meclis 
i inşallah böyle olmaz. 

RElS — Sudi Mıhçıoğlu. 
SUDİ MIHÇIOĞLU (Manisa) — Her şey-

j den önce Sayın Ulaştırma Vekiline ve Umum 
i Müdüre şükranlarımı ifade etmek isterim. Ha-
I vayolları Akhisar'da bir havayolu servisi aç-
! inakla Manisa'yı mahsus bir mahzuriyete ulaş-
j tırmıştır. 
I Arkadaşlar, Havayollarının mesaisi milletçe 
i övüneceğimiz bir hale gelmiştir ve bugün her 
l kes tarafından takdirle karşılanmaktadır. Yal-
' nız bâzı ahvalde, hava şartlarının müsait olma-
! ması yüzünden vatandaş hava alanlarında üç 
; dört saat beklemek mecburiyetinde kalmakta-
; dır. Bu gibi hava »şartlarının gayrimüsait ol-
' duğu zamanlarda keyfiyetin vatandaşa bildi-
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rilmesi ve bu işlerin tanzimi çok yerinde olacak- I 
tır. 

Sayın sözcünün bahşettiği imkândan fayda
lanarak, Devlet Demiryolları hakkındaki bir 
ricamızı da Manisa halkı adına burada ifade 
etmek yerinde olacaktır. Manisa'nın bir geçi
di vardır. Bu geçitte zaman olur ki, yarım sa- j 
at, kırk dakika kadar tren manevra yapar ve 
vatandaş şose üzerinde beklemek zaruretinde 
kalır. Hattâ daha evvel Sayın Vekile bu husus
ta temennide bulunduk, Manisa mebusları ola
rak. Ve ilâve ettik, dedik ki, geçidin kapalı 
olması yüzünden öbür tarafa hasta bir vatan
daş kıvrana kıvrana otomobilin içinde ölmüş
tür Vaka vardır. Bir yer altı yahut yer üstü 
geçidinin yapılması lâzımdır. 

Sonra arkadaşlar Horoz Köyü denilen bir 
köyümüz vardır. Orada da bir geçit vardır. Bu 
geçitte bir gece bizzat iki mebusla beraber bir 
buçuk saat bekledim. Vasıta geçmedi. Umum 
Müdürlüğün ne yapıp yapıp neye mal olursa J 
olsun bunu bir yola koyması lâzımdır, ister ye
raltı, ister yerüstü bir tesisin yapılması müesse
senin bizzat kendi menfaatinedir. 

Posta telgraf işleri, bugün iddia edersek 
ki, iyi gidiyor, yanılmış oluruz. Gerek Devlet-
Demiryolları, gerek Posta Telgraf İdaresinin 
İktisadi Devlet Teşekkülü olduktan sonra, in
şallah memleketin faydasına olarak mesaisini I 
müspet yollara tevcih etmesi imkânını görürüz. 
Ben o vakit müşahedelerimi arz edeceğim. j 

Bir ricam daha var arkadaşlar; Manisa Vi- I 
lâyeti İzmir'in hemen yanı başındadır. Fakat 
bu vilâyetimiz maalesef bugün otomatik telefo
na kavuşmuş değildir. 1953 yılında Manisa Vi
lâyetinde otomatik telefon tesisatı yapılaca
ğını ve bir hat üzerinden muhtelif kimselerin 
konuşabileceğini işitmiştik. Henüz bunun işa
retini dahi almamış olmamızdan üzüntü duyu
yoruz. PTT Umum Müdürlüğünün ve Sayın 
Vekilin işaretiyle ve tavassutu ile bu işi hal
letmelerini bilhassa rica edeceğim. 

Arkadaşlar; şurada bir hakikati ifade et- I 
mek yerinde olacaktır. Bâzı arkadaşlarımız 
PTT İdaresinden bahsederken mektupların 
geç geldiğinden bahsettiler. Mektupların üç, 
beş günde gelmesinden şikâyetleri yerinde bir 
şikâyet değildir. Bâzı arkadaşlar mektuplarını j 
şu veya bu vasıta ile gönderiyorlar. Bizzat be
nim başımdan geçmiştir. Bir vasıta ile posta- i 
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ya verilmesi için gönderdim, unutulmuş, üç gün 
sonra alâkalı postaya vermiş. Bu şikâyetle
rin müspet yoldan olanları varsa alâkalı daire
nin göz önünde bulundurmasını rica ederim. 

Hürmetler ederim. 
REİS — Münakalât Vekili buyurun. 
MÜNAKALÂT VEKİLİ YÜMNÜ ÜRESİN 

(Bilecik) — Muhterem arkadaşlarım, Münaka
lât Vekâleti bütçesi ile Devlet Havayolları büt
çesinin müzakeresi sırasında İktisadi Devlet 
Teşekkülü haline getirilmiş olan Posta İdaresi 
ile Devlet Demiryolları İdaresi hakkında da 
arzı malûmat etmeye hazırım : Müsaade buyu
rursanız arkadaşlarımın suallerine arzı cevap 
etmeden evvel bu idareler hakkında umumi 
olarak ve çok kısa mâruzâtta bulunayım: 

AGÂH EROZAN (Bursa) — Reis Bey sözü
müz bitmeden Vekil Bey söz aldı. 

REİS — Devam buyurun.. 
AGÂH EROZAN (Devamla) — Beyefedi, sö

zümüz üzerine tekrar çıkacaklardır. Müsaade 
ederseniz bizim konuşmamızdan sonra konuş
sunlar.. 

REİS — Devam buyurun. 
MÜNAKALÂT VEKİLİ YÜMNÜ ÜRESİN 

(Devamla) — Efendim, evvelâ bütçesi konuşu
lan vekâletle, yine bütçesi konuşulan Devlet Ha-
• ayolları hakkında arzı malûmat edeyim: Vekâ
let; murakabe vazifesini, âmme hizmeti ifa 
eden müesseselerin koordine çalışması işini has
sasiyetle düzenlemiş bulunmaktadır. Vekâlet bu 
murakabe vazifesini daha sağlam, daha esaslı, 
daha şâmil bir şekilde yapabilmek için yeni bir 
teşkilât kanunu hazırlamış ve Hükümete sun
muştur. Bütçeye her hangi bir külfet tahmil et
meden yeni bir teşkilât kanunu il'e huzurunuza 
gelinecektir. Bu kanunla bütün müesseseleri 
daha iyi murakabe etmek imkân ve esaslarını 
temin etmiş olacağız. Daha evvel bir hava seyrü
sefer kanunu hazırlanmış idi bu kanun Meclisin 
gündeminde yer almıştır. Denizcilik mevzuunu 
alâkadar eden işlerde de yeni nizamnameler ha
zırlanmış ve vatandaşların lehine çeşitli kolay
lıklar tesis edilmiştir. Bunu, vekâletin daha ras
yonel çalışma mevzuunu ele almış olduğunu ifa
de için arz ettikten sonra, havayollarımıza ait 
de t bâzı maruzatta bulunayım : 

Havayolları son altı ay içinde geniş bir inki
şaf manzarası göstermeye başlamıştır. Her hangi 
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bir tahsisat eklenmeden, her hangi bir personel I 
zammı yapmadan bugünkü takati ve mevcudu 
ile havayolları da daha rasyonel ve daha fennî 
bir çalışma yoluna girmiştir. 

önümüzdeki sene yapacağımız işler şunlar
dır : Meclisin geçen devrede kabul buyurduğu 
sâri taahhüt yetkisi kanununa istinaden bu se
ne yeni dört motorlu tayyareler alınacaktır. 
Mevcut tayyarelerimiz daha mükemmel ve daha 
teknik bir müessesenin elinden ve dikkatinden 
geçirilerek tamir edilmeleri için bunlar peyder 
pey Holânda'ya gönderilmektedir. Orada bütün 
mevcut tayyarelerimiz, motörleri ve gövdeleri 
de dâhil olduğu halde elden geçirilecek ve 
heyeti umumiyesi yepyeni bir hale gelmiş ola
caktır. Bundan başka bu sene de şehirlerimiz için 
imkân el verdikçe yeni hatlar açmaya çalışaca
ğız. 

1953 yılında yedi meydan daha eklemek su
retiyle çalışan hava hatlarımızı 28 e çıkarmış bu
lunuyoruz. 

1954 yılında malî imkândan âzami surette 
istifade ederek ve bilhassa nakil vasıtaları ve 
yol durumları zayıf olan uzak memleketlerden 
başlıyarak 1954 ten 'itibaren hatlarımızı daha zi
yade çoğaltmaya devam edeceğiz. j 

Havayollarının bütün bu inkişafına rağmen 
hiçbir tarife artırılmalı yapılmadı bilâkis ay
nı tarife ile basına ve talebeye tenzilât imkân
ları sağlanmış ve bâzı merkezlerde hastalar için 
tayyareler kiralanmasında % 50 tenzilâtlı tari
feler ihdas edilmiştir. Arz etmek istiyorum ki 
havayollarımız vatandaş lehine kolaylıklar sağ-
lıyabilmek için çeşitli imkanlardan istifade et
mekte ve mecbur olmadıkç.a tarifelerde artırma 
yoluna da gitmemektedir. Hükümetin, bu sene 
kabul buyuracağınız bütçe ile yapacağı yardım 
bizi bu sahada daha büyük imkânlara kavuştur
muş olacaktır. 

Devlet Demiryolları ile Posta ve Telgraf ida
resinin mesaisi hakkında da kısaca maruzatta 
bulunduktan sonra suallere arzı cevap verece
ğim. 

Muhterem arkadaşlar, Devlet Demiryolları 
hepinizin de müşahede buyurduğunuz veçhile 
son üç ay zarfında çok ağır şartlar içinde çalış-
.mak mecburiyetinde kalmıştır. Bugün de bu 
ağır ve çok gayrimüsait şartlar devam etmekte
dir. Devlet Demiryollarının Demokrat Parti ik- j 
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tidarı tarafından ne şekilde devri teslim alındı
ğını, zamanımız müsait olsaydı, rakamlarla size 
arz ve ifade eder ve bu güç ve ağır şartların na
sıl ve nereden başladığını tahlil etmeye çalışır
dım yalnız şunu arz edeyim ki: 8 bin kilometre
lik şebekenin 2 000 kilometrelik kısmı tamamen 
teknik ömürlerini doldurmuş, üzerindeki muhar
rik ve müteharrik malzeme dahi ömrü tabiîleri
nin hemen de sonuna erişmiş idi. îşte bu durum
da iken Devlet Demiryolları İdaresini devra
lan idare sonra 3 buçuk sene zarfında 191 mil
yon liralık yatırım yapmak ve 86 milyon liralık 
borç ödemek ve 1953 ten itibaren de bütçe açık
larını kapamak suretiyle bugünkü vaziyete ulaşa
bilmiştir. Binaenaleyh evvel emirde ve bununla 
arz ve teyidetmek istediğim nokta şudur ki, Dev
let Demiryolları; vazifeyi, hizmeti ve idareyi 
çok ağır ve güç şartlar altında devralmıştır. Ve 
bugünkü durumuna ve inkişafına kolay vâsıl ol
mamıştır. Çok büyük bir memnuniyetle de ifade 
etmek lâzımdır ki, Devlet Demiryolları bütün bu 
müşkülâta, bütün noksanlarına rağmen artan 
nakliyatı karşılamak imkânını bulmakta ve bu
nun için çok gayret sarfetmektedir. 1950 sene
sinden beri 100 kadar lokomotif hizmet dışı edil
miş olmasına rağmen, her yıl artan ihtiyacı 
karşılamaktadır. 

Devlet Demiryolları 1953 yılının Temmuz -
Ağustos ayında başlıyan ve fortrafik denilen 
mevsimi de takatinin âzamisini sarfetmiş oldu
ğu bir zamanda erken ve çok sert gelen bir kış 
(1928 - 1929 senesinde olduğu gibi ilerde müca
dele etmek mecburiyetinde kalmıştır. Bu şiddet
li kış 1941 - 1942 yılında Almanya'yı sarsan 
kısten daha hafif olmamıştır. 

İşte arkadaşlarım; Devlet Demiryolları son 
aylar zarfında bununla da mücadele etmiş ve 
hizmetlerinde görülen izdiham ve intizamsızlığın 
saikı bunlar olmuştur. Şunu hemen ilâve edeyim-
ki, en küçük personeline kadar hemen her fer
din geceli gündüzlü çalışması suretiyle ve bâzı 
mmtakalarda günlerce geceleri ancak iki saat 
uyumak suretiyle ve çok zaman insan takatinin 
üstüne çıkan fedakârane bir mesai ile, bü
yük bir buhrana yer vermeden ihtiyacı ve nak
liyatı geç ve güç de olsa karşılamak imkânı el
de edilmiştir. Onun için müsaade ederseniz bu 
şekildeki çalışmalarından dolayı bütün bu per
sonele yüksek huzurunuzda, teşekkürlerimi ifa
de edeyim. 
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Devlet Demiryollaımın aksayan tarafları, 

havaların düzelmeye bcşlaması ile yeniden tan
zim ve ikmal edilecektir. Nitekim arkadaşlarım
dan bâzıları ekspres »ve posta trenlerisin ve var 
terlerinin azaldığından ve matörlti tren seferle
rinin bâzı mıntakaÜarda servisten kaldırıldığın
dan bahsettiler. Hakikaten bunlar fennî zaru
ret dolayısiyle bâzıları emniyet mülâhazasiyle 
muvakkaten tahdit edildi. Fakat yeni baştan 
ve havalar müsaade ettiği andan itibaren tek
rar tesis edilmektedir. Nitekim Ankara - Zon
guldak seferleri her güne çıkarılmıştır, Anka
ra - Zonguldak motorlu treni de, yakında sefe
re başlıyacaktır. Ve bütün ekpresler de normal 
hadde çıkarılacaktır hattâ bir kısmı hizmete ve 
seferlere başlamıştır. 

Demiryolları idaresinin 1954 yılı içinde ya
pacağı ana işlerden de yine kısaca bahsediyo
rum : 

Yüksek malûmunuzdur ki, geçen sene 20 
motorlu tren ısmarlanmıştı, bunlar muhtelif böl
gede ve bilhassa kısa mesafeli yerlerde kulla
nılacaktır. Bunlarla yapılacak yeni ve munzam 
seferlerle hatlardaki izdiham azaltılmış olacak
tı?. 

Bunların 1954 yazından itibaren hizmete gi
receklerini umuyoruz. 

Bu suretle 16 motorlu trenimize 20 motorlu 
tren daha katılmş olacaktır. Gelecek olan yeni 
motorlu trenlerin Ege bölgesinde ve İzmir - Ban
dırma, İstanbul - Adapazarı, İskenderun - Mer
sin gibi kısa mesafeli yerlerde çalıştırılmaları
nı düşünmekte ve tanzim etmekteyiz. Arkadaş
lardan bâzıları motorlu tren servisleri istedi
ler. Motorlu trenler ancak seyahatin gündüzün 
devam edebileceği 12 saatlik mesafeler için fay
dalı ve kullanışlı olmaktadır. Ondan fazla se
ferler için iktisadi ve kolay olmamakta, yor
gunluğu mecip olmaktadır. 

Mühim bir mevzu olarak demiryollarında 
kömürden tasarruf etmek için esaslı tedbirler 
almaktayız. Bunlardan birisi bir kısım hattın 
elektrifiye edilmesi diğeri de birçok makineler
de kömür yerine mazot yakmaktır. Yüksek ma
lumunuzdur ki; buna geçen sene ihale edilmiş 
olan (Sirkeci - Soğuksu) banliyösü ile başlan
mıştır. Bu kısmın fennî emniyet tesisatı da iha
le edilmiştir. Demiryollarınızın emniyet tesi
satı maatteessüf çok iptidaidir. Ve birçok yer
lerde insan gücüne dayanmaktadır. Bu sene 
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yapacağımız ihalelerde emniyet tesisatını teknik 
ve mekanik bir hale koymaya çalışıyoruz. 

Ondam sonra İstanbul - Adapazarı kısmı 
elektrifiye edilecektir. Bunun şartnamesi ha
zırdır, yakında ihaleye çıkarılacaktır. Adapa
zarı - Eskişehir, Ankara - Zonguldak arası hat
tın en mütelkâsif olduğu kısımdır. Bu da etüd 
edilmektedir. Bu sene içinde bunun da elektri
fiye edilmesi işinin intacına çalışılacaktır. Bu 
suretle yapılacak elektrifikasyon ile mühim su
rette kömür tasarrufu mümkün olacağı gibi, kö
mür yerine Raman'dan alınacak ham petrol 
ıku'llamlmasına başlandıktan sonra yılda 250 bin 
ton kömür tasarrufu mümkün 'olacaktır. Bu
nunla Devlet Demiryolları İdaresinin kömür 
tasarrufu mevzuunu esas!]] olarak ve geniş öl
çüde ele aldığını arz etmiş oluyorum. 

Bu arada umumi olarak şunu da arz etmek 
isterim ki; kabul buyurmuş olduğunuz 6186 sa
yılı İktisadi Devlet Teşekkülü haline gelımiş 
bulunan Devlet Demiryolları İdaresi, ana hat
lardaki nakliyat izdihamını önlemek ve her 
gün artan nakliyatı karşılamak ve kolaylaştır
mak için malî kolaylıklardan da faydalanarak 
çalışmakta yani izdihamı azaltmak ve vatanda
şın ihtiyaçlarına daha geniş mikyasta cevap 
vermeyi başlıca vazife addetmektedir. 

Müsaade buyurursanız PTT İdaresinin umu
mi olarak ele aildığı mevzulardan da kısaca bah
sedeyim. Yüksek malûmunuzdur ki, Posta 
İdaresi en çok telefon muhaberesi hususunda 
tazyik edilmektedir ve idare de en çok bu mev
zu üzerinde çalışmaktadır. Telefon muhaberesi 
işinde bizi en çok tazyik eden mmtakalardan 
birisi de İstanbul'dur. İstanbul telefonları 1952 
yılında ihale edilmiş olan bir mukavele ile ço
ğaltılmakta ve abone miktarı artırılmaktadır. 
1954 te İstanbul'a (12) bin abone verilmek su
retiyle tstanbul ihtiyacının % 75 i karşılanmış 
ve yapılan programa göre 1955 senesi sonunda 
İstanbul'da bir telefon meselesi ve mevzuu bı
rakılmamış olacaktır. Bir müddet evvel yapıl
mış olan ihale ile Anadolu'nun 30 şehrinde ye
niden otomatik telefon santralı, 30 şehrinde de 
manyetolu telefon santrali kurulmak suretiyle 
telefon muhaveresi ihtiyacı kısmen karşılanmış 
olacaktır. Bilhassa şehirlerarası muhavere de 
bizi çok tazyik etmektedir. Şehirlerarası muha
vereyi genişletmek için sipariş ettiğimiz ku-
ranporter cihazları gelmeye başlamıştır. Bun-
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lariR bir kısmı da, çabulk olsun diye, tayyare- | 
lerle getirildi. Yakında bunların tesisine başla- i 
nacaktır. Bilhassa Ankara - îzımir, izmir - Ay
'dın, Ankara - Sivas - Diyarbakır, Ankara - ı 
ıSivas - Samsun, Ankara - Sivas - Erzurum gi
bi ana istikametler % 75 - 80 nispetinde tevsi j 
edilecektir ve 1 Nisandan itibaren şehirlerarası 
muhavere bugünkü muhavereden % 75 nispe
tinde daha geniş bir imkâna kavuşmuş ola- j 
çaktır. 

Telefon muhaveresi mevzuuna temas etmiş- | 
ken şunu ifade etmeme müsaade buyurun : 
Telefon bizim memlekete 1910 senesinde gir
miştir. 44 senelik bir maziye -maliktir. 1950 se
nesine kadar geçen 40 senede tesis edilmiş te
lefon şebekesi, santrali ve tevzi edilmiş abone 
hatları ne kadarsa 1950 den itibaren 1954 yılı 
•başına kadar geçen dört sene zarfında yapılan 
tesisat, teşkilât ondan fazladır ve üstündedir. 

Devlet Demiryolları ve PTT İdaresinin üze
rinde meşgul olduğu ana mevzuları umumi ola
rak ifade ettikten sonra arkadaşlarımın sualle
rine de kısaca arzı cevap edeyim : 

Saym Kâzmı Arar; Devlet Demiryolları İk
tisadi Devlet Teşekkülü olduktan s'onra ne yap
tı, ne değiştirme yaptı dedi. 

Devlet Demiryollarının, İktisadi Teşekkül 
olarak çalışmasının üzerinden altı ay geçti. 
Yaptığı işler bize âti için büyük ümitler ver
mektedir : 

Yedek malzeme ihtiyacını kısa bir zamanda 
temin edebilmek için bu kanunun verdiği im
kândan derhal istifade etmeye çalıştı, çok bo- j 
salmış olan depolarını yedek malzeme ile bu sa- I 
yede doldurmaya başladı. 

Şimdiye kadar hayat seviyeleri çok düşük I 
kalmış olan personelini terfih etmek, onları ma
lî bakımdan tatmin etmek imkânım buldu. Dev
let Demiryollarının İktisadi Devlet Teşekkülü [ 
Kanunundan faydalanarak personeline yaptığı 
yardımın tutarı, ve 1954 senesi iş programına 
aksi 15 milyon lira civarındadır. 1953 senesin
de tevzi etmiş olduğu ikramiyelerle birlikte .30 
milyon lirayı bulmuştur. Devlet Demiryolları 
İdaresi; personelinin kabiliyetini ve verimini 
yükseltmek işini çok mühim telâkki etmiş ve 
bundan müspet neticeler elde etmeye başla
mıştır, kadrolarım genişletmek imkânını bul
muştur, I 
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Arkadaşlarımızdan bâzılarının ifade ettikleri 

gibi, bâzı istasyonlarda, personel darlığı yüzün
den çalışma müddetleri uzamıştı. Son çıkan ka
nunun verdiği imkândan faydalanarak kadrola
rını genişletmiş, en muhtaç olanlardan başlıya-
rak muhtelif istasyonlarda personel miktarını 
çoğaltmaya başlamıştır. 

Gerek temizlik, gerek tenvir, teshin husu
sunda son zamanlarda Devlet Demiryollarında 
görülen aksaklığın sebeplerini demin ifade et
tim. Tekrar edeyim : Bunun sebebi, hizmetlerin 
ağırlığı ve kışın şiddetli geçmesidir. 1954 sem
sinin bu noksanların giderilmesi ve demiryolla
rını izm daha iyi ve müsait şartlar altında me
sut bir çalışma yılı olacağını arz ve ümidede-
rim. 

Ankara - Zonguldak trenlerinin kaldırılması 
sebebi hakkında sordukları yazılı sualin cevabı 
kendilerine verilmiştir. 

Mektupların ve telgrafların gecikmesi husu
sunda arkadaşlarımın serdettikleri vakalar is
tisnaidir. Yılda 130 milyon küsur mektup tea+i 
eden bir idarede birkaç; hattâ birkaç yüz ge
cikme vakasının bulunmasını normal addetmek 
icabetler. Yaptığımız tetkiklere göre bizdeki ge
cikmeler daha mütekâmil vasıtalara malik mem
leketlerdeki gecikmelerin üstünde değildir. 

Telefon memurelerinin yetiştirilmesi lüzu
mundan bahsedildi. PTT İdaresinde bu mevzu 
büyük bir talim ve terbiye işi olarak ele alın
mıştır. Muhabere memurları yeni kurslara tâ
bi tutulmuştur. Yalnız bunlar değil, muhasebe 
memurları, dağıtıcılar, ekçiler ve bakıcılar da
hi tâbi tutulmuştur. Bundan sonra telefon me-
mureleri şikâyetlerinin çok asgari hadde inmiş 
olacağını ümidederim. 

Telefonlardan fazla ücret alınması şikâyetini 
idare derhal tetkika ve cevaplandırmaya hazır
dır. Şehir dahilindeki muhabereler makinelerle 
kayıt ve tesbit edilmektedir. Yanlış yazılması 
ve fazla ücret alınması ihtimali çok azdır. Fa
kat şehirlerarası muhabereler için vâki şikâyet
ler derhal tetkik olunmaktadır. Bunun için hu
susi bir büro teşkil olunmuştur. Şehir içindeki 
muhabereleri kaydeden otomatiklerde de ancak 
fennî arızalar olabilir. 

Sayın Ali Fahri İşeri, çok büyük bir kitl > 
yi itıham eden ağır tenkidlerde bulundular. 
Tenkidltere, mütalâalara ve fikirlere hürmet 
ederiz. Ama canla, başla çalışan 'bütün perso-
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neli itham altında (bulunduracak, onların şevk : 
ve heveslerini kıracak ve mânevi şahsiyetlerini I 
rencide edecek tarzda konuşmamasını ve böyle 
vakit vakit her fırsattan istifade ederek bu it
hamlarını tekrar etmemesini kendisine tavsiye 
ederim. 

iSaıyın Sırrı Atalay; «anlı hayvanı nakliyatı 
işinin intizamlı 'bar programı mevcut değildir, 
dediler. Muhtelif merkezlerden talebedilen va
gon miktarı ekseriya bir tren tertibine imkân 
vermemektedir. Onun için bunları posta tren
lerine takılan vagonlarla nakletmek mecburi 
oluyor. Gecikmeler belki birtakım yol ve hava 
arızaları yükünden olmaktadır. Yoksa canlı 
hayvan nakliyatı daima hususi bir program ve I 
tertiple yapılmaktadır. Bu hayvanların mar
şandiz trenleri ile nakletmesi yoluna gidilmiş 
değildir. Kaldı ki, idare; canlı hayvan nakli
yatı yerine kombinaların kesmiş oldukları et
leri nakletmek yolunu ve sistemi tercih ve tav
siye etmektedir. Canlı hayvanların nakledile-
bilmesi için hususi tertip ve hususi program 
daima vardır. 

Sabri Erduman arkadaşımızın Çan'a bir tel
graf hattının çekilmesi hususundaki dileğini 
tetkik ettireceğim. Ancak 1954 senesi içinde 
yeniden yapılacak olan 250 kilometrelik telgraf 
tesisatına dâhil olduğunu zannederim. Yok
sa, tahmin ederim ki bunu da oraya ithal et
mek mümkün olabilecektir. Erzurum'a motor
lu tren istediler. Arz ettiğim ıgibi Erzurum 
motorlu tren tertibine müsait bir mesafede de
ğildir. 

ıSaym Sırrı Atalay, postla taalhlhüt işlerinde 
yapılan bir yolsuzluktan bahsetti, idareye böy
le bir şikâyet vâki lOİmamıştır ve böyle bir öl
çü de esasen mümkün değildir. 

iBillmünasebe arz edeyim: Postalarımızı im
kân olan yerlerde motorlu vasıtalarla nakletme 
gayret ve teşebbüslerimize devam etmekteyiz. 
Bu sene aldığımız bir tertiple yüz küsur posta 
hattı, arabalı nakliyattan çıkarılıp motorlu ha
le getirilecektir. Posta, Telgraf, Telefon ida
resinin programında her gene en az 70 - 80 pos
ta hattı motorlu hatta çevrilmesi de vardır. 

insan sırtında -posta sevkedildiğine dair şim- I 
diye kadar bize tek bir şikâyet vâki olmamış
tır. Bu 'memlekette böyle bir şey olmaz. Ne 
sistemimizde, ne de işlerimizde böyle bir nakli
ye şekli yoktur. Eğer çok şiddetli kış dolayı- | 
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I siyle ârizi bir şey olmuş ise, mıalhallî ive Mis-
I naidir. Kendileri böyle bir şey biliyorlarsa 

sarih ifadeleri üzerine tetkik ederiz. 
î ıSudi Mııhçıoğlu arkadaşımız Manisa Maki ge

çitten bahsettiler. Nafıa Vekâleti ile birlikte • 
tetkik -ettik. Ben de mahallen gördüm. Nafıa 
Vekâletinin yapacağı bir iş olarak takarrür 
ettirmiş bulunuyoruz. Müsait bir yerden ge
çit yapılacaktır. Bu da zannederim beküiyen 
vasıtalarının ihtiyacını gidere çektir. 

Geçit meselesi yalnız Manisa Ma değdi, Dev
let Demiryolları şebekesi ve Karayolları şebeke
si üzerinde umumi bir geçit mevzuu vardır. 
Bu mevzuu toptan ele almış bulunuyoruz, her 
iki vekâlet müştereken çalışmakta ve nerede 
geçit yapmak lâzımgeldiği ve bence kimin yap
ması icabettiği üzerinde tetkikler yapılmakta
dır. Bu husus tesbit edildikten sonra üzerinden 
hakikaten birçok vasıtaların geçtiği geçitler 
mevzuunun halli yoluna gidilecektir. 

Manisa'nın otomatik telefonu 1954 progra
mına alınmıştır. 

Bir arkadaşım telefon hatlarının ve işlerinin 
birleştirilmesi mevzuu üzerinde durdu. Muhte
lif idarelerin elinde çalışmakta olan çeşitli ve 
50 bin kilometreyi aşan telefon hatları vardır. 
Jandarma telefonları ile Orman telefonlar bu 
meyandadır. Bunların biır elden PTT Ida-
desi tarafından idare edilmesinin mümkün olup 
olmadığının, ve şeklinin tespiti için, Vekâletler 
arası bir komisyon üç aydan beri çalışmakta 
ve dâhiliye vekâleti ile iş birliği yapılmak
tadır. '• 

Arkadaşlarımızın suallerinden not edebil
diklerimin cevaplarını bu suretle arz etmiş bu
lunuyorum. '' \ 

REİS — Bekir Oynaganlı buyurun, sualini
zi sorunuz. 

BEKİR OYNAGANLI (Afyon Karahisar) 
— Efendim, Ankara r izmir, istanbul - Konya 
arasında çalışan trenlere birer büfe, restoran 
ilâvesini evvelce rica etmiştim ve vadetmştiniz. 
Fakat bu, bugüne kadar tahakkuk etmedi. Bu
nun bir kere de Mcelis kürsüsünden ifade edil
mesini rica edeceğim. 

MÜNAKALÂT VEKÎLÎ YÜMNÜ ÜRESlN 
(Bilecik) — Her tirene büfe yapılması için Dev
let Demiryolları idaresinde icraata geçilmiş ye 
birçok trenlerde yaptırılmıştır. 3. mevki va-
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gonlardan istifade editeretk her tirene bir büfe 
konmaktadır» Zannediyorum ki, şimdiye kadar 
10 - 12 fcane yapılmıştır. Bunlar teşyit ve teşmil 
edilecektir.. 

MECDET ALKlN (Kütahya) — Toprak 
. Mahsulleri Ofisi, yabancı memleketlere sattığı 

hububatın vaktinde hakledilemediğinden, tah
mil ve tnhliye işlerinde gecikmeler olduğun
dan ve bu yüzden alıcıların müşteki bulunduk
larından bahsetmektedir. 

Bundan başka, ihracat mallarının vagon ki
fayetsizliği yüzünden vaktinde ihraç limanları
na yetiştirilemediğinden, şikâyet edilmektedir. 
Bu hususta bizi tenvir eder misiniz? 

MÜNAKALÂT VEKİLİ YÜMNÜ ÜRESÎN 
(Devamla) — Efendim, Toprak Mahsulleri Ofi
sinin limanlarımıza sevkedeceği ve dışarıya sa
tacağı hububatın naklini birinci plânda tutu
yoruz. Ve tercih ediyoruz. Filhakika son ay 
içinde kar ve kış yüzünden yolların tıkanması 
dolayısiyle nakliyatta bâzı aksaklıklar ve ge
cikmeler oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi ile te
mas ettik, Toprak Mahsulleri Ofisi Mart ayında. 
nakletmeye mecbur olduğu miktarları yeniden 
tesbit ve tebliğ etti, beraberce mütalâa ettik 
Mart ayı içinde limanlarımıza naklini istediği 
hububat için muktazi vagonlar tertip edildi. 
Havaların muhalefeti yüzünd'en vâki olan ge
cikmeye rağmen istenilen miktarı zamanında 
limanlarımıza nakletmek tertibi alındı. 

MECDET ALKlN (Kütahya) — Limanlar
dan tahmil ve tahliye işlerinin gecikmesinden 
bahsetmiştim. 

MÜNAKALÂT VEKlLt YÜMNÜ ÜRESÎN 
(Devamla) — Limanlardaki tahmil ve tahliye 
işleri keza mevsim ve fırtınalar yüzünden bil
hassa M'ersin ve Samsam limanlarının durumu 
dolayısiyle buralardaki tahmil ve tahliye işleri 
aksadı Fakat şimdi havalar düzeldi, zayi olan 
bâzı mavunalar yeniden alındı ve tamir ettiril
di. Birçok vasıtalar daha eklendi ve bu liman-
lanmızdaki gecikme de bertaraf edildi. Şunu da 
arz edeyim ki, Samsun, Mersin ve İskenderun 
gibi limanlarımızda liman tahmil ve tahliye faa
liyetleri bundan bir sene evveline nazaran % 
50 - 75 artırılmıştır. Mersin limanının kapasi
tesi günde 3 bin tona, İskenderun'un 5 bin to
na ve Samsun'un ise 2 bin tona kadar yüksel
tilmiştir, 
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İBRAHİM DUYGUN (Sivas) — Memleke

tin ihtiyacı olan telefon malzemesinden hiç ol
mazsa bir kısmının yurt içinde imal etmesini 
düşünüyor musunuz? Tanınmış yabancı firma
larla ortaklıklar kurmak suretiyle geniş bir te
lefon sanayii kurmak hususunda vekâlet birşey 
düşünüyor mu? 

MÜNAKALÂT VEKİLİ YÜMNÜ ÜRESİN 
(Bilecik) — PTT İdaresinin İktisadi Devlet 
Teşekkülü haline gelmesinden sonra birçok tek
liflerle karşılaştık. Teklif ettikleri tesisattan 
hangilerinin bizim çok muhtaç olduğumuz mev
zular olduğunu etüd ediyoruz. Bize kredili ve 
müsait şartlı teklif yapan firmalardan münasip 
gördüklerimizi dâhilde yapmaya ve yaptırmaya 
çalışacağız. 

REİS — Buyurun. 
NÂZIM AĞACIKOĞLÜ (Sivas) — Efen

dim, teknik sebepler dolayısiyle motorlu tren
lerin en çok 12 saatlik mesafelere gönderilebi
leceğini izah ettiniz. Sivas" - Ankara arası 500 
kilometre olduğuna göre Sivas'a da bir motorlu 
tren işletilmesini mümkün görmekteyiz. Bu hu
susta vekâletinizin düşüncesi nedir? 

MÜNAKALÂT VEKİLİ YÜMNÜ ÜRESİN 
(Devamla) — Gündüz saatleri içinde erişilebi
lecek olan mmtakalara motorlu tren sevk etmek 
mümkündür. Bu münasebetle bu hususu da te
zekkür edeceğiz. Sipariş 'ettiğimiz motorlu tren
lerin memlekete girmesinden sonra nereye kü
çük, nereye büyük motorlu tren göndereceğimizi 
tesbit edeceğiz. 

NÂZIM AĞACIKOĞLÜ (Sivas) — Adana 
istikametine giden motorlu trenler Kayseri'ye 
kadar gittiğine göre Sivas'a pek az mesafe ka
lıyor demektir. Bu itibarla Sivas'a kadar bunu 
uzatmak mümkündür ve bir mahzur da yoktur 
kanaatindeyim. 

YÜMNÜ ÜRESİN (Devamla) —Ankara - Si
vas istikameti üzerinde tetkikat yaptırdık. 
Mümkün ve uygun olursa bu sene Sivas isti
kametinde motorlu tren işletmeyi de dikkate 
alacağız. 

ALI İHSAN SÂBlS (Afyon Karahisar) — 
Efendim, Ankara'dan Eğeye motorlu tren işli
yor. İstanbul'la Ege arasında motorlu tren dü
şünülmüyor mu? Ne zaman yapılacak? 

YÜMNÜ ÜRESİN (Devamla) — İzmir'le 
Bandırma arasında yeni gelecek olan motorlu 
trenlerden birisini tahsis etmek kararındayız. 
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Yalnız Manisa ile Soma ve Bandırma arasında
ki rayların tak/iyesini bekliyoruz. Onlar tak.vi- i 
ye edildikten ^onra Bandırma'dan İzmir'e de ı 
motorlu tren tahrik edeceğiz. 

ALÎ ÎHSAN SÂBlS (Afyon Karahisar) — 
İstanbul'dan? 

YÜMNÜ ÜRESİN (Devamla) — İstanbul'
dan Ankara'ya motorlu tren var. Ankara'dan 
da İzmir'e var. 

ALİ İHSAN SÂBlS (Afyon Karahisar) — I 
İstanbul'dan Afyon üzerinden Eğeye işliyemez 
mi matörlü tren? 

YÜMNÜ ÜRESİN (Devamla) — Mesafe 
uzundur. Ancak iki merhale ve kademe halin
de mümkündür. 

ALİ İHSAN SÂBlS (Afyon Karahisar) — 
Ankara'dan İzmir'e zaten uzun sürmektedir. 

YÜMNÜ ÜRESİN (Devamla) — Bandırma'
dan olmadıkça ve Afyon üzerinden olunca da
ha uzun olacağı tabiîdir. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Efen
dim; Cenup mmtıkalarmdaki narenciye müs-
tahsılları istihsallerini ekseriya trenle sevket-
mektedir. Bu sevkiyat ekseriya teehhürle vâki 
olmakta ve havaların soğuk olduğu zamanlarda 
bu mahsuller donmaktadır. Bu, müstahsili ol
duğu gibi burada, donmuş olduğunu bilmiyerek 
alan müstehliki de zarardide etmektedir. Seb
ze ve meyva nakliyatının soğuktan müteessir 
olmıyacak şekilde nakli için Vekâlet ne gibi 
tedbirler düşünmektedir? 

MÜNAKALÂT VEKİLİ YÜMNÜ ÜRESİN 
(Devamla) — Vekâlete bu mevzuda intikal et
miş bir müracaat ve şikâyet yoktur. Buyurdu
ğunuz meseleyi tetkik ettireyim. 

REİS — Asım Gündüz sualinizi sorun. 
ASIM GÜNDÜZ (Kütahya) — Tavşanlı'

nın şimalinde Tunçbilek'ten İnegöl'e bir şi- I 
mendifer hattı yapıp Bursa ile birleştirmeyi.ve 
bu suretle kömürleri İstanbul'a ulaştırmayı I 
acaba vekâletleri hiç düşündüler mi? I 

Yani Tunçbilek'ten İnegöl'e ve oradan Bur- I 
sa'ya bir demiryolu hattını düşünüyorlar mı? I 
Bu hem askerî bakımdan hem Kütahya kömü- I 
riirün İstanbul'a ulaştırılması bakımından mü-* I 
himdir. 

MÜNAKALÂT VEKİLİ YÜMNÜ ÜRESİN 
(Devamla) — Bu mesele üzerinde vaktiyle ça
lışılmıştır. Ancak İzmir'le Bandırma arasında- J 
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ki demiryolunun raylarının değiştirilmesi lâzım 
ve şarttır. Mesaimizi her şeyden evvel buna 
tevcih etmiş bulunuyoruz. Birinci plândaki işi
miz rayların değiştirilmesidir. Bu, ancak on
dan sonra bir tetkik mevzuu olabilir. 

REİS — Kenan Çığman. 
KENAN ÇIĞMAN (Çankırı) — Devlet De

miryolları personelinin, iktidarımıza devrinden 
evvel terfilerinde fazla para verilmemesi ve 
çıkarılan kanunlarla az miktarda zamlar yapıl
ması, üç senelerini doldurdukları halde hakla
rını alamaklıklarından bahsile haklarını ara
mak maksadiyle mahkemelere müracaat ettik
lerini ve mahkemelerde haklarının kabul edil
diği ve bu yüzden Vekâletin hem mahkeme 
masrafı ve hem de avukat masraflarını ödedi
ği bildirilmektedir. İktisadi Devlet Teşekkülle
ri camiasına dâhil olan bu müessese bu kararı 
değiştirmek imkânına sahip değil midir? 

MÜNAKALÂT VEKİLİ YÜMNÜ ÜRESİN 
(Devamla) — Bu mevzu bize de intikal etmiş
tir. Acaba bunu toptan ve esaslı olarak nasıl 
halledebiliriz diye çalışıyoruz, neticeyi henüz 
almadık. 

REİS — Agâh Erozan. 
AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlar, Devlet Demiryolları İktisadi Devlet 
Teşekkülü olduktan sonra personelin terfihle
rini sağlıyacak esaslı tedbirler alındığını Sayın 
Vekilin söylemesi üzerine bunun büyük bir ham
leyle ele alınmasını kendilerinden bilhassa rica 
edeceğim. İdare kısmında az memur, öz me
mur, bol para sistemini derhal kurmalıdır. 
Oer kısmında ise hizmetin ağırlığı, hizmet za
manı ve müddeti nazara alınmak suretiyle üc
retlerin ayarlanmasını, ehliyetin, dikkatin, ti
tizliğin değerlendirilmesini işin emniyeti ve 
selâmeti bakımından zaruri bulmaktayım. İyi 
hizmet edene kıymet vermek ve anun mesaisini 
değerlendirmek ve bu husustaki fedakârlık 
idare için her zaman kârlı olacaktır. Bugüne 
kadar maalesef bu hizmet erbabı ihmal edil
miştir. Hizmetin ağırlığı, maaş azlığı karşı
sında sağlıklarını tehlikeye koymuştur. 

Cer kısmında 'çalışan- arkadaşların terfile-
r.'ni sağlamakla beraber teknik elemanlarda bü-
vük bir ehliyet aranması lâzımdır. Bir makas
çı iki ayda kondöktör olmaz. Altı aylık ateşçi 
makinist alamaz, olmaması lâzımdır. Ehliyet 
noksanlığının doğuracağı kazaların maddi ve 
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.mânevi mesuliyeti (büyük olur. Hizmet ağırlığı 
karşısında ehliyet noksanlığı, kazaları çoğaltır. 
Bugün 15 bin liralık taksi şöfürü ayda 300 li
ra alıyor. 300 bin liralık bir makineyi süren 
bir makinist de en asigari bin lira almalıdır, 
(Nereden ödiyeceksin? sesleri) Malzeme tasar
rufundan, tamir masraflarının tasarrufundan, 
arızasız çalışmadan, neticede kârımız da daha 
büyük olacaktır. 

Sayın Bakandan ikinci ricam vagonli hakkın
dadır. Bugün Vagonli aşağı yukarı Ankara ile 
istanbul arası bir gecelik seyahat olduğuna gö
re 21 lira ücret alır, bahşişi ile 25 liradır. 
Yani Türkiye'deki en lüks bir otelden pahalı
dır. Fakat buna rağmen bugün bütün Vagon
li eşyası eskimiş, yamalı, hattâ çarşafları yır
tıktır. (Doğru sesleri) Bu müessesenin kontrolü 
ne haldedir? Müeyyidesiz midir? Sayın Vekil 
kendilerine tebligat yapmış, ihtar etmiş de, ha
yır, yapamam, ben bu yırtık çarşafla mı çalışa
cağım, demiştir? 

Restoranda yemek durumu iyi değildir. 
Meyvaları en düşük cinstendir. Bunları mü
teaddit defalar şikâyet defterlerine yazdım. 
Maalesef cevap almış değilim. Emin olsunlar 
ki, .Anadolu Kulübünde 3 liraya yediğimiz ye
mek Vagonlinin verdiği beş liralık yemekten 
beş defa daha temiz ve iyidir. Temiz ve ucuz 
yemek verilmesinin sağlanması lâzımdır. Ken
dilerinden istirham ediyorum. Vagonliden sual 
sorsunlar. Bu lâubaliliğe ve takdirsizliğe niha
yet versinler. Bunu bilhassa rica ediyorum. 

REİS — Müfit Erkuyumcu. 
MÜFİT ERKUYUMOU (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar, geçen seneki bütçe müzake
releri sırasında Ulaştırma Vekilinden bir te
mennide bulunmuştum. Havayollarının dört 
motorlu uçaklara ihtiyacı vardır. Bunun sürat
le ele alınması lâzımdır, şeklinde bir temenni
de bulunmuştum. O zamanki vekil arkadaşı
mız bu uçakların alınmak üzere olduğunu ve 
yakında servise konulacağını vadetmişlerdi. 
Aradan bir sene gibi bir zaman geçtiği halde 
Devlet Havayollarında dört motorlu uçakları 
göremedik. Şimdiki vekil arkadaşımız da aynı 
va'di tekrar ettiler ve dediler ki; dört mo
torlu uçakları yakında serfise koyacağız. Bu 
va'din biç olmazsa bu devrede tahakkuk etti
rilmesini bilhassa rica edeceğim, 
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îkinoi dileğim: . 
Arkadaşlar, biz geniş bir demiryolu şebe

kesine malikiz. Aşağı yukarı Anadolu baştan 
aşağı demiryollariyle örülmüştür. Buna rağ
men bir lokamatif fabrikamız yoktur. Loko
motif bedeli olarak harice muazzam paralar. 
ödemekteyiz. 

Geçen sene bâzı arkadaşlarla Meclis heyeti 
olarak Hindistan'a gittik. Hindistan'da sene
de 120 l'okornotif yapan muazzam lokomotif 
fabrikasını gezdik. Sorduk. İngilizlerin işgali 
nihayete erdikten, yani istiklâle kavuştuktan 
sonra bizzat Hindlilerin yaptığını öğrendik. 
Binaenaleyh hiç olmazsa Hintli dostlarımız ka
dar bu mevzuu ele alarak memlekette bir loko
motif fabrikası kurmak imkânlarını araştırma
lıyız. Biz bunu yapabiliriz arkadaşlar. Kara-
Ibük Demir ve Çelik sanayimden istifade ede
rek bu fabrika pekâlâ yapılabilir. Yapıldık
tan sonra da her sene lokomotif ve vaıgon be
deli olarak harice sarf ettiğimiz milyonlar mem
lekette kalrr ve başka işlere sarf etmek imkâ
nını bulabiliriz. 

Benim iki temennim bundan ibarettir. Sa
yın Bakandan bu mevzuları ele alarak etüd et
melerini ve ta'hakkuk imkânı varsa tahakkuk 
ettirmek için çalışmalarını bilhassa rica ediyo
rum. 

REİS — Şükrü Kerimzade. 
ŞÜKRÜ KERİMZADE (Kastamonu) — 

Efendim; bendeniz muhterem vekilimizin bir 
ifadesini teyit ile söze başlıyacağım. Kadroları
na dâhil personelden sitayişle bahsettiler. Ben 
de hakikaten buna iştirak etmekteyim. Bir mi
salini vermekle iktifa edeceğim. Bundan 3 - 4 
sene evveline kadar ha&at zamanında bütün 
mmtakalardan hububatın ve şahsi teşebbüs eş
yalarının lâyikiyle nakledilememesi yüzünden 
şikâyetler akseder, gazetelerde, mütemadiyen 
şikâyet konusu olurdu. Çok şayanı şükrandır 
ki, üç dört senedir bu şikâyetler bertaraf edil
miştir. Sayın Vekilin de anlattıkları gibi üç dört 
sene zarfında Münakalât Vekâletinin vasıtaları 
fazla miktarda artmış değildir. Personelinde 
bir değişiklik yoktur. Buna nazaran anlaşılıyor 
ki," kadroya dâhil personelin büyük fedakârlığı 
sayesinde bu gibi şikâyetlere meydan verilme
den memleket nakliyatı hüsnüsu.retle ifa edile
bilmiştir. Bunu böylece tebarüz ettirdikten son
ra aynı suretle PTT elemanlarının da mahrumi-
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yet içinde ve feragatle çalıştıklarına müdrik ve 
takdir eden bir milletvekili olduğumu ifade et
mekle beraber şikâyetlerimizi de bu kürsüden 
arz etmekten kendimi alamıyacağım. Bu hu
susta vekil arkadaşımın gerekli tedbirleri alma
sını lüzumlu görmekteyim. 

Bugün elimize gelen telgrafların hiçbirisin
de, bilaistisna denebilecek derecede hiçbirisinde 
menşeindeki ifadenin aynını bulmak mümkün 
değildir. Bu bir taraftan personelin seviyesi, di
ğer taraftan da makine ile ilgilidir. Tahsilli, mü
nevver personel daha az hata yapmaktadır. Bu 
itibarla hem personelin ilmî seviyesini yükselt
mek, hem de idarelerimizi makineleştirmek lâ-
z'ımdır. Hepimiz çok iyi biliriz ki, yabancı mem
leketlerden gelen mektuplardaki pulun üzerine 
vaz'edilmiş olan damgada menşei ve tarihi ga
yet sarahatle okumak mümkün iken bizim mek
tuplarımızda atıldığı tarihi görmenin ve okuma
nın imkân ve ihtimali yoktur. Silik ve bozuktur. 
Bu hata ya mühürdedir yahut mührü kullanan
dadır. Mühür yerine makinenin kullanılması lâ
zımdır. 

Mektupların tevzii, hususundan şikâyetçiyiz 
Şehirler dâhilinde bile ancak üç dört günde gel
mektedir. Sudi arkadaşımızın hilâfına olarak 
bunun üzerinde esaslı surette durmak lâzımdır. 
Yani mutlaka bunu önlemek lâzımdır. Birçok 
misalleriyle hepimiz her gün bu hataya şahit 
olmaktayız. Demin konuşan Mecdet Alkin ar
kadaşımızın ,tahmil ve tahliye işleri hakkında
ki sözlerine şiddetle iştirak etmekteyim. Kara
deniz limanlarındaki vaziyet de aynıdır. Tahmil 
tahliye işleri gecikmektedir. Bu yüzden maale
sef, hariç memleketlerle münasebetleri olan it
halâtçılar mühim miktarda zararlar etmekte
dirler. Yabancı gemiler bu gecikme yüzünden 
istalya almaktadırlar. Türk limanlarına sefer 
yapan ecnebi gemileri yüksek navlun istemek
tedirler. Bu yüzden fuzuli yere döviz kaybımız 
olmaktadır. Son zamana kadar konferansa 
dâhil vapurların Türkiye'ye yapacakları sefer
lerde navlun ücretlerine yüzde 20 zam yapmış
lardır. İstanbul, îzmir gibi mühim limanlarımı
zın ödedikleri bu zammı ve istalya ücretini he-
sapedecek olursanız, dış memleketlere giden dö
vizler mühim miktarlara baliğ olmaktadır. Çok 
yakın günlerde Mersin Limanında iki, üç bin 
tonluk bir vapur, günlerce beklemiş, yapmış ol
duğu kontrata göre Türk ithalâtçısından ağır 
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istalya ve tazminat almışlardır. Bu zayiat tedi
ye muvazenemizde hissedilir zararlı tesirler 
yapmaktadır. Bütün bu konuştuklarım küçük 
ve hafif mevzular görünebilirse de mânası bü
yük olduğuna kaani bulunuyorum. Bunları bi
tirdikten sonra birçok arkadaşlar gibi mınta-
kama ait bir temennide bulunacağım. 

Kastamonu vilâyeti memlekete maalesef ka
radan hiçbir vasıta ile bağlı değildir. Ne uçak 
ve ne de tren işler. Yalnız denizden inebolu'ya 
bağlıdır. Ancak senenin üç ayında vapurlar ba 
limanda tahmil ve tahliye yapabilir, inebolu'ya 
yolcular gelirler, beklerler. Fırtına olursa bine
mezler. Mümkünse haftada bir def acık olsun, 
tayyare seferlerini Kastamonu'ya teşmil eder
lerse kendilerine müteşekkir kalırız. 

Hava meydanı meselesine gelince : Kastamo
nu şehrine çok yakın mesafede biraz tesviyei 
turabiye ile bugünkü mütevazi hava meydanla
rı gibi bir meydan haline ifrağ edilebilecek düz 
sahalar mevcuttur. 

RElS — Muhit Tümerkan, buyurun. 
REÎS — Muhit Tümerkan. 
IMUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Arkadaş

larım, geçen yıllarda, bir Karadeniz çocuğu 
olarak, vapur bakımından Türkeli, Çatalzey-
tin postaları üzerinde durmuştum, sualler de 
sormuştum. Bakanlık ve Denizyolları büyük 
anlayış gösterdiler, hatalarımı düzelttiler. Ken
dilerine teşekkür etmeyi bir vazife bilirim. Ay
rıca öğreniyoruz ki, Gerze'nin deniz yolunda
ki muvasalalarında aksaklıklar 'olmakta, ve 
Sinob ili ile münasebetler zorlaşmaktadır. Ba
harda yapılaeak programda bu hususun naza
rı dikkate alınması tbir zaruret halindedir, ih
mal edilmemesini rica ederim. 

PTT deki gecikmelerden1 bâzı arkadaşları
mız bahsettiler. Normal o'larak tevzi edilen 
vasıtalarda personel durumumuzun kâfi olma
dığını nazara alarak bu yüzden teşkilâtı belki 
ımâzur görürüm. Ancak, «özel ulak» denen iyi 
ve medeni bir usul vardır. Bunun tatbikatın
dan şikâyetimiz vardır. Bu servis için tesbit 
edilmiş olan 40 kuruş ücret, kâfi gelmiyorsa, 
bu paraya özel ulaştırıcılar bulunuyorsa bu, 100 
kuruşa, gerekirse 200 kuruşa çi'karcüsın, fakat 
özel ulak parası ödenerek gönderilen mektuplar 
ve matbualar, mahallinde trenden, vapurdan 
çıktılktam yarım saat sonra yerine ulaşabilsin
ler. Meselâ, evvelki gün istanbul'dan verilmiş 
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«Özel ulak» kayıtlı mektubu, dün sabah pos
tası trenden çıktıktan sonra ve normal posta 
ile Meclise getirmiştirler. 'Bizim postane geldi
ği saati tesb-it etmiş; buna göre buraya saat 
14,10 da gelmiştir. Bu usulü, gerekiyorsa daha 
pahalılaştırsmlar; ve fakat süratlendirsinler. 
O takdirde 'bunun için belki iki liradan fazla 
ödemiye razı olan pek çok vatandaş çıkacaktır. 
Usulü tekemmül ettirsinler ve en geç yarım 

saat içinde tevziinin yapılmasını temin buyur
sunlar. O zaman, teşikilât, çok acele haber bek-
ıliyen halkın şükranını kazanacaktır. 

REİS — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe kanun lâyihasına 
(244) rey verilmiştir. (244) kabul, muamele ta
mam, lâyiha kabul edilmiştir. 

Orman Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe 
ıkanunu lâyihasına (260) rey verilmiştir. (260) 
'kabul, muamele tamam, lâyiha ıka'bul edilmiştir. 

İBRAHİM DUYGUN (Sivas) — Muhterem 
arkadaşlar; Devlet Demiryollarının Sivas'ta 
Cer Atelyesi adını taşıyan bir tamirhanesi var
dır. Bu, atelyedir ama -mütehassısların beyan 
ettiğine göre bu atelye Balkanlarda dahi eşine 
az raslanan 'bir fabrikadır. Bu fabrikada ha
len ayda 25 - 30 lokomotif tamir edilmektedir. 
.Fabrika müdürlüğünün bize beyan ettiğine gö
re birkaç sene evvel 1948 - 1949 senelerinde 
1/50 nispetinde bir lokomotif imal edilmiş ve 
ıhattâ Ankara'da bir sergide dahi bu lokomotif 
teşhir edilmiştir. 

Yine bize söylendiğine göre, 1/50 nispetin
de yapılan bu lokomotif birkaç sene sonra se
ri halinde Türk tipi lokomotif olarak Devlet 
Demiryollarında çalışacaktı. Bendeniz bu me
seleyi buraya geldiğimiz zaman sayın Seyfi 
Kurtbek'e ve sonradan sayın Üresin'e arz et
tim. Fakat maalesef şimdiye kadar bu hususta 
ibir çalışma göremedim. Temenni ederim ki bu 
fabrikadan âzami istifade temin edilsin. Vak
tiyle 'başlanmış olan proje tekrar ele alınarak 
Türk tipi lokomotif imale başlansın. Memleke
tin bundan kazancı çok olacaktır. Bir taraf
tan döviz imkânlarımız genişliyecek hem de 
yüzlerce vatandaş iş bulmuş 'olacaktır. 

REİS — Ziya Termen. 
ZÎYA TERMEN (Kastamonu) — Efendim 

geçen sene üzerinde durduğumuz birkaç ehem
miyetli meseleyi, bu bütçe münasebetiyle tek
rar arz ediyoruz. Yalnız maruzatımıza geçme-
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den evvel, öğrenmiş bulunduğumuz çok hak
lı bir konuyu, Muhterem Vekâlete arz etmek 
zaruret olmuştur; söze oradan başlıyoruz. 

Basın muhabirleri birkaç ay evveline kadar 
gazetelerine haber yetiştirmek için, telefon ve 
telgraf muhabere ve muhaverelerinde, tercih 
hakkına sahip bulunuyorlardı. Sebebi bilin-
miyen bir düşünce ile, son zamanlarda bu usul 
kaldırılmıştır. Bu husus bütün Garp memleket
lerinde basın için ihlâl edilemiyen bir hak hali
ni almıştır. Bunun tekrar ihdası zaruretini 
arz etmek isteriz. 

Efendim , bizim Kastamonu'da, (çok ehem
miyetli bir konu olduğu için arz ediyorum, 
özür dilerim;) beş altı bölge vardır ki, her bi
rinin vasati 25 köyü bulunduğu halde, bu böl
gelerde PTT hizmetleri elyövm ele alınmamış
tır. Kastamonu mebusları olarak, altı imzalı 
bir mektupla, vaziyeti geçenlerde Vekil Be
ye arz ettik. Vekil Bey, bu mevzuu alâkalı 
Umum Müdürlüğe sundu. Fakat alâkalı Umum 
Müdürlük, trafiği çok düşük olduğu esbabı 
mucibesiyle, kendilerine takdim ettiğimiz bu 
altı büyük bölgeyi, PTT açmak suretiyle se-
vindiremediler. 

Boyalı Nahiyesi, 26 köylü, âdeta müstakil 
bir Hükümet olmaya lâyık ve fakat her şey
den mahrum, dağlar arasında kalmış, muazzam 
bir bölgedir. Buraya, bir tek memurlu, bir 
servis istiyoruz. Askerdeki oğluna para gönde
recek bir kadın, mektup atacak birisi, ya sa
bahın erken saatinde yolda bekleyip bir giden 
bulmak, bulamazsa, acele ahvalde bizzat 33 ki
lometre gidiş, 33 kilometre geliş olmak üzere. 
66 kilometre yolu yürümek, mecburiyetinde 
kalmaktadır. Bu, bu devir için büyük bir nok
sanlıktır! Boyalı Nahiyesi 26 köyü ile, Kuz-
yaka ve Mergüze 63 köyü ile, Gökçeağaç 27 
köyü ile, Zarı 22 köyü ile, Şehribâni 21 kö
yü ile ve Germeç 24 köyü ile, PTT hizmetlerin
den külliyen mahrum bulunmaktadırlar. 

Biz tel hizmeti istemiyoruz; Umum Müdürlük 
bütçe imkânlarından, bütçe sızıltılarından fay
dalanarak, buralara birer memur göndermeli
dir. Memur ile merkez arasında muvasalayı te
min edecek, hayvan mı olur, jip mi olur, ne ile 
yapılabilecekse, muvasalayı temin ve tanzim ederek 
bu hizmet tahakkuk ettirilmelidir. Bu hususta ri
ca ediyorum. Biz, büyük şehirler gibi 15 hane
li köylerimize PTT teşkilâtı istiyen milletve-
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killerinden değiliz. Bu hususu ölçümüzün esası I 
olarak yüksek takdirlerinize arz etmek iste
riz. 

Biz, PTT hizmetlerinden mahrum kalmış ve 
Şükrü Kerimzade arkadaşımızın söylediği gibi, 
uzun yıllardan beri bu işi tahakkuk ettireme-
miş bir bölgenin mebuslarıyız. Yüreğimiz sız
ladığı için bu konuyu bilhassa Yümnü Beye ve 
onun muhterem mesai arkadaşlarına bir kere 
daha işaret etmeyi vazife bildik. 

Arkadaşlar; PTT hizmetlerinde, katiyen 
kâr aranmamalıdır. Büyük şehirlerin kârı, kü
çük şehirlerin zararını telâfi eder. Hattâ etme
se bile, vatandaşın muhabere hakkını ve Dev
letin vatandaşa muhabere etmek imkânlarını 
sağlamak bakımından yardımını, Hükümet 
olarak temin zarureti muvacehesinde yerine 
getirmek zarurettir. 

Küçük merkezlerde (kâr edilemez!) endişe
siyle PTT hizmeti, açmamak sakat bir yoldur. 
Bu noktayı idarecilerin bizden iyi bildikleri
ni ve tasdik etmekte olduklarını, biliyoruz, is
tirhamımız, bütün imkânsızlıklara rağmen, bu 
işi mutlaka şu birkaç ay içinde ele almaktır! 
Çok büyük PTT dertlerimiz vardır. Hepsinden 
sarfınazar, 1 189 köylü Kastamonu'nun, sade
ce 11 kazasında bulunan PTT hizmetinin, içe
rilere intikali işi üzerindeyiz. Bu kazaların 
köy adedleri teker teker yüzleri geçtiği halde 
ve mesafeleri, uzak köylerle ilçeler arasındaki 
uzaklıklar olarak vasati 60 kilometre bulundu
ğu halde, PTT mevzuu, henüz Kastamonu ili 
için ehemmiyetle ele alınamamıştır. 

Neticei istirhamımız, şudur; saymış oldu
ğum ve mektupla Vekil Beye vaktiyle işaret 
etmiş olduğumuz bölge ve nahiyelere, ne pa
hasına olursa olsun, zararına dahi olsa, sırf bu 
hizmetleri o bölgelerde yaşıyan vatandaşları
mıza bir hak olarak götürmek ve o mıntıka hal
kını sevindirmek için PTT servisleri açılmalı
dır. Bu hususa dair gereken emirlerin veril
mesini, muhterem idarecilerden ve hassaten 
Vekil Beyden ehemmiyetle rica ederiz. 

REÎS — Kâzım Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlarım; sayın Vekil cevaplarında bizi tat
min ettiği bâzı kısımları beyan etmekle beraber 
tatmin edemediği ve cevapsrz bıraktığı husus
lar da vardır. Bunlar arasında Devlet Demir
yolları İktisadi Devlet Teşekkülü olduktan son- I 
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ra âti için büyük ümitler beslediklerini ve altı 
aylık Kısa Dır zaman içinde ae personelin faa
liyetini ve terfihini sağlamak yoıunüa bir gay-
,rec san'ettıkıerını vâki gecikmenin yani iktisadi 
Devlet Tevekkülü olduktan sonra niçin hare
kete geçmemiş olduklarının izanını yapmıya ça
lışmışlardır. Devlet Demiryolları birçok vekâ
letimizden dana geniş, teşkilâta sanıp, personel 
iti'oarıyie çok genişlemiş ve bununla muvazi 
olarak zatışıerı teşkilatı da genişlemiş ve per
sonel durumu ile meşgul oıaûııecek kifayette 
olsa gerektir. Devlet juemıryolları Umum Mü-
dui'iuğunu kül hannde mütalâa ederek topye-
kûn bir umum müdürlük teşkilâtının butun 
Devlet Demiryolları personelinin durumları 
üzermde faaliyete geçirilmedikleri de aşikâr
dır. Biz mütalaamızda dedik ki ; Devlet De
miryolları bir gecekondu evi gibi âni olarak 

meydana çıkmış bir İktisadi Devlet Teşekkülü 
değildi, bir Millî Selâmet Kanunu gibi bir gün 
de Büyük Millet Meclisinden görülen lüzum ve 
zarurete binaen çıkartılmış bir kanun değildir. 
İktisadi Devlet Teşekkülü olmak için seneler
den beri tetkikat yapan, hazırlanan ve D. P. 
iktidarının faaliyetinin ancak dördüncü sene
sinde tetkikatını ikmal edebilen bir umum mü
dürlüktür. iktisadi Devlet Teşekkülü olduktan 
sonra evvelâ personelimi teçhiz edeceğim; terfi 
ve terfih ettireceğim ondan sonra âmme hizme
tine geçeceğim şeklindeki beyanlarını, mazur 
görsünler tatminkâr bulmadım. 

AHMED VEZlROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Sayın Başkan, hatip arkadaşımız Millî Se
lâmet Kanunu diye bir şey konuştu. Millî Se
lâmet Kanunu diye 'bir şey çıkarmadık. Bunun 
tashihini rica ediyorum. 

REİS — Bütün arkadaşlar böyle bir kanun 
olmadığını bilirler. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Müsaade bu
yurursanız ben .tasrih edeyim: Vicdan Hürri
yeti Kanunu. Fakat mabuata da zerre kadar 
bir hassasiyet gösterseydiniz memnun olurdum. 
Ben de bu müdahelenizden mütehassisim. Ahmet 
Bey. 

Biz bu mevzuu iki kısımda mütalâa etmek
teyiz. Birincisi personel, ikincisi de idarenin 
faaliyeti ve İşleyiş tarzı. 

Personel hakkındaki sözlerimiz ve temenni
lerimiz §udur ki, Devlet Demiryollarının ve, 
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personelinin çektiği büyük sakıntıları bizzat 
müş/ahede etmiş insanlar olarak Iher gün ve 
her bütçede bu zümrenin gereği kadar terfi ve 
terfihi yoluna gidilmesi hususunda birçok te
mennilerde bülunduik ve bugün İktisadi Dev
let Teşekkülü olduktan sonra kendilerine te
min edilen yardımlarım da kifaydt etmediğine 
kaaniiz. Bunun dalha ileri götürülmesinin alı
nacak randıman üzerinde büyük tesirleri ola-
cağma kaani bulunmaktayız ve bunu bekliyo
ruz. Fakat personelin ihtiyacına, her türlü 
(ihtiyacına kifayet edecek derecede bir refaha 
kavurmasını arzu etmemizin hemen yanında 
mesai bakımından da kendilerinden çok şeyler 
beklediğilmiızi ilâve etmemiz icabeder. Biz di
yoruz ki; Devlet Demiryolları İdaresi bugün
kü haliyle, Sayın Vekilin ifade ettiği gibi, 
mevsimin ağır şartları ve üç aylı'k kara kışın 
haylMeti münasebetiyle bir aksaklıktan bah
setmiş değiliz, taze misal olarak idaresizdik, 
hattâ bâzı tetkik ve tahkiki icabe'ttireeek hâ
diseleri mehazlar göstermek suretiyle vermiş 
bulunuyoruz. İddia ettiğimiz Devlet Demiryol
ları İdaresinde İktisadi Devlet Teşekkülü ol
madan evvelki faaliyeti ile, oldu'ktan sonraki 
faaliyeti arasında bir farkın henüz göze çarp
mamış olmasıdır. Bundan evvel de böyle idi. 
iMulhterem Bakandan istirham ediyorum, bu
günkü kötü teamülleri önleyici tedbirler alsın
lar. Yapılan her hangi bir şikâyet ve temenni
nin mutlaık bir sebebi olacaktır. İsterse bunu 
bir vatandaş, hele Büyük Milleft Meclisinde bir 
meJbus ortaya koymuş, olsun, bir ulaştırma mev
zuunda kütüphanemizi süsliyen o zabıtların 
heyeti umumiyesini çıkarıp yalnız ulaştırmaya 
taallûk eden hususları okumak dahi (bir baka
nı .kısa zamanda büyük bilgi saibilbi yapabilir. 
Bu mevzuda temennilerimizin hepsi samimîdir. 

Bir arkadaşımız mektupların muntazam gel
mediğinden, bir diğeri de muntaızam geldiğin
den bahsettiler. G-eç geldiği doğrudur; derken 
geldiği de doğrudur. Bu beyanlar (birbirini 
nakzetmemelidir. Bütün münaikalât geç geli
yor, bütün münakalât muntazam geliyor, diye
meyiz. Bâzı arkadaşlarımız tutuyorlar, mahal
lî dertlerini anlatıyorlar, bir diğer arkadaşımız 
•da iyi işlediğinden veya işlemediğinden bahse
diyor veya evvelki arkadaşın söylediklerinin 
aksini söyliyerek arkadaş arkadaşı tekzibe kal
kıyor ki, bu hiç doğru bir şey değildir. Her 
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iki vakıa karşısında aslolan muhaberatın inti
zamla işlemesidir. Posta, Telgraf, Telefon İda
resi bir dereceye kadar daha iyi çalışıyor. De
miryolları İdaremizin Posta, Telgraf, Telefon 
İdaresi gibi kolay bir vazife ile meşıgul olma
dığını da kabul etmek lâzımdır. Bir işletme 
ki ne gecesi var, ne de gündüzü. Muhterem Ba
kandan çok mühim bir istirhamda bulunacağım. 

Çalışma Bakanlığı, İş Kanunu çerçevesi için
de bulunan Devlet Demiryolları işçileri hakkında 
istasyon şeflerine veya alâkalılara gönderdikleri 
müfettişlere cevap verilmediğini ve bu cevabın, 
yani işçilerin hakiki durumunun salahiyetli mü
fettişe bildirilmemekte, ancak Umum Müdür
lüğün yetkisi dahilinde bulunduğunu beyanla is-
tinkâf etmektedirler. Maalesef bu gibi vaka
lar bizim Devlet tarafından idare edilen ve İk
tisadi Devlet Teşekkülü adı altında çalışan di
ğer fabrikalımızda da var. Zaten sınai bir mem
leket olmıyan, hususi teşebbüsler elinde ç.nk az 
fabrika bulunan bu memlekette İktisadi Devlet 
Teşekkülü adını taşıyan bir fabrikalara Çalışma 
Bakanlığı giremezse, bu Bakanlığın mâng ve 
mefhumu kalmaz. Bu itibarla Devlet Demir
yolları İdaresi sekiz saati geçen mesaiyi vntan-
daşa tahmil edemez. Bir taraftan memurun ter
fih ve terfihini düşünüyoruz, diğer taraftanda 
kanunu çiğniyoruz. İş Kanununun çerçevesi 
dâhilinde mütalâa edilmesi lâzımgelen bir mev
zuda bir işçiyi fazla çalıştırıyoruz. Fakat farkı 
mesai vermiyoruz. 

Uzun yol farkı diye bir şey arz ettim. Fakat 
Sayın Bakan cevaplandırmadıkları için tekrar 
ele almak mecburiyetindeyim. Haydarpaşa to-
ros ekpresinin yolcuları biletlerini almışlaı. Fa
kat Devlet Demiryolları İdaresi havanın muha
lefeti veyahut idari bir lüzum ve zarurete bi
naen istikametini değiştirmiş Konyadan değil, 
Ankara'dan yapalım demiş. 

Mesafe uzadığı için uzun mesafe farkı diye 
bir şey istemişler. Bunun üzerinde yoleular İda
reden ben şu bileti aldım, Bir mukavele ile bağ
landım. Beni filân yere götürde, ister, yakın 
mesafeden ister uzak mesafeden, götür diyor. 
Memur hayır olmaz diyor. Bunun üzerine po
lis yolu ile yolcuları tazyika kalkışıyor. Fakat 
yolcular üniversite talebesi olduğunu söylüyor
lar hüviyetinizi gösteriniz ondan sonra farkı 
vereceğiz dedikleri zaman hem polis hem de kon-
doktor uzaklaşıyorlar. 
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Tarihini söylemiştim. Sayın Bakanın bu işi | 

tetkik ettirmesini ehemmiyetle rica ediyorum. 
Hüviyet ibrazından kaçınmak - eğer uzun yol 
farkı diye bir şey yoksa - ehemmiyeti haizdir. 
Ankara - Zonguldak treni her gün faaliyete geç
ti buyurdular. Teşekkür ederiz. Fakat kal
dırıldı? Bir yerde izdiham vardır, bir yerde 
ihtiyaç vardır. Ankara - Zonguldak arasındaki 
ihtiyacı, daha çok muhtaç bir hale getirmek 
suretiyle başka bir ihtiyacı önlemeye çalışmak; 
âdeta aynı zamanda iki yerde çıkan yangından 
birisini yanıp kül olmasını, diğerinin mutlaka 
kurtarılmasın: istiyen bir itfaiye teşkilâtının 
faaliyetine benzer. 

Neden kaldırılmış? Yolların kapanması ile 
otobüs ve saire münakalâtının da kesilmesiyle 
aynı ihtiyaç her yerde fazlasiyle belirtilmiştir. 
Bir tarafı tamamen sıkıntıdan kurtarmak paha
sına diğer tarafı izdihama sevketmeye hakkı
mız olmamalıdır. 

Sonra Sayın Bakan gün vermemekle beraber 
havaların müsaadesine bırktıkları Zonguldak -
Ankara motcrlü treninin bir an evvel işlemesini 
temin buyursunlar. Hiç olmazsa bu suretle ya
pılmış olan hatanın tashihi ve dolayısiyle bizi 
temin ve tatmin yoluna girmiş olurlar. 

Şükrü Kerimzade arkadaşımız Kastamonu'
ya tayyare seferlerinin yapılmasını temenni et
tiler. Aynı yol üzerinde bulunan Çankırı'ya da 
uğratılmasını her halde Bakanlık terviç eder
lerse kendilerine şimdiden minnetlerimizi sunarız. 

Muhterem arkadaşlar, Devlet Demiryolları 
İdaresi hakkındaki temenni ve mütalâalarımız 
samimîdir. Bu İdarenin her sene bu kürsüden 
faaliyetlerini övmekteyiz. Bu temennilerimiz 
de onların terfihine matuftur. Ancak şikâyet
lerimiz sadece tutanaklara geçmekle iktifa 
olunmamalı biraz daha hassasiyet gösterilerek 
gayet basit olan bu mevzuların kolaylıkla halli
ne imkân hazırlanmalıdır. 

REİS — Münakalât Vekili. 
MÜNAKALÂT VEKİLİ YÜMNİ ÜRESİN 

(Bilecek) — Efendim, Agâd Erozan arkadaşım 
D. D. Yolları personelinin terfih edilmesi lüzum 
ve ehemmiyetinden bahsettiler. Demin de arz 
ettiğim gibi D. D. Yolları, personelini terfih et
mek lüzum ve mecburiyetini pek mühim gör
mektedir. Bu toplantı devresinin başında kabul 1 
buyurmuş olduğunuz İşçi Baremi Kanunu lâğ
veden ve yerine iş değerlendirme esasına daya- | 

;. 1954 Ö : 2 
I nan serbest ücret rejimini koyan kanunla D. D. 
i Yollarında çalışan işçilerin istikbali mehma 

emken temin edilmiştir. Ancak Memurlar Bare
mini dahi, D. D. Yollarının bünyesine ve hu
susiyetine göre ikmal ve ıslah etmek lâzımdır. 
Bugün için D. D. Yolları memurlarını terfih 
edici bir barem kanunu lâyihası hazırlamış ve 
Hükümete sunulmuş ve vekâletlerin tetkikma 
arz edilmiş bulunmaktadır. Bu kanunu çıkaran 
D. D. Yollarının personel dâvası, memur olarak, 
işçi olarak, en yeni surette ve kökünden halle
dilmiş olacaktır. Agâh Erozan arkadaşımın va
gonu davasındaki hassasiyetine hürmet ederim. 
Vagonlinin Devlet Demiryolları ile yapmış ol
duğu mukavele esaslarına göre hangi bakım
dan ve ne şekilde müdahale etmek lâzımğeldi-
ği tasrih olunarak gerekli tebligat yapılacak
tır. Gerek yemeklerin düzeltilmesi gerekse di
ğer noksanlarının ikmali katî surette talep edi
lecektir. 

Vagonlinin memleketimizde işletmek olduğu 
vagonlar bugün Avrupa hatlarında çalışanlar
dan dun vasıfta değildir, onların derecesin
dedir. mevcutlardan ahşap olanları yerine saç 
vagonlar konulmuştur. 

Müfit Erkuyumcu arkadaşımın dört motorlu 
tayyarelerin servise vazh hakkındaki taleplerine 
şimdi huzurunuzda bulunan bu kanunla isteni
len yedi milyon liralık tahsisatla cevap vermek 
imkânını bulacağız. Ve inşallah önümüzdeki 
yaz devresinde memleketimizde bunları işlet
mek mümkün olacaktır. 

Lokomntif fabrikası yapmak rantabl değil-
dir.^lhtiyacımız mahdut ve muayyen olduğu 
için ve rantabilite meselesi bizim için mühim 
olduğu için bugün Sivas cer atelyesinde loko
motif yapmak yoluna gitmemekteyiz; Ama en 
ağır lokomotif tamirlerini yapmaktayız. 

Şükrü Kerimzade arkadaşımızın, telgrafla
rın metninin doğru, ve tam yazılması hususun
daki arzusunu tatmin için, demin arz ettiğim 
gibi kurslar açtık. Bu kurslarda elemanların 
kusurlarım ve noksanlarını gidermeye çalışa
cağız. 

P T T işlerinde her hususta makineleşme
ye doğru gidiyoruz.' Muhasebe işleri makineleş-

L tirilmiştir. Damga işleri de makmeleştirilmek-
tedir. 

I Büyük şehirlerdeki tevziat işini de truvıa-
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men motörle yapmaya çalışıyoruz. P T T ida
resi makineleşme işine bilhassa ehemmiyet ver- j 
mektedir. ı 

Limanların tahmil ve tahliye kabiliyetinin 
artırılması lüzumu ve ehemmiyeti üzerinde .du
rulduğunu demin de arz ettim. Devlet Demir
yollarının işlettiği limanların kabiliyetinin ar
tırılması için 1953 yılında mubayaa edilen mal
zemeye ve gerekli teşkilâta sarfedilen para 3,5 
milyon liradır. Bu, bizim bu limanlardaki tah- ı 
mil ve tahliye işlerine verdiğimiz ehemmiyetin 
ifadesidir. 1954 yılında da. bu mikyasta bir ya
tırıma devam edilecektir. 

Gerek Samsun'da gerekse diğer yerlerde 
tahmil ve tahliye kabiliyetini artırmak için 
Devlet Demiryollarının vasıta ve malzemesinin 
yetmediği yerlerde bunun yapılması hususi te
şebbüslere de verilmektedir. Nitekim Toprak 
Mahsulleri Ofisine ve Denizcilik Bankasına 
D D nun yapamadığı nakliyatı yapabilecekle
ri bildirildi ve onların vasıta ve imkânlarından 
ve kolaylıklarından da istifade yoluna gidildi. 
Kastamonu'ya da tayyare işletmek için etüd 
yaptırmaktayız. Bir heyete tetkik ettirildi. 
Neticeye göre hareket olhnacaktır. Kastamonu 
kenarda kalmış bir vilâyet merkezimizdir. 
Buraya tayj'are işletmek bizim de arzumuz da
hilindedir. 

Gerze'ye olan deniz nakliyatının devam et
tirilmesi için Denizyolları programı bir defa 
daha tetkik ettirilecektir. 

Ziya Termen arkadaşımız basının tercihli 
muhaberesinin kaldırıldığından bahsettiler. Şu
nu arz edeyim ki dünyanın hiçbir yerinde böy
le bir tercih yoktur. Fakat biz imkânlarımız el 
verdiği böyle bir imkânı ve tercihi yapmaya 
çalışıyoruz. 

Yine Ziya Termen arkadaşımız Kastamonu 
Vilâyetinde posta şubelerinin azlığından şikâ
yet ettiler. Bu-sene yaptığımız pragrama göre 
bu yıl memlekette 160 posta merkezi daha açı
lacaktır. Bunların içinde Kastamonu'nun bâzı 
nahiyeleri de dâhildir. Şube veya merkez aça-
ımıyacağımız yerlerde de acentalıklar tesis edi
lecektir. 

Kastamonu Vilâyetinde PTT faaliyeti az
dır dendi. Bir fikir vermiş olmak için arz ede- I 
yim. Görülecektir ki diğer merkezlerimizden 
daha dûn veziyette değildir : 

— Araç 'ta 20 lik santral '50 ye çıkarılacaktır I 
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— Bozkurt'ta yeniden 20 lik, Daday'da 50 

lik, Devıeüâm'de isO iık santral kurulacak 
— inebolu, Kastamonu, Toşköprü, Tosya 

santralleri genişletilecektir.. 
Kâzıtm Arar arkadaşım, Devlet Demiryolla

rı iktisadi Devlet Teşekkülü olduktan sonra 
ilk iş olarak personelin terfihi dâvasını ele aldı, 
Ibaşka iş yapılmadı mı? diyot. 

Tekrar arz edeyim ki, demiryollarının bün
yesini 'kuvvetlendirmek takatini artırmak için 
hakikaten personel dâvasını birinci plânda ele 
almak lâzımdır, i 'akat yapılan iş bundan iba
ret değildir. Bulunan malî imkânlardan fay
dalanarak boş depolar kısa bir zamanda 
doldurlmaya çalışıldı ve başlandı, idare; İkti
sadi Devlet Teşekkülü olduktan sonra Muhase-
Ibei Umumiye Kanunu ile, 2490 sayılı Kanu
nun kayıtlarından azade kalarak daha çabulk 
malzeme temini imkânını elde etti, kısa zaman
da vagon ve lokomotif siparişleri yaptı. (75 lo
komotif ve 150 vagon). 

Bütün bunlar, iktisadi Devlet Teşekkülü 
olmanın verdiği imkânlardan istifade edilerek 
yapılmaktadır. 

'Yine, Kâzım Arar arkadaşımız, bilet ücret
lerinde istenilen ücret farkından bahsettiler. 
Bu hususta da bize intikal etmiş bir mevzu yok
tur. Olursa tetkik ederiz, 

Ankara - Zonguldak arasında işliyen mo-
ıtörlü trenlerin niçin kaldırıldığını sordular. 
Bu trenler emniyet mülâhazası ile kaldırıldı. 
Motörlerin bâzı aksamında arızalar vukua gel
di. Bu yüzden, yolcu kesafeti en az olan An
kara - Zonguldak arasında işliyen motorlu tren
ler muvakkaten kaldırıldı. Kışm çok şiddetli 
gitmesi de bu tedbirlerde âmil olmuştur, ilk 
fırsatta ve yakında bu trenler de tekrar ihdas 
edilecektir. 

istasyonlarda iş Kanununa göre müfettiş
lerin teftiş ve tetkik yapmalarına müsaade edil
mediği hakkında bir mevzu da bilmiyorum. 

Bir def'i istasyonlar İş Kanununa tâbi de
ğildir. iş yerlerinin teftişi ise muntazaman 
iş Kanunu ahkâmına göre yapılmaktadır. Hiç
bir muhalefet ve mümanaat mevzuubahis değil
dir. 

ibrahim Duygun arkadaşımın, lokomotif 
fabrikası yapmak temennisine ıbilmünaselbe ce
vap arz ettim. 
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Kâzım Arar arkadaşımın bahsettiği nokta

lardan biri de Demiryollarında fazla çalışan iş
çilere fazla mesai ücreti verilip verilmediği 
noktasıdır. Demiryollarının da ı'azlâ çalışan iş
çilere fazla mesai ücreti tahakkuk ettirilmekte 
ve tediye edilmektedir. 

SUDÎ MIHÇIOĞLU (Manisa) — Bir sual 
soracağım. Acaba motorlu trenlerde radyo bu
lundurmak mümlkün olacak mıdır? Çünkü va
tandaşlar 15 saat, sekiz saat yolculuk etmek
te, ajans haberlerinden, memleket içi haber
lerden malûmat almak istemektedirler. Müta-
addit seyahatlerimde vatandaşlardan işittim, 
mümkün olacak mıdır? 

MÜNAKALÂT VEKİLİ YÜMNÜ ÜRESİN 
(Bilecik) — Teknik imkânı olup olmadığını 
tetkik ettireyim, mümkün o'lursa düşünürüz. 

AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar, biraz evvel vagonli hakkında söyledi
ğim sözlere Sayın Vekilin bu müessese ile ya
kından alâkadar olacaklarını buyurmaları kar
şısında kendilerine çok teşekkür ederim. 

Arkadaşlar, beş dakikalık zaman ölçüsü 
içinde, muhtelif mevzular üzerinde konuşmak 
imkânsızlığı karşısında tekrar söz almak mec
buriyetinde kaldım. Şimdi yalnız Denizyolları 
İdaresinden bahsedeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Devlet Denizyolları 
çalışmalarımızda, itiraf ederim ki, büyük bir 
inkişaf mevcuttur. Fakat nedense eski itiyatla
ra dayanan bâzı laubali hareketlere ve tak-
dirsizliklere tesadüf edilmektedir. Bugün Ka
dıköy'e, Yalova'ya işliyen vapurların kalkış 
yerleri muayyendir. Biletinizi alır ve muayyen 
yerlerinden vapurlara binebilirsiniz. Fakat İs
tanbul'dan Mudanya'ya işliyen vapurların her 
gün nereden kalkacağı malûm değildir. Bu, bir 
bilmece halindedir. Gerek kalkış ve gerekse 
yanaşma her gün ayrı bir rıhtım numarasmda-
dır. Bu halin gerek yolcu ve gerekse yolcu bek-
liyenleri ne kadar müşkül bir duruma soktuğu
nu takdirlerinize bırakıyorum. 

Bugün Mudanya'ya kalkacak vapur için bilet 
yolcu salonundan veriliyor. Vapurun nereden 
kalkacağı malûm olmadığına göre vapurun ha
reketine 5, 10 dakika bir zaman varsa hâmile 
veya çocuklu bir kadının, hasta bir insa
nın vapur aramaktan yetişmesine imkân yok
tur ve bu bir vakıadır. 

Çanakkale, Ayvalık postaları da idare ak-
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tarmaları yüzünden tam saatinde hareket et
memektedir. Bir postanın vaktinde hareket et
memesi ne demektir? 

Şahidi olduğum bu hâdiselerde, kaptanlar 
yolcu karşısında üzülmektedirler. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi size lâubalili
ğe, misal veriyorum : 29 Aralıkta 1953 te İs
tanbul'dan Mudanya'ya kalkacak Sus, Vapu
runa yolcular biniyor, tam saat 9 a beş kala 
diyorlar ki, vapurda arıza var, Marakaz va
puruna geçiniz; yolcular Marakaza nakledili
yor. Marakaz vapurunda yarım saat oturan 
yolculara ikinci bir emir veriliyor. Marakazda 
da arıza var. Ayvalık vapuruna geçiniz diyor
lar. Eşyalariyle çoluk çocukla üç aktarma ge-
çirenyolculara bir saat sonra tekrar Ayvalık 
vapuru da hareket etmiyecek tekrar Sus vapu
runa geçiniz emri veriliyor ve bu suretle arıza 
var gidemez denilen ve bu suretle de tahliye 
edilen Sus "vapuru tarifeden bir saat on beş 
dakika sonra Mudanya'ya hareket ediyor. 

Bu halin acılığını takdirlerinize bırakıyo
rum. 

İkinci ricam, Perşembe günleri Mudanya'
dan hareket eden vapur İmralı Adasına uğru
yor, diye Mudanya'dan saat 15 te kalkıyor bu 
hareket saati her bakımdan mahzurludur. Müs
pet değildir. Gemi süvarileri de bu gibi tarife
lerden müteessirdirler. Sayın Vekilden rica 
ediyorum, tarifelerin tanziminde kaptanların 
fikirlerinin alınmasını behemehal temin buyur
sunlar. Yoksa vapurların uğrıyacakları iskele
lerle mücavirlerinin durumunu bilmeden büro
da ve tek başına bu hatlara işliyen kaptanla
rın mütalâaları alınmadan yapılan tarifeler dai
ma isabetsiz olmaktadır. Rica ediyorum. Kendi
leri bu mevzu üzerinde bilhassa dursunlar. 

REİS — Bir takrir var. Okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Bu mevzuda kâfi derecede konuşuldu. Mü

zakerenin kifayetini oya konmasını arz ederim. 
I Denizli Mebusu 

Eyüp Şahin 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Takririn 
I aleyhinde konuşacağım. 

REİS — Buyurun. 
ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Muhte-

I rem arkadaşlar, Denizyolları üzerinde az evvel 
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soz istedim; konuşmamıza sıra gelmedi biliyor
sunuz. Şimdi müzakere bütün Demiryolları 
üzerinde gidiyor. Ben bu takririn kabul edil
mesi aleyhindeyim. Geçenlerde Orman Kanu
nunda 4 ncü maddeye gelindiği vakit muraka
be meselesi üzerinde söz istedim, sonraki mad
delerde konuşursunuz denildi ve olmadı. Bun
lar hep taktik. Bu iş gayya kuyusu, bırakın 
da Denizyolları üzerinde anlatayım, tadımlık 
değil, doyumluk. Sayın Bakana telgraflar çe
kildi, bütün millet yaka silkiyor. Onun için ki
fayet takririnin reddini rica ederim. 

REÎS — Takririn aleyhinde birkişi konuş
tu. Takriri reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini reyinize arz ediyorum. 
Kabul aedenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

F. 
101 

201 

202 

203 

206 

207 

209 

Vekil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 
REİS — 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 4598 sayılı kananlar 
gereğince 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 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 400 

1 512 500 

912 000 

13 800 

61 400 

.1954 
F . 
210 

C : 2 

133 350 

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

217 Ücretler ve tazminler 
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. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 
REİS — 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 sgyılı 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. 

416 Yüksek Denizcilik Okulu umu
mi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

417 Mayın yok etme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Li:a 
2 .100 

4 655 

20 800 

33 500 

11 000 

31 000 

19 500 

53 700 

123 000 

7 000 

4 000 

1 500 

267 776 

6 000 
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F. Lira 

418 Liman idarelerinin deniz tanıt
ları işletme masrafları 10 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 14 500 
REİS — Kabul ödemler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği masraflar 85 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

476 Hava trafik kontrol kursu umu
mi masrafları 72 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
y enler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 3 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

5Ö2 Eski yıllar borçları 4 500 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 3 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmif.tir. 

711 Makina alet ve gereçler onarı
mı 13 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

712 Liman idarelerine ait deniz ta
şıtlarının onarımı 15 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

742 Limanları temizleme, tarama ve 
mendirek masrafları 250 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

752 Liman idareleri için satmalın a-
cak veya yaptırılacak taşıtlar 75 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

761 Şamandıra yaptırma ve yerine 
götürme masrafları 10 000 
REİS — Kabul edenler... Etki
yenler... Kabul edilmiştir. 

762 Hava trafik kontrol merkezleri 
için satmalınâcak bord ve mal
zeme 14 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-

* yenler... Kabul edilmiştir. 

1954 Cr: 2f 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 195$ 
yılı Bütçesine geçiyoruz. Maddelere geçilmesini 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Devlet Havayolları umum Müdürlüğü 1954 yıh 
Bütçe Kanuna 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Umum 
Müdürlüğü 1954 Bütçe yılı yatırımlar dışında 
kalan masraflar için, bağlı (A/l) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (16 095 373) lira ve ya
tırım masrafları için de, bağfi (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (10 647 383) lira tah
sisat verilmiştir. 

P. 
201 

202 

204 

206 

207 

209 

210 

211 

A/l - CETVELİ 

Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzmanlar ücreti 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4534 sayılı Kanun gereğince 
'T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil Tahsisatı 
HEÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5213 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek uçuş parası, tazmi
nat ve başka masraflar 
REİS — Kabul ©deriler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir, 

Lira 
227 402 

4 415 601 

140 000 

14 150 

1 500 

364 702 

1 800 

600 000 
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F. Lira 

214 3424 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince uçak kazasında 
ölenlerin ailelerine verilecek 
tazminat 25 OÜO 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabull edilmiştir. 

221 Emekli, dul ve yetim maaşları 2 750 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabull edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 39 000 
REİS — Kabul edemilıeır... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 300 000 
REİS — Kabul edenlıer... Etmi-
yemi er... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 25 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kaibul edilmiştir. 

304 Posta, telgra ve telefon ücret 
ve masrafları 71 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
y ender... Kabul edilmiştir. 

305 Kira Ibedeli 136 000 
REİS — Kabul «denlıer... Etmi-
yemler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 151 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kaibul edilmiştir. 

307 Yolluklar 135 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kaibul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 6 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 8 214 468 
REİS — Kabul edenler... Etroi-
yenler... Kaibul edilmiştir. 

i03 Temsil masrafı 5 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

407 Geri verilecek paralar vfe bilet 
'satış komüsyonu 150 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

.1954 
F. 
408 

C : f 
Lira 

Artırma, eksiltme ve ihale ko
misyonlarına iştirak edecek 
üyelerin huzur masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

412 Sıhhi gereçler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

414 Taşıma masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

417 Vergi ve resimler 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

418 Faiz, acyo ve para taşıma mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmiştir. 

419 Mailı'keme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmiştir. 

421 Posta ve eşya nakil tazminat
ları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

426 Pasif korunma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

452 Kurs ve staj ma'srafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

453 Havacılık kongre ve konferans
larına iştirak edeceklerin yol
luk Ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

502 Eski yıl borçlan 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

500 

35 000 

10 000 

20 000 

10 000 

7 000 

1 000 

6 000 

156 500 

224 000 

10 000 

60 000 

5 000 

525 000 
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F- Lira 
701 Meydanlar, istasyon binaları, 

hangar atelyeler onarımı 1 050 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi* 
yenler... Kabul edilmiştir. 

711 Makina, araç ve gereçler onarı
mı 10 000 
REİS — Kabul edenler... Etmİ-
yenler... Kabul edilmiştir. 

751 Meydanlar içiiı satınâlınaeak 
ma'kiha, araç ve yedek parça 200 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yervler... Ka-büiî edilmiştir; 

752 Yeniden alınacak taşitlar ve 
telsiz öihazîari 2 387 383 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenîer... Kabul edilmiştir. 

753 6149 sayılı Kanlın gereğince 
gelecek yıllara sâri taahhütler 
karşılığı * 7 000 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci,madde tekrar okundu). 

REİS — Maddeyi cetveîl'e birlikte reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiven-
ler„, Madde cetvelle birlikte kabul edilmiştir. 

M A D D E 2. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğü 1954 Bütçe yılı masraflarına karşılık 
olan varidat, bağlı ("B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (26 742 756) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

REİS — (B) cetvelini okuyoruz. 

B - CETVELİ 

F. Lira 
1 işletme varidatı 9 305 000 

REİS _ Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 Çeşitli varidat 2 025 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 Hazineden yardım 11 088 316 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir, 

26.2.1954 C : 2 
F. Lira 

4 Geçen yıldan devrolunan nakit 
mevcudu 4 324 438 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
y eni er... Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu). 

REİS — Cetvelle birlikte maddeyi reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
1er... Madde cetvelle birlikte kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Havayolları Umum 
Müdürlüğünce 1954 Bütçe yılı içinde elde edi
lecek varidat çeşitlerinden her birinin dayandı
ğı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve 
tahsiline 1954 Bütçe yılında da devam olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Havayolları Umum 
Müdürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmet
lilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvel-
de gösterilmiştir. 

1953 Bütçe yılında (D) işaretli cetveldeki 
hizmetli kadrolarında vâki ücret değişiklikleri 
dolayısiyle 1952 yılma nazaran almakta olduk
ları ücretleri azalmış olanlara aradaki farkların 
ödenmesine 1954 Bütçe yılında da devam olu
nur. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için icra Vekil
leri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe lâyihasdyle 
Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların el
deki kadrolara ek olması şarttır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Kaibul et-
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğünün mühendis, pilot, makinist ihtiyacı 
noksanları gerektikçe Millî Savunma Vekâleti
nin uygun bulması üzerine bu vekâletçe temin 
olunur. Bu suretle geçici -olarak Havayolları 
İdaresinde.çalıştırılacakların ayhk ve uçuş zam
ları Millî Savunma bütçesinden ve tahakkuk 
edecek yolluk, kilometre uçuş paralariyle ikra
miyeleri Devlet Havayolları Umum Mü<Jftrlü|ü 
'bütçesinden ödenir. 
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REÎS — Maddeyi kabul edenler... Kaibul et-

miyenler... Madde ka'bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1953 yılı Bütçesinin 
ait olduğu tertiplerinde karşılığı bulunan borç
lar, ilgili olduklar hizm'öt fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan 
ödenir. 

1937 - 1952 bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 

göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçesinde bulunan borçlar 1954 yılı 
Bütçesinin ilği'M hizım'öt tertiplerinden veya 3 
ve 4 ncü kısım fasılları ile yatırım fasılları ba
kiyelerinden eski yıllar borçları faslına Maliye 
Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan ödenir. 

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

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1954 tari
hinden itibaren mer'idir. 

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

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerimi icra
ya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın tümünü açık oyunuza arz ediyo
rum efendim. 

D — Çalışma Vekâleti Bütçesi : 

REÎS — Çalışma Vekâleti Bütçesinin mü
zakerelerine başlıyoruz. 

Söz Ali Fahri îşeri 'nindir. 
ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Muhterem 

arkadaşlar; hakikat biraz acıdu*, j'j'cft sonu şi
fadır. 18 milyon lira sermaye ile çalışan Soma 
Linyit Kömür İşletmesi. Senelik satışı altı mil
yon lira. Bunun 4 milyonu masraf. (Çalışma Ve
kâleti Bütçesi sesleri..) (Gülüşmeler, sürekli gü
lüşmeler). 

Affedersiniz yanlışlık oldu. Hem ikisi de bir 
değil mi? İsimleri ayrı ama mâna itibariyle bir-

. 1954 C : 2 
dir. Bu Sümerbank, fabrikalar çalışma değil 

| mi? (Değil sesleri). 
| Muhterem arkadaşlar; 
I Bursa Merinos Fabrikasında, keza Bakırköy 
j Dokuma Fabrikasında 2 500 işçi olduğu ve 

hepsi de vaziyetlerinden memnun olduklarını 
| îşçi Kanununa riayet edildiğini, yemeklerinin 

üç kap, etli ve tatlısı da dâhil verildiğini, sene
lik yevmiyeli izinlerinin de verildiğini ve yev
miyeleri de tatmin edici olduğunu takdirle kar-

I şılarım. Yalnız bu fabrikaların 660 kadar kadın 
işçisi de vardır. Bunlar bir çocuk yuvasının 
açılmasını talep etmektedirler. 

Ayrıca İstanbul civarında birçok resmî ve 
hususi fabrikalar da vardır. Bunlarda îşçi Ka
nunu hakkı ile tatbik edilmemektedir. Bunlar 
murakabesiz vaziyettedirler. Nazarı dikkate 
alınmasını rica ederim. Asıl yeraltı işçileri da
ha fazla himaye göreceği yerde maalesef bun
ların hakları gözetilmemektedir. Bunlar halle
rinden, vaziyetlerinden çok müştekidirler. Hak 
aramaya teşebbüs ederlerse derhal müesseseler
den atılmakta ve onun için hak arayamamak-
tadırlar. 

Bunların yevmiyeleri çok azdır ve tatmin 
edici değildir. Yemekleri de Soma ve Değirmi-
sazda, birisi çorba diğeri de bulgur, fasulya ve 
saire suyu bol kuru sebze yemekleri nebati yağ
larla ve pek az yağ ile pişmekte tuzla, salça ta
dını getirmektedir. Et, tatlı verilmemektedir, 
müesseselerinin nakil vasıtaları yoktur. Yorgun 

I işçiler iki üç saatlik köylerine akşam, sabah yü
rüyerek gitmektedir. 

Bandırma 'nm tekel bakımevinde çalışan 
genç kızlardan bir veya ikişer kişi, kısa bir 
müddet çalışmıyorlar. Hayırlı kısmetleri çıkın
ca evlenmek veya meşru bir mazeretle ayrılı
yorlar. Fakat bunlardan kesilen yüzde 4 sigor
ta ve ihtiyarlık ücretleri geri verilmiyor. Ya 
bu gibilerden hiç kesilmemeli veyahut işlerin
den ayrılırken bu paraların kendilerine iadesi. 

Yine Bandırma'da tekel bakımevinde (Mü
min Erdal) 28 sene bu müessesede çalıştığı hal
de saatte 50 kuruş ücret alıyor. Günde 4 lira tu
tar. Aylığı 110/120 lirayı bulmuyor. Daha dün 
Sayın Bakan, 7,5 lira yevmiye ile işçi bulamıyo
rum diye Pirali Köyünde söylemişlerdir. Bu hu
susa ehemmiyet verilmesi, zira işçiler maden
lerden ıslak ve ter içinde çıkıyorlar. Açık kam
yonlarla kış kıyamette sevkediliyorlar. Birçok-
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l an hasta oluyor ve madenlerde ölenler hakkın
da tazminat verilmesi için daima verilen rapor
larda kendilerinde kusur hata gösteriliyor. Hiç 
mühendislerin kusur ve hataları gösterilmemek
tedir. Devamlı çalışan işçilere barınmaları için 
birer ev yaptırılması bütün işçilere kanunun 
verdiği hakların takdir edilmesi birbirlerinden 
ayrı ayrı muamelelere mâruz bırakılmaması 
hem haksızlığı, hem şikâyeti mucip olmaktadır. 

îşçi Sigortası Kanununa göre işçi 60 yaşı
nı doldurmadıkça hak kazanamamaktadırlar, 
yaş haddi 60 olarak kabul etmektir bu yaş 
haddinin 50 yaşma indirilmesi yeraltı işlerinde 
çalışanların birçokları 50/55 yaşma kadar an
cak vücutları tahammül etmekte daha yüksek 
yaşlılar tahammül edememekte ve bu yüzden 
birçokları da bu kanundan istifade edememek
tedirler. Ağır. işçiler için tatmin edici değildir. 
Yaş haddinin hiç olmazsa 55 e indirilmesi da
ha doğrusu Hükümet kendi işletmelerinin ek
sikliği yüzünden hususi fabrikaları ve müesse
seleri murakabe edemiyor etse de kanunu hak 
ki ile tatbik edemiyor en selâmeti, kendisi iş
letmecilikten vazgeçmelidir. Bilhassa madenler
den. 

18 milyon sermaye ile çalışan Soma Linyit 
Kömür îşletmesi 1952 - 1953 Soma linyit kömür
leri senelik satışına gelince : 

Bir senelik kömür satışı 6 milyon lira civa
rındadır. Bunun dört milyonu masraf, 1,5 mil
yonu amortisman 500 000 - 600 000 lira da kâr. 
Hükümet işletmeciliği bıraksın işçilerin hakla
rını korusun bu şüphesiz daha hayırlı ve fay
dalıdır. Bu hesaba göre 18 milyon liralık bir 
sermaye ile çalışan bir müessese ve teşekkül 
Devlete % 3 kâr temin edememektedir. % 2,75 
nispetinde kâr temin etmektedir. Şu hale ve şu 
vaziyete bakınız bir de bu madenin yakınında 
çalışan (Nadir Hakkı 'nın) kazancına bakınız, 
fakat 35 aşçı yok yeni kanuna göre işçilere bir 
aylık yani 30 günlük istihkakları tutarı ikrami
ye verilmesi icabederken 26 gün üzerinden he-
sabedilerek vermişlerdir. Acaba sebebi nedir? 
Yine 180 günden bir gün eksik çalışanlara da 
on para ikramiye verilmemiştir. 

Bu hususlar kanunda da zikredilmemişti. 
Fakat ne olurdu 28 yevmiye yerine 30 yevmiye 
yerilseydi. 6 ay ve 180 günden bir gün eksik 
çalışanlara hiç olmazsa 10 ve 15 günlük yevmi
ye verilemez mi idi? Bu hususlarda işçilerin şi-

\. 1954 O : 2 
kâyetleri olmuştur. Fakat kulak asan olmamak-

, tadır. 
REİS — Abbas Gigin. (Yok sesleri). 
Salam'on Adato. 
Havayolları Bütçesi için reylerini kullanım -

ı yan arkadaşlar lütfen istimal buyursunlar. 
| ıSALAMON ADATO (îstaribul) — Muhte-
j rem arkadaşlar, Çalışma Bakanlığının hazırla

dığı yeni İş Kanunu gündeme alınmıştır ve bu 
kanunun memleketin 'büyük bir ihtiyacını te
min edecek mahiyettedir. İnşaalMı Meclis ka-

J panmcaya kadar Yüksek Heyetiniz bu kanunu 
kabul eder ve çok müşkül şartlar altında ça
lışan 35 bin vatandaşın inşirahına bu suretle 
imkân veririz. Ancak bu hususta İstanbul mu
hitini alâkadar eden bir işçi dâvası vardır. O 
da ayakkahı işçileridir. Onların adedi de tak
riben 40 bindir. Bunların da İş Kanunu ile 
irtübatlarmm temini bir zarurettir. 

iSenelik mezuniyet meselesi üzerinde de dur-
| mak lâzımdır. Bu hak, demokrat memleketler

de uzun zamanlardan beri tanınmış bulunmak-
ı tadır. Üimidederiz, genç Çalışma Vekilimiz bu 

meseleyi halleder. 
Asgari ücret meselesi de üzerinde durula-

J cak bir dâvadır. İktisadi teşekküllere mensup 
J isçilerle, bâzı münsif fabrikatörler, işçilerimi

zin müzayıkasını istismar etmedikleri de bir 
emr- muhakkaktır. Fakat her yerde olduğu 
gibi, memleketimizde de insaf ölçüsünün işle
mediği birçok kimseler vardır. Bu gibi kimse
lere tatibrk edilmek üzere bir asgari üeret ta-

| rifesini behemehal, bilhassa büyük şehirlerde 
i hazırlamak ve tatibik etmek zarureti vardır. 

Ucuz mesken temini dâvası; Bakanlık bu 
!• dâva üzerindedir. Fakat işçiler 1955 Haziram 
• ayından itibaren müşkül duruma düşecekler-
l dir. Bu itibarla bunların iskânını temin çaresi-
j nin aranmasını ricıa ederim. 
! Arkadaşlar; âzası bulunduğumuz ve mer-
j kezi Cenevre'de bulunan Beynelmilel Çalışma 
I Bürosunda, Türkiye'nin, bir mümessili vardır. 
• Bu çalışma bürosunun neşrettiği Revue Inter

nationale du Travail nammdaki mecmua muh
telif iş dâvalarını büyük bir ihtisasla okuyucu
larına arz etmektedir. 1952 senesinde çıkan 
nüshasında birçok memleketlerin işsizlik duru
munu bir tablo şeklinde bütün dünyaya arz et-

; mistir. Bu tabloda Avrupa'nın belki 20 mem-
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leketi gösterilmektedir. Küçük Lüksemburg, 
Avusturya, isviçre ve Belçika. Bunlar Avru
pa'nın küçük memlekeüerindendir. Maalesef 
Türkiye'nin durumu gösterilmemiştir. Sebebi? 
Halbuki orada murahhasımız var. Ve sonra bu 
mecmuanın muhabiri olarak Türkiye'de Pro
fesör Fazıl Hakkı Sur namımda 'bir vatandaş 
görülmektedir. Bizim memleketimiz zaviye
sinden işsizliğin ehemmiyeti büyüktür. Çünkü 
memleketin bir kalkınma hamlesinde olduğunu, 
memleketimizde bilhassa bu son senelerde işsiz
lik olmadığını dünyaya bildirmek her halde 
memleketimiz için faydalı olurdu. Bu itibarla 
Bakamımızdan rica edeceğim. Hiç olmazsa 1964 
senesinde, 1951, 1952, .1953 senelerindeki dho-
nıage talblosunu bu mecmuaya veya Beynelmi
lel Çalışma Kurumuna gönderirlerse biz de 1955 
te çıkacak olan nüshasında memleketimizin iş
sizlik ıs'tıraibına mâruz bulunmadığını hem dün
yaya bildirmek, hem de okumak zevkine nail 
oluruz. 

Bu küçük müdahaleme nihayet vermeden 
bir de birkaç gün evvel Ankara'da toplanmış 
olan Çalışma Meclisinden bahsetmek istiyorum. 
Hakikaten bu Çalışma Meclisi iyi bir çalışma 
örneği göstermiştir. Toplantı, iş dâvasının iki 
tarafını teşkil eden işçi ve iş veren muvacehe
sinde yapılmış ve büyük (bir anlayışla memle
keti alâkalandıran memleket iş dâvaları ora
da ariz ve amik bir surette tetkik edilmiş, her 
iki taraf memnun çıkmıştır. Bu muvaffakiye
tin büyük âmili de genq Bakanımızın gayet 
afaki bir şekilde bu meclisi idare etmiş olma
sıdır. (Alkışlar) 

REÎS — Rey toplama muamelesi bitmiştir 
efendim. 

ALI RIZA INCEALEMDAROĞLU (Zongul
dak) — Muhterem arkadaşlar, Demokrat Parti 
iktidarı iş başına gelinceye kadar Zonguldak 
Kömür Havzasındaki feci ve elîm çalışmaların 
fecaatini bütün vatandaşlarımız yıllarca çekmiş 
ve görmüştür, işçilerimizin hakları verilmemiş, 
Anayasaya aykırı ücretli bir iş mükellefiyet ka
nunu çıkarılmış, yıllarca vatandaşlarımız istis
mar edilmiştir. 70 kuruşa, 80 kuruşa çalıştırı
lan Türk çocuklarının bugün de hastalanmala
rını ve veremlilerin çoğalmasını intaç etmiştir. 
Bu hastalık yüzünden yüzlerce binlerce işçi 
kaybetmiş ve işçi arkadaşlarımızın ıstırabı de
vam eylemiştir. Milletin sıhırkâr ve halaskar 

.1954 C : 2 
i iradesiyle iş başına Demokrat iktidarı gelmiş-

tir. Çalışma Vekâletini üzerine almış olan arka
daşlarımızın, ve mesai arkadaşlarının yakın 
alâkaları ve meşkûr mesaileri ve son zaman
larda bu vekâlete gelen genç ve dinamik arka
daşımıza ve işçi Sigortalan ve iş bulma Kuru
munda ve diğer müesseselerde çalışan arka
daşlarımıza bütün mensuplarına yüksek huzu
runuzda sonsuz mesailerinden dolayı şükran 
ve hürmetlerimi arz etmeyi borç sayarım. 

Arkadaşlarını; dünyanın kömür istihsal eden 
bölgeleri ve bilhassa ingiltere maden ocakla
rında kömür istihsali işçi başına sekiz luçuk 
tondur. Belçika'da takriben 6 - 6;5 tondur, Zon
guldak Kömür Havzasında ise bu miktar, işçi
lerin istihsal ettiği kömür nispeti vasati olarak 
her işçinin istihsal ettği miktar, evvelki iktidar 
zamanında takriben 298 kilo idi. Bugünkü meş
kûr mesaileriyle, titiz ve hassas alâka göstermiş 
olan Hükümetimize, bilhassa Bakanlığa gelmiş 
kıymetli arkadaşlarımızın ciddî lalâkalariyle 
himmetleri ile işçilerimizin 3 ncü vardiye ola
rak, saat 16 da iş başına giderken bugün kah
valtı verilmek suretiyle gidalarma dikkat edil
mektedir. Yıllardan beri bu tahakkuk ettirilme
mişti. Bunun portesi 1,5 milyon lira arasındadır. 
Son zamanlarda yapılan yevmiye zamları ve sosyal 
işlerle beraber işçinin refahı ve çalışma hevesi 
takviye edilmiş ve bu suretle maden ocaklarına 
eskiye nazaran yüzde yüz fark etmiştir. 

Bugün memnuniyetle görüyoruz ki, Zongul
dak'ta çalışan kömür işçilerine, kömür istihsa
linde vasati olarak her işçiye isabet eden mik
tar 886.5 kilo arasında kömür çıkarmaktadır. 
bu muazzam fark 298 iken bugün 886,5 olmuş
tur. 45 ve 30 günlük değişmelerde işçilerimiz 
ceplerinde 300 - 400 - 500 lira evlerine dönmek
tedirler. Evvelce bu vatandaşların eline geçen 
miktar maalesef 30 lirayı geçmiyor ve maden 
işçilerimiz türlü mahrumiyetlerden, müşteki idi. 
Halk Partisi iktidarı bu hassas mevzuu çok ih
mal etmiş idi. 

Arkadaşlar, bugün Türk Devletinin enerji 
kaynağı olan kömür havzamızda yıllarca ihmal 
edilmişti. Son zamanlarda, takriben 20 gün ön
ce işçilerin ve bilhassa kalifiye işçilerimizin 
mesken dâvasını dikkat ve hassasiyetle ele alan 
iki vekâletin müşterek teşebbüsü ile 1 020 evi 
ihale etmiş olması cidden işçilerin maneviyatını 

j ve havzaya karşı olan bağlılıklarını takviye et-
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mek hususunda en büyük bir âmil ve teşvik ol- | 
muştur. I 

Muhterem arkadaşlarım; işçilerimize yıllık 
ücretli 15 gün izin verilmesi hakkındaki tasarı- I 
nın Büyük Millet Meclisimize gelmiş olduğunu, 
Sayın Bakan arkadaşımızın geçen gün bana ifa
de ettikleri beyandan memnuniyetle öğrenmiş I 
bulunuyorum. 

Hakikaten arkadaşlar bu tasarı Yüksek Mec- I 
lisin huzuruna geldiği zaman muhakkak ki Yük
sek Heyetinizin tasvibine iktiran edecektir. O 
zaman göreceksiniz İd; Zonguldak, bilhassa Ka
rabük gibi, Türk Devletinin mühim bir sanayi < 
merkezi olan Karabük'te, haddehanelerde diğer 
mühim iş yerlerinde ve büyük bir f eregat ve cid
diyetle çalışan işçilerimizin çalışmalarından el
de edilen neticelerin ne kadar büyük, geniş ola
cağını o vakit daha bariz bir şekilde müşahade I 
buyuracaksınız. Işçileıimizin refah ve saadetle- I 
rine mûtat karar ve kanunlar büyük işçi kütle
sini memnun etmede âmil ve müessir olacaktır. I 
Olacağını o zaman daha bariz bir şekilde müşa
hade buyuracaksınız. 

Aziz arkadaşlar; deniz işlerinden şöyle böy
le anlıyan bir arkadaşınız olarak bu Meclisten 
bu kürsüden Deniş iş Kanunu hakkında eski ik
tidar zamanında konuştum. Denizlerde tabiatın 
haşin ve hırçın dalgalarına göğüs geren ve hiçbir 
limanı olmıyan ve bugün şayanı memnuniyet 
olarak limanlarımız ki inşasına başlanmış olma
sı ve bilhassa Kefken Adasının mendirek inşası
na başlanmış ve evvelce mendirek olmamasın
dan milyonlar gitmiş ve her sene üç beş motor 
ve gemimizin battığı ve deniz işçilerinin boğul
duğu ve efradı ailelerinin ne kadar perişan ol 
duğunu, ocakların söndüğünü, mahvolduğunu 
hepiniz biliyorsunuz. Binaenaleyh bugünkü ik
tidar Deniz îş Kanununu Meclise getirmiş ol
makla cidden büyük ve hayırlı ve insani bir ve
cibe ve vazifesini yapmıştır. Deniz işçileri bugün 
çok sefil, çok perişan ve muztariptir. Onun için 
Çalışma Vekâletini ve onun mensuplarını bu de
ğerli tasarıyı hazırlamış olması ve bu mesai
lerinden dolayı hürmetle selâmlarım. Sayın Hü
kümetin ve onun enerjik vekili olan arkadaşı
mız Hayrettin Erkmen'in de ele almış olduğu bu 
işleri muhakkak surette bir neticeye bağlıyaca
ğından emin ve müsterih bulunmaktayım. Ade
di binleri bulan deniz işçilerimizin bir an önce 
selâmete, huzura kavuşturacağını, inşallah mü- I 
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şahade etmek bahtiyarlığı içinde hepimiz mâne
vi inşirah duyacağız. 

RElS — İhsan Altınel. 
İHSAN ALTINEL (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, dört sene zarfında Çalışma Vekâ
letinin gayreti ile Türk işçisine bahşedilen ni
metler bugün inkâr edilemiyecek derecede mu
azzam bir yekûn teşkil etmektedir. 

Evvelki sene çıkarmış olduğumuz ücretli haf
ta Tadili Kanunu Devlet Bütçesine 38 milyon 
liraya mal olmuştur. Bu meyanda geçenlerde çı
kardığımız bir kanunla işçilerimize verdiğimiz 
ikramiyeler milyonlara mal olmuştur. Acaba es
kiden işçiye değil milyonlar, bir kuruş verirler 
miydi?. 

işte sizlerin, B. M. Meclisinin muhterem üye
lerinin Türk işçisine göstermiş olduğunuz müza-
haret onların düne nazaran daha yüksek bir se
viyeye erişmelerine imkân sağlamıştır. 

Türk işçisine sendika hürriyetini de kaza 
iktidarımız vermiştir. Bugün sendika hürriyeti 
yok diyenler belki bulunabilir, fakat memleke
timizde halen üç" yüzden fazla işçi ve iş veren 
sendikası vardır. Bugün işçi sendikaları haksız
lığa uğrıyan işçilerin hakkını bangır bangır ba
ğırarak alabilmektedirler. Demin burada, ismi
ni unuttuğum bir arkadaş, işten atılan bir insan 
olursa hakkını arıyamıyor dedi. Halbuki dün 
öyle idi. Bugün her vatandaş, her fert, her işçi 
hakkını aramaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bir de işçiye, Sayın 
Vekilimizin yüksek müzaheretiyle ve daimî mü-
zaheretiyle beraber, en önemli bir dâvayı ele al
mıştır. Kendisi dinamik olarak çalışmaktadır. 
Bunu iftiharla söyliyebilirim. 

işçi evleri bugün Sayın Vekilimizin dediği 
gibi evde cemiyet olmazsa hiçbir yerde cemiyet 
olmaz; işçiyi yuvasına kavuşturmak lâzımdır. 
Bu doğrudur. Yalnız .rica ediyorum, yaz gelme
den çimento tedarik ederek hiç olmazsa yazın 
faaliyete başlıyacak işçi evlerimizde çimento 
sıkıntısı çekmiyelim. Bugünden bu işiıi ele alın
masını bilhassa rica ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, fabrikalarda yemek 
şudur budur diyorlar. 

Biz fabrikaları daima geziyoruz, emin olun 
arkadaşlar işçilerin yediği yemek bugün evleri
mizde pişen yemekten daha iyidir. Nankörlük 
etmemek lâzımdır. Bugün Türk işçisi yediğini 
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<lv! biliyor, içtiğini de biliyor. Dünün refahını 
da biliyor, bugünün refahımda. 

Fazla söyliyeeek yok şeylerimi/, var. Fakat 
Vekâletimizin çalışmalarını burada tekrarlıya-
rak başınızı ağrıtmak istemem. Vekil "Pn.ydeu 
yalnız bir şey rica ederek huzurunuzdaıı ayrıla
cağım. Deniz îş Kanununun bir an evvel (^ka
rılmasını bilhassa rica ediyorum. 

REİS — Çalışma Vekili. 
ÇALİŞMA VEKİLİ HAYRETTİN ÜRK

MEN (Giresun) — Muhterem arkadaşlar, mem
leketimizin bir başından öbür başına hüküm 
süren iktisadi kalkınmanın tesirlerini ve izle
rini iş hayatında da müşahede etmekteyiz. İş 
haemı artmakta ve her ay memlekette yen tlen 
yüzlerce vatandaşa çalışmak imkânı hâsıl ol
maktadır. Bu mesut hâdiseyi tesbite inik Tın ve
ren iki rakamı kısaca arz etmeme müsaadenizi 
rica ederim. 

1950 yılında İş Kanununa tâbi iş yeri 
9 127 ve buralarda çalışan işçiler 37-1 bin 
iken 1953 sonunda iş yeri 17 550 ve buralarda 
(•alışan işçilerin sayısı da 557 bine baliğ olmuş
tur. tş yeri sayısı ve işçi sayısı artarken işçi
lerimizin hayat seviyelerinin yükselmekte oldu
ğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz. Fil
hakika, 1950 - 195,') yılları arasında memleke
tin belli başlı sanayi bölgelerinde yaptırdığı
mız ankete göre işçi ücretleri umumi vasatı ola
rak c/r 31 nispetinde artmış bulunınaktadı*-. 'Bu 
artışa sosyal güvenlik hizmetlerinin değerlerini 
de katacak olursak işçi hayat seviyesinde h'sse-
dilir yükseltmeyi ifade etmiş oluruz. Arkadaş
larım, işçi refahı ile, iş verimi ile yakından 
alâkalı olan ve Adato arkadaşımın temas ttiği 
asgari ücret mevzuu memleketimizde "1951 yı
lından beri tatbikat sahasına girmiştir, iş Ka
nununun 32 nci maddesi asgari ücret miktarını 
derpiş etmiş ve fakat bu kanuna göre çıkaı-ıl-
ması gereken nizamname 1951 yılında ısdar 
olunmuştur. Nizamname peyderpev memleke
tin muhtelif bölgelerine teşmil edilmektedir. İş 
hayatımızın inkişafını dikkatle müşahede etmeye 
imkân verecek iş istatistiklerini de tekemmül 
ettirmeye çalışmaktayız ve bu iş istatistikleri
nin tekemmülü sayesindedir ki, Adato arkada
şımızın temas ettikleri, işsizlik rakamları sıh
hatle ve selâmetle ortaya konmuş olacaktır. 

Bu iktisadi inkişafa muvazi olarak mevzua
tımız genişlemekle ve tatbikatımız mücssİnyet 
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kazanmaktadır. Bu cümleden olmak üzere Bü
yük Meclisin 1950 den beri girdiği faaliyet dev
resi içinde kaimi buyurduğu kanunla cümle-
nizce malûm olduğundan bendeniz sadece halen 
Meclisi komisyonlarında bulunan birkaç kanun 
lâyihasına temas etmekle iktifa edeceğim. 

Halen Büyük Millet Meclisine tevdi olunan 
kanun lâyihalarımız İhtiyarlık Sigortası Kanu
nun bâzı maddelerinin tadili ile alâkalı lâyiha. 
Hastalık ve Analık Sigortası Kanunun bâzı 
maddelerinde tadilât yapılması hakkındaki lâ
yiha, İş Kanunun bir kısım maddelerinin tadi
li. Deniz İşçileri Kanunu lâyihası, Öğle Din
lenmesi kanunu teklifi, Basın Meslekinde Ça
lışanlar ve Çalıştıranlar hakkındaki Kanunun 4 
ncü maddesinin tefsiri, Yıllık ücretli İzin Ka
nunu lâyihası ve nihayet Tarım işçilerinin der
nek kurma ve Milletlerarası teşkilâtı statüsün
de yapılan tadilâtın tasdiki hakkındaki kanun 
lâyihaları Büyük Meclise intikal etmiş bulun
maktadır. 

Arkadaşlarım; çalışma hayatının en mühim 
mevzularından birini teşkil eden sosyal güven
lik kanunları ve tatbikatı, iş hayatımızın icap
larına uygun tarzda gelişmektedir. 

Yüksek Heyetinizin malûmu olduğu veçhile 
bütün memlekete şâmil bir şekilde tatbik edilen 
İş İvaza lan v< Meslek Hastalıkları ve Analık 
Sigortası Kanunu ile İhtiarlık Sigortası kanun
larından başka peyderpey teşmil edilen Hasta
lık ve Analık Sigortaları Kanunumuz bugün is 
hayatımızda müspet tesirler hususle getiren 
mevzuat meyanmdadır. Bu yıl bu sahadaki ka
nunun tatbikat sahasına birkaç vilâyeti daha 
ilâve etmiş bulunuyoruz. Bu arada Ankara. 
Çankırı ve Kütahya ilâve edilmiş durumdadır. 
İlâve edilmesi karar altına alınan ve hazırlık
ları ilerliyen diğer vilâyetlerimiz de; Seyhan ve 
İçel vilâyetleridir ve nihayet Samsun, Diyar
bakır, Malatya ve Aydın'da da tatbikat hazır
lıklarını şimdiden tamamlamış bulunmaktayız. 

Arkadaşlarım, yeni mevzuatın hazırlanma
sında memleketimizin iktisadi icaplariyle bera
ber beynelmilel taahhüdatı da göz önünde bu
lu udu rmakf ayız. 

Yine Salâmon Adato arkadaşımızın temas 
ettiği Beynelmilel Çalışma Bürosu ile her yıl 
daha sıkı iş birliği halindeyiz ve bu müessesenin 
teknik çalışmalarından faydaJanıj'oraz. Ayrıca 
eleman vetistirilmesi hususunda da bize vr-Hlen 
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burslar sayesinde sosyal politikanın icaplarına 
vukuf peyda etmelerini arzu ettiğimiz eleman
larımızı yabancı memleketlere muayyen müd
detle staja göndermek yoluna girmiş bulunu
yoruz. +• 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 1932 yı
lından beri üyesi bulunmaktayız. Mezkûr Teş
kilâtın her yıl toplanan Milletlerarası Çalışma 
Konferanslarına Hükümet işçi ve iş veren mü
messillerinden mürekkep üçlü bir delegasyonla 
iştirak etmekteyiz. Bu yıllık nonferanslarda iş
çilerin, çalışma hayatım ilgilendiren muhtelif 
mevzular tetkik ve müzakere edilip sözleşme ve
ya tavsiye halinde formüle edilerek üye mem
leketlerin tasdikma arz edilir. Mezkûr Teşkilât 
tarafından şimdiye kadar 103 sözleşme ve 95 
tavsiye kabul edilmiştir. 103 sözleşmeden 10 
tanesi Hükümetimizce tasdik edilmiştir. Bir 
tanesi tasdik edilmek üzere Büyük Millet Mec
lisine sunulmak üzere bulunduğu gibi diğer iki
si üzerinde tetkikat yapılmaktadır. 

Bu arada, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı
nın (31, 32, 33, 34 ve 35) nci konferanslarında 
kabul edilmiş bulunan sözleşme ve tavsiyeleri 
de yüksek ıttılalarına arz etmek isterim. Bu 
toplantılarda (87) ile (103) sıra numarası al
tında gösterilen, ceman, on yedi sözleşme ile 
(83) ile (95) sıra numarası altında, on üç tav
siye kabul edilmiştir. Bu sözleşmelerden (3) 
adedi, (5448); (5834) ve (5835) sayılı kanun
larla tarafımızdan tasdik edilmiş bulunmakta
dır. 

Bu üç sözleşmeden : 
(88) sıra numaralısı (Kanun:5448) İş ve İş

çi Bulma Servisi kurulmasına, 
(98) sayılısı (Kanun: 5834) Teşkilâtlanma 

ve Kolektif müzakere hakkı prensiplerinin uy
gulanmasına, 

(96) numaralısı ise (Kanun: 5835) Ücretli 
îş Bulma büroları mevzuuna ait bulunmaktadır. 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının bahsi ge
çen toplantılarında kabul olunan sair sözleşme 
ve tavsiyeler şu mevzular üzerinde toplanmak
tadır : 

Sendikalar (Sözl. 87), Kadınların gece işle
rinde çalıştırılmaları (SÖzl. 89), Sanayide ço
cukların gece işlerinde çalıştırılmaları şartları 
(Sözl. 90), Gemi adamlarının ücretli yıllık 
izinleri (Sözl. 91), Gemi adamlarının ikamet 
yerleriyle (Sözl. 92), Ücretleri, iş süreleri, ye

terlik ve sayıları (Sözl. 93), Umumi şartname-
lerdeki iş şartları (Sözl. 94) ve (Tavs. 84), Üc
retin korunması (Sözl. 95) ve (Tavs. 85), îş-
çi muhaceretleri (Sözl. 97) ve (Tavs. 86), Asga
ri ücretlerin tesbiti usulleri (Sözl. 99) ve 
Tavs. 89), Eşit verimle çalışılan kadın ve er
kek işçilere eşit ücret verilmesi (Sözl. 100) ve 
(Tavs. 90), Tarım işlerinde ücretli izin (Sözl. 
101) ve (Tavs. 93), Sosyal Güvendiğin asgari 
normları (Sözl. 102), Analık halleri (Sözl. 
103) ve (Tavs. 95), İş ve îşçi Bulma servisi 
(Tavs. 83), Meslekî yönetme (Tavs. 87), Mes
lekî yetiştirme (Tavs. 88), Kolektif mukavele
ler (Tavs. 91), Ulaştırma ve tahkim (Tavs. 92), 
îşin yürütülmesi mevzuunda işçilerle iş veren
ler arasında danışma ve iş birliği (Tavs. 94). 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının muhtelif 
sanayi komisyonlarından kömür sanayii ile îç 
Nakliyat komisyonlarına da üye bulunmakta 
ve bunların her iki yılda bir yaptıkları Millet
lerarası toplantılara keza üçlü bir delegasyonla 
iştirak etmekteyiz. Kömür Sanayii Komisyonu
nun 1955 sonu veya 1956 başında yapacağı VI. 
toplantının memleketimizde yapılmasına karar 
verilmiş bulunmaktadır. 

Bundan başka, Milletlerarası Çalışma Büro
su nezdinde yapılan teşebbüsler sonunda, büro, 
Yakın ve Orta-Doğu memleketlerindeki iş gü
cü meseleleriyle alâkalı faaliyetlere yardımda 
bulunmak üzere tesisine karar verdiği «işgücü 
faaliyet Merkezi» ni İstanbul'da kurmuş bu
lunmaktadır. Bu mevzua ait bulunan sözleşme 
(5947) sayılı Kanunla, tasdik edilmiştir. 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının genişle
tilmiş teknik yardım programından faydalanı
larak şimdiye kadar Vekâlet mensuplarında 
9 kişi Avrupa'nın mu'hte'lif memleket'lerine sta
ja gönderilmiş ve yine aynı programdan fay
dalanılarak, muhtelif mevzularda görgü ve bil
gilerinden faydalanılmak üzere 5 mütehassıs 
cel'betmiş bulımmaktaıyız. 

Memleketimizin süratle gelişen ekonomik 
inkişafının doğurduğu kalifiye işçi ihtiyacını 
karşılamak üzere keza aynı programdan fay
dalanılarak 300 ustabaşımızın sanayii ilerlemiş 
memleketlerde staj görmeleri hususunda ya
pılmakta olan temaslar süratle ilerlemekte olup 
yakında bir anlaşmaya varılacağını ümidetmek-
teyiz. 

Diğer taraftan muhtelif yaıbancı memleket-
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lerle aramızda akdedilen kültür anlaşmaların
dan faydalanılarak mübadele suretiyle işçileri
mizin teknik ve meslekî bilgilerini artırmaya 
çalışmaktayız. Halen Irak, Yunanistan, Hin
distan, İtalya, Fransa, Amerika, İngiltere ve 
isviçre ile aramızda kültür anlatmaları akde
dilmiş olup bunlardan bilhassa işçi mübadele
sini istihdaf eden Fransa ile aramızdaki anlaş
maya mütaallik muamelelerin ifası Vekâletimi
ze bağlı iş ve işçi Bulma Kurumuna mevdu bu
lunmaktadır. Şimdiye kadar bu anlaşma ge
reğince Fransa'ya 19 stajyer gönderilmiş ve 
bu memleketten 9 stajyer kahul edilmiştir. Di
ğer 7 Fransız stajyerinin de memleketimize 
gelmeleri hususundaki muamele yakında iktmal 
edilmek üzeredir. 

[Birleşmiş Milletlerin Dünya Sağlık Teşki
lâtı, UNESCO ve Tarım ve Gıda Teşkilâtı gi
bi ihtisas şubeleri ile daimî bir temas halinde 
olup (bu teşekküllerden teknik yardım kana-
liyle muhtelif mevzularda yardımlar sağlamak
tayız. 

Dünya Sağlık Teşkilâtından işçi sağlığı 
mevzuunda tetkikat yapmak üzere celbedilen 
Dr. Petrde'nin verdiği raporla yaptığı teklif 
üzerine yine aynı Teşkilâtın teknik yardım 
programından faydalanılmak üzere memleketi
mizde hir işçi Sağlığı Enstitüsü tesisi ile ilgili 
yardım talebimiz de mezkûr Teşkilâta gönde
rilmek üzeredir. 

Vekâletimize bağlı işçi Sigortaları Kuru
munun inşa ettireceği sağlık tesislerinin pro
jelerinin hazırlanmasında yardım etmek üzere 
keza Dünya Sağlık Teşkilâtının teknik yardım 
programımdan faydalanılarak üç mütehassıs 
ceUbedilmiş olup mesailerinden büyük istifade
ler sağlanmış bulunmaktadır. 

Karşılıklı Güvenlik Teşkilâtının Moody Fo
nundan memleketimize tahsis ettiği paralardan 
faydalanmak suretiyle de mütaaddit program
ların tatbiki hususunda çalışmalar devam et
mektedir. Bu cümleden olarak sendika idare
cileri yetiştirilmesi ve prodüktivitenin artırıl
ması mevzuunda hazırlanan program üzerinde
ki çalışmalar bitmek üzeredir. Bu programla 
derpiş edilen seminerler yakında çalışmalarına 
haşlıyacaktır. 

İşçilerimizi iş yerlerine başlıyarak müstakar 
bir iş gücü temini maksadiyle ucuz ve sıhhi iş-

.1954 C : 2 
I çi mes'kenleri temini hususunda keza Moody 

Fonundan faydalanmak suretiyle geniş, ölçüde 
bir programın tatbiki için yapılmakta olan 
çalışmalar hızla ilerlemektedir. İşçi meskenle
ri işinin teknik ve malî veçhelerini tetkik et
mek üzere iki kişilik bir heyetimiz Moody Fo
nu çerçevesi içinde yakında Skandinav mem-

I leketlerine gitmek üzeredir. 
işçi sigortalarının idari ve malî veçheleri 

üzerinde gerekli tetkiklerde bulunmak üzere 
işçi Sigortaları Kurumu Genel Müdür Yardım
cısı ile bu teşkilât müfettişlerinden biri, Karşı
lıklı Güvenlik Teşkilâtının umumi teknik yar
dım programından faydalanılmak suretiyle do
kuz ay müddetle Amerika'ya gönderilmiştir. 

Karşılıklı Güvenlik Teşkilâtı ile, keza umu
mi teknik yardımı çerçevesi içinde, Vekâletimiz 
mensuplarından dört kişinin ve işçilerden 8 
kişinin tetkik ve staj için Amerika'ya gönde
rilmesi hususunda mutalbık kalınmış bulunmak
tadır. 

Birleşmiş Milletlerin umumi teknik yardı
mından faydalanılarak Vekâletimiz mensupla
rından 12 kişi muhtelif Avrupa memleketlerine 
staja gönderilmiştir. Vekâletimize bağlı işçi 
Sigortaları Kurumundan dört doktorun burs
larına ait muamele de tekemmül etmek üzere
dir. 

Arkadaşlarım işçi evleri mevzuuna da temas 
etmiş bulundukları cihetle bendeniz de kısaca 
mâruzâtta bulunacağım, işçi meskenleri inşası 
iş emniyeti ve istikrarı notasından birinci de
recede ehemmiyetli mevzulardandır. Bunu böy
le telâkki etmekteyiz. Ve böyle telâkki ettiği
miz içindir ki, birkaç hafta evvel Yüksek Mec
lise arz ettiğim gibi, 10 bin işçi evini yaptır
mayı derpiş eden bir program üzerinde çalış
maktayız. işçi kesafetine göre muhtelif vilâ
yetlere tevzi ettiğimiz bu rakam, içinde bu
lunduğumuz yıl zarfında Şimdiden işe başlan
mış birçok vilâyetlerde tahakkuk ettirmek 
emelindeyiz. Arsalar alınmış diğer, hazırlık
lara girişilmiştir. 

Bütün bu umumi konuşmaların sırasında 
arkadaşların da mütalâalarına cevap vermiş 
oluyorum. 

Heyetinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
RElS — Cezmi Türk. Türkiye Köylü Par-

I tisi Meclis Grupu adına. 
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CBZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim, Ça- I 

lışma bütçesi ekspresini beş dakika rötara uğ
ratacağımdan dolayı özür dilerim. Eğer işçi 
temsilcisi olarak Meclisinizde ziynet gibi bu- I 
lûnan bir arkadaşımız işçi dâvalariyle ve iş
çi haklariyle kabili telif olduğunu pektahmin 
etmediğim siyasi beyanatta bulunmamış olsa
lardı, onu takiben de ciddiyet, vekar ve ilmi
ne kalben hayran olduğum Sayın Bakan muh
tasar, müfit ve mûtat siyasi beyanatiyle bu 
bütçeyi kapatmak vaziyetinde bulunmasalardı, 
bu muazzam dâva için huzurunuzu işgal etmek 
istemezdim. Fakat memlekette öyle bir Sendi
kalar Kanunu varmış ki, gayet mükemmelmiş, 
tatbikatı da mükemmelmiş, sendikalar gittik
çe artıyormuş, işçi hakları korunuyormuş, sen
dikalar bangır bangır bağıırıyormuş. Bu, hak 
ise biz.de burada bağırıyoruz arkadaşlar.,Fa
kat bağırmakla yürüyen işler arasında dağlar 
kadar, dağlaaar kadar .fersah fersah mesafe ol
duğunu burada senelerdir görmekteyiz. 

Bendenizce pek çok muztarip işçisi bulu
nan Türkiye'mizde işçi haklarını müdafaa et
menin yolu bu değildir, maalesef. I 

Sendikalar Kanunu mefluç olarak doğmuş 
ve mefluç olarak yürümektedir. Ve bugün mef
luç olan bu kanunla daha kuvvetli sendikala
rın kurulmasına ve yaşamasına imkân yoktur. 

Evvelâ Türkiye Köylü Partisi sözcüsü ola
rak, çiftçi, işçi ve esnaf dâvalarını ele almış j 
bir partinin sözcüsü olarak biz Sayın Vekil- j 

• den,Sendika Kanununu bir def a daha ele alma- I 
sim ve sendikaların bugünkü ğalâtı tabiat mef
luç, sahipsiz durumdan kurtarmasını, işçilerin I 
aile ihtiyaçlarını, cemiyet ihtiyaçlarını, kültü- | 
rel ihtiyaçlarını, hattâ eğlence ihtiyaçlarını te
min edecek, onların meslek teşekküllerini temi- j 
nat altına alacak, yardımlaşmayı artırılacak, | 
diğer içtimai zümrelerin fikren, maddeten ve 
manen yardımlaşmalarına müsait hükmü ihti
va eden bir Sendikalar Kanununu getirmesini 
tekrar tekiden temenni ederiz. 

Sendikalar bar bar bağırıyor, arkadaşlar, 
bizdeki işçi ihtilâfları artıyor. Ona mukabil 
emniyet supabı gibi tahkim mekanizmasını de
ğiştirmekle iştigal ediyoruz. Sendikaların il 
hakem kurullarınca görülecek itirazları yük
sek hakem kuruluna intikal ediyor. Oradan mü
sait neticeler alınıyor diye, kanun tadilleriyle 
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hakem kararları pozisyonunu değiştirmek dola-
yısiyle işçi lehine verilecek müsait kararların 
yüzde nispetini düşürmek yolundayız. Bu yol 
bizim işçi haklarını tahkim mekanizmasiyle da
hi yürütmek için ne derecede samimî bir tat
bik yolunda olduğumuzu göstermektedir. Bir 
cümle ile, sayın bir işçi mümessili arkadaşın 
sendikalar hakkındaki methiyesini dinlemek ba
na eza verdi, deyip geçeceğim arkadaşlar. 

Sayın Bakan muhtasar, müfit beyanlarına 
mûtat bir besmele ile başladılar, memleketin 
umumi iktisadi kalkınmasından bahsettiler. 

Biz bunu bu Mecliste bu bütçenin hasından 
beri iddia etmekteyiz. Bu, "bâzı bölgelere ve 
zümrelere münhasır bir kalkınmadır. Maalesef 
doğudan batıya, şimalden cenuba yani bütün 
memleket sathına şâmil ve bütün zümrelere si
rayet etmiş bir umumi iktisadi kalkınma şek
linde değildir. 

iş yerleri artmıştır, buyurdular. Evet, îş Ka
nununa tâbi ve bu arada Meclisinizin, îş Ka
nununun tatbikat sahasını artrması üzerine iş 
yerleri büyük nispette arttı. Yani bakanlığın 
teftiş mekanizmasının sahasına giren, Bakanlı
ğın iş hacmini artıran iş yerleri ve ona tâbi işçi 
sayısı arttı. Bu arada şüphesiz, iktisat bütçe
sinde de belli olduğu üzere, yeni sanayi saha
sında yapılan yatırımlar setebiyle açılan fabri
kalar dolayısiyle işçi sayısı arttı. Bunun tefer-
ruatna gitmeden sadece rakam olarak portesini 
çizerek, 300 binden 5(<ö bin işçiye çıktığını söy
lediler. Şu kadarını arz edeyim ki Sayın Cum
hurbaşkanının yılbaşı nutuklarında vardı; Türk 
nüfusu her sene 400 bin kişi artmaktadır dedi
ler. Nüfusu her yıl 400 bin kişi artan bir mem
lekette tabiatı eşya iktizası olarak işçi sayısı 

• da gayet tabiî artacaktır. Bunun yanında en 
yeni istatistiklerimizin gösterdiği ve îş Kanunu 
sahasına girmiyen, şümulüne girmiyen asgari 
500 bin bakımsız, himayesiz, mevzuatsız gezgin 
işçimiz olduğunu bilmemiz lâzımdır. Bilhassa 
muvakkat işçiler diyebileceğimiz 500 bin ha-

. kımsız himayesiz, mevzuatsız işçi meselesini 
Sayın Vekilin tetkik nazarlarına bir mühim mem
leket meselesi, içtimai mesele, iktisadi mesele ve 
nihayet bir işçi meselesi olarak arz ederim. Sa
yın Vekil yeni iktidar devrinde üç senenin he-
hesabını verdiler. Ve işçi ücretlerine % 31 zam ol-

j duğunu söylediler. Fakat Meclisinizin çıkar-
I dığı kanunlarda biliyorsunuz ki işçilere naza-
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r.an daha müreffeh olan memur ve müstahdem
lere yaptığınız zam % 45 dir. 

Bu dört sene zarfında yaptığınız zam % 45 
tir. Bu, burada Bütçe Komisyonu ve Maliye 
Vekâleti tarafından ifade edilmiştir. Nispeten ! 
daha müreffeh olarak teslim aldığınız ve hiz
metinizde çalışan memurlara ve müstahdemlere, j 
insaflı düşünceli bir işveren sıfatiyle Hükü- j 
met tasarılar getirdi ve % 45 zam temin etti. 
Aslında asgari refah seviyesine gelmemiş olan j 
hattâ asgari refah seviyesinin uzağında bulu- ! 

nan işçilere yapılan % 31 zammı burada bdr ! 
muvaffakiyet gibi göstermek istemenin, yanında 
şu basit hesap tezadı ortaya koymaktadır. Bu, 
işçi ücretleri mevzuuna, onların refahı, ahlâki 
maddi, mânevi, kültürel ve sair ihtiyaçlarını 
minimum neseser olarak temin etmek için, 
daha pek çok şey yapmak lâzım geldiğini göster
mektedir. Bu arada emekli işçilere bilhassa I 
Devlet hizmetinden emekli olan memur ve müs- ' 
tahdemlere zam yapar ve ikramiye verirken on- j 
lara daha fazla yapmanızı temenni ettiğimiz 
gibi, unutulan işçi emeklilerine de daha küçük 
ve mütevazı maaşlarla ihtiyar, yıpranmış yaşla
rında unutulan işçi emeklilerini de hatırlatmak 
isterin:, 

Sayın Bakan, Adato'ya mukabeleten 1951 
den beri bir asgari ücret tatbikatı yapılmakta ; 
olduğunu söylediler. Evet bir asgari ücret tali- i 
matnamesi vardır. Fakat mütaaddit defalar arz I 
ettiğimiz gibi yeni bir kanun mevzuu olan kıs- | 
taslarla bunun ele alınması lâzımdır. Beynel- j 
milel esaslara uygun olması ve otomatik ücret : 

mefhumunu ihtiva etmesi lâzımdır. Bu mües
sesenin maalesef yeni Bakanımız zamanında da 
kâfi dereccede anlaşılmamış olmasını sarahatle 
kaydetmek isterim. j 

Kendileri bunu daha birkaç vilâyette tat- j 
bikle yetineceklerse; işçiler daha, muktedir, an- | 
layışlı, ve çalışma mevzuatını beynelmilel öl- j 
çüde tatbik etmek istiyen, bu memleketin ihti
yaçlarına uygun iktidarları bekliyeceklerdir. Bu 
bekleyiş kim bilir daha ne kadar sürecektir. j 

İşçiler hakkındaki diğer kanun lâyihaları 
da huzurunuza gelmediği ve tetkikmıza arzedil-
mediği için onlar üzerinde durmak istemem.. 

Sosyal güvenlik kanunları kelime olarak Ça
lışma Vekâletinin edebiyatına girmiştir. Bun
dan memnun olduk. Bundan birkaç sene evvel 
sosyal adalet münakaşaları yapılmakta idi. 
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Sosyal güvenlik terkibinin ağızdan metinlere 
girmesini beklemekteyiz. Bu cümlenin parlâ
mento edebiyatına girmesini dahi müteşekkira-
ne karşılamaktayız. 

Hastalık sigortaları mevzuunda Seyhan Vi
lâyetine bono verdiler. Üç seneden beri vait vait 
ile vakit geçirmektedirler. Evvelce burada bk 
hastane kuracaklarını ilân etmişlerdi. Sonra 
bundan vazgeçmişler; şu arsayı mı alsak, bu 
arsayı mı gibi münakaşalarla vakit geçirmekte
dirler. Sonradan, falan doktorun yerini mi bir
kaç yüz bin liraya alsak, falan doktorun apart
manın] mı diye vakit geçirilmektedir. Bu faz
laca dedikodulu mevzulara girmek istemiyorum. 
Bir vakıa olan şudur ki, mevcut konjonktür 
Türkiye'nin en pahalı bölgesinin îçel Vilâyeti 
olduğunu gösterdiği halde asgari ücret İçel'de 
bir hususiyet göstermediği gibi o pek refahta 
sayılan işçilerin İçel'de hayat pahalılığından 
şiddetle muztarip olduklarını ifade etmeliyiz. 

Ankara, Çankırı, Kütahya gibi tâli sanayi 
bölgelerinde tatbikata geçilmesinin bâzı siyasi 
tercihler neticesi olduğu hissedilmektedir. în-
şaallah Sayın Bakanın vaitleri daha evvelki va
it! ere benzemiyeeek Seyhan ve İçel vilâyetlerin
de kısa zamanda hastalık sigortasının tatbika
tına geçilecek, bu tatbikata geçildiği yerlerde 
bâzı mühim organizasyon ve servis hataları baş
langıçta yapılmış ve devam etmekte bulunmuş
tur. 

Kısa bir noktaya bu vesile ile temas edece
ğim : İstanbul'daki işçi hastanelerinde disper-
siyon, rantabilite ,servis masraflarını artırmak
ta devam eder, İzmir'deki poliklinikteki büyük 
işçi kitlesine az doktor vermek âdeta, tâbirimi 
mazur görünüz Meclisiniz; işçi arkadaşlar da 
beni mazur görsünler, doktorları baytarî mua
yene yapmak mecburiyetinde bırakıyorlar. Çün
kü, o kadar çok insanı tek doktor muayene et
mek zorundadır. Hattâ bu yüzden de bir dok
tor arkadaşımızı şehit vermiş bulunmaktayız. 
İşçilerin kendi primleriyle tutulan bu doktorla
rın niçin dikkat ve ihtimamla bakmadıkları 
bundan anlaşılmaktadır. Dünyanın her tarafın
da doktorlarla işçiler birbirleriyle dosttur. Bi
zim memleketimizde, bilhassa İzmir'den başla
mak üzere bir doktor düşmanlığı başlamıştır. 
Her hekimin poliklinikte ve yatakta tedavi ede
cek hasta sayısı dünya normları meydandadır. 
Az hekim parası vereceğim diye çok işçiye bak-
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tırmak için kadro artırdık diyeceklerdir. Fakat I 
işçi bakımının, bu asırda meslek hastalıklarının 
hususiyetlerinin, işçilerin kabiliyetleri dışındaki 
şubelerde çalıştırılmaları neticesi kolayca kabili 
teşhis ve tedavi olmadıklarını ve bu işçi sigor
taları tababetinin de artık bir seri tababeti ol 
maktan çıkarılmasını temenni etmek isterim. I 

îşçi sigortalarının ilâç listesi üzerinde de şi
kâyetler vardır. Hattâ tamim ettikleri bu liste
ler ne işçiyi, ne doktoru ve ne de ilâç imalât
çılarını tatmin etmemiştir. Bunu bir revizyondan. 
geçirmeleri şayanı temennidir. 

Son olarak; bakanımız siyasi bir beyanla 
başladılar ve sözlerini siyasi bir beyanla bitir
diler. Mazur görsünler, şu pek tenkidini yaptı
ğımız dört sene evvelki devirde evvelâ bir te
mel atma merasimi yapılır ve.sonra bir de açı
lış merasimi yapılırdı. Devri ceddimizde ise bu 
metot çok ileri gitti. Açılacak olan, daha naza
ri projeler halinde olan müesseselerin de açılış 
törenleri Meclis kürsülerinde, matbuatta, ya
pılmaya başladı. 10 bin işçi evi yapılacakmış. 
Bu 10 bin işçi evinin temellerini atarken yahut 
on bin işçiye mahsuben 500 eve başlıya''ağız, 
memleketin her hangi bir köşesinde diye bu be
yana başlamış olsalardı, çok daha reel ve çok 
daha tatminkâr çok daha demokratik olurdu. 

Arkadaşlar; işçi evleri dünya mesken me
selelerinde yüyük proplemlerin ana konuların
dan birini teşkil etmektedir. Maalesef bu saha
daki anlayışımız henüz dünyanın ilmî ölçüsüne 
gelmemiş bir vaziyettedir. 

Geçen sene de kanun tasarıları Bütçe Komis
yonunda geçtiği zaman o zamnn da dilimizin I 
döndüğü kadar anlatmıya çalıştık. Dediler ki, 
askerî fabrika işçileri için 5 000 liralık kredi 
vereceğiz bunu o vakit de söylediğimiz gibi 
5 000 liralık diye tasrih etmek doğru değildir, 
hiç olmazsa 50 metre karelik evler yaptıracağız, 
bunun maliyet bedeli ve inşaat malzemesi rayiç
leri daima değişmekte ve yükselmektedir. Bu
gün 5 000 liraya yapılan evle yarın ancak bir 
kümes yapılır. O bür gjin bir oda. 

Binaenaleyh dünyada inşaat ölçüsü metre 
kare norması, vahidi kıyasisine dayanır 50 met
re karenin rayici düşebilir, kalkabilir, esas ola
rak kanunlara bunlar konsaydı o vakit nispeten 
ilmî olurdu ve bu işçiler 50 metre karelik inşaat 
üzerine açılacak mimari müsabakaları ile en sıhhi, 
«n ucuz evleri yaptırabiliıüerdi. Yoksa onların ı 
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ellerine beş bin lira vermek ve serbest bırakmak 
gece kondu inşaatını bütün memlekete teşmil et
mek demek olur. 

Bu sene yeni bir kanunla askerî fabrikalar iş
çileri için ev parası olarak yedişer bin lira çıka
rılıyor. Bu fabrika işçilerine yaptıracağımız bi
nalar için sizler ve sizden sonraki Meclislere her 
sene bir kanun tadili ile gelerek 9 000, 10 000, 
11 000, 13 000 liraya çıkarmayı teklif edecekler
dir. Bu imkânsızlık, mantıksızlık olacak ve ni
hayet ilmî esaslara mürşidimiz olan ilim esas
larına aykırı olacaktır. 10 bin işçi evi Garbin 
değil şu yakın Balkanların işçi evleriyle kabili 
mukayese olaracak bir ölçüde olmıyacak buna 
rağmen çok mütevazi bir rakam olarak, 500 bin 
işçiden bahsedilirken senede on bin tane yapsak, 
nüfusumuz ve işçi adedimiz de sabit kalsa 50 
sene daha işçi evi dâvası mevcut olacaktır. 

Allah'a şükür nüfusumuz artmakta ve sayın 
iktidar hükümetleri sayesinde sınai inkişaf da 
büyük hızla ilerlemekte, bittabi bu surette işçi
lerin sayıları da yeniden yüz binleri bulacaktır. 
Yani mahdut kalmıyacak ve iktisadi ûıkişaf 
bütün memlekete sirayet ederek fabrikalar kö
mürler, petroller meydana geldikçe artacak olan 
işçi sayışma göre işçi evleri işini yüz seneye çı
karmak lâzımdır. Onun için işin portesi büyük
tür, böyle küçük siyasi nutuklarla kapatılamıya-
cak kadar büyüktür, ne gibi?.. % 3,5 la köy evleri 
yaptıracağımız gibi. Belki bir propaganda mev
zuu olabilir, ancak bunlara, dinlivenlerden çok 
söyliyenlerin inanması lâzımgelir. 

Hulâsa olarak arz edeyim, çalışma sahasında 
işçimizin sızlanmamasını önliyecek bâzı şeyler ya
pılmıştır ve yapılmaktadır. Hafta tatili ücret
lerinin verilmesi gibi. Yıllık izin ücretlerini 
vermek de asgari ücret işi halledilmeden sadece 
birer siyasi tatmin olacaktır. Ana meseleler, as
gari ücret meseleleri ortadır. Asgari yaşama üc
reti vermek lâzımdır. Ondan sonra bu ayın me
seleler daha kolay ve daha tatminkâr hâle gele
bilir. 

Aksi halde çalışma hayatından, sahafından 
gelmiş temsilci mebuslar tatminkâr beyanlar 
yapmış olsalar dahi bu ihtiyaçları karşılamak 
mümkün olmıyacaktır. Bunun çaresi siyas5. pro
paganda yolu değildir arkadaşlar. 

REÎS — Sudi Mıhçıoğlu. 
SUDÎ MIHÇIOĞLU (Manisa) — Efendim, 

bendeniz muhterem Meclisi işgal edecek deği-
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lim. Yalnız öteden beri devam edegelen büyük 
bir ıstırabım vardır. Birçok arkadaşlarımın da 
bunu yakından bildiklerine kaniim. 

Bu, ziraat işçisi davasıdır. Bölgemiz ziraat 
memleketidir. Manisa Vilâyetinin bütün kaza-
lariyle beraber binlerce ziraat işçisi istihsal 
mevsiminde sokaklarda sefil, perişan ve sürü
nür bir durumdadır. Memnuniyetle müşahede 
ediyoruz ki, Çalışma Vekâleti bu ıstırabı gide
rici tedbirlere teşebbüs etmiştir. Hattâ Mani
sa'mızda 500 işçiyi barındırmak için bir barın
dırma yurdu da tesis etmek üzeredir. Elime 
geçen cetvellerden öğrendiğime göre yakında 
bu barınaktan, Manisa iline gelen işçilerimiz 
müstefit olacaklardır. Ama her sene lâakal 
Çal'dan başlıyarak istihsal mevsiminde Mani
sa Vilâyetine akın eden işçinin sayısı otuz bi
nin üstündedir. Bu otuz binin üzerinde olan 
işçinin, bilhassa istihsal bakımından ehemmi
yetli kazalarımız olan Alaşehir, Salihli, Tur-
yutlu ve Akhisar bölgelerindeki sefil ve peri
şan halleri cidden yürekleri sızlatmaktadır. 

Sayın Vekilden çok istirham ediyoruz, iki 
sene evvel bu kazalarda yapılması bahis mev
zuu edilen barınaklar işinden, hattâ Alaşehir'e 
kadar yerin tesbiti için bir çalışma müfettişi
nin gitmesine rağmen, hâlâ müspet bir netice 
elde edilememiştir. 

Sayın Vekilden rica ediyorum, bu mühim 
istihsal bölgesindeki ziraat işçisinin ıstırabını 
dindirmek için 1954 senesinde birer barınak 
tesisi imkânını arasınlar ve bu kadar ıstırap 
çekmekte olan işçilerin sevabını kazansınlar. 

REİS — Cemal Kıpçak. 
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar; iş hayatı geniş inkişaf vade
den bir hayat halinde ortada bulunuyor. Mev
zuun istikbali daha büyük komplikasyonlar 
içinde türlü problemlerin hallini bekliyecektir. 

Çalışma Vekilinin beyanatı arasında, kendi 
teşkilâtı hakkında izahat bulamadığım için ya
hut dinlememe rağmen ben kaçırdım belki, tef
tiş ve murakabe mevzuunun ne mahiyette ol
duğunu belirtmesini bilhassa rica edeceğim. 
Mevzu, günden güne yeni formüller ortaya 
atarak işçinin mesai hayatını tanzim edecek 
ve işçimizi müspet randımanlı ve içtimai bün
ye içerisinde tam mânasiyle lâyık olduğu va
sıfları elde edecek şekilde yetişmesini gerek-
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tirecek şekilde ayarlanmaya doğru gitmektedir. 

Dünya nizamı da mükemmel teşkilâtlanma
ya doğru giderek bu sistemi en esaslı dâva ha
linde ele almış ve inkişaf ettiriyor. Bugün 
ibakanlık teşkilâtımızın kifayet edici olmadığı
nı gösteren hususlar vardır, işçimiz iş yerinde 
kendisini himaye eden nizama ve kanunların 
şefkatli sailıabetine rağmen bu kanunların me-
nettiği hususlara bile muhatap olacak durum
lara girmektedir. Bunların sıkı ibir muraka
beye tâbi tutulması için mesleki bilen, mev
zuata vâkıf ve işçinin hangi ruh içerisinde, ne 
şekilde himaye edilmesi gerektiğini düşünen, 
kanunun ne şekilde tatbik edildiğini muraka
be eden insanlara ihtiyaç vardır. Bir müfet
tiş her zaman k^ndi aklı ile yaptığı teftişlerde 
fayda getirmez, bâzan da zararlı olur. Dâ
vanın mahiyeti nedir, işin mahiyeti nedir, 
mevzuatın tesis ettiği prensip hangi ruhla ve 
niçin tesis edilmiştir? Bunu kavrıyamadan 
murakabe etmek istiyen unsur, karşısında ik
tisadi nizamın durduğunu unutimamak mecbu
riyetindedir. Bunu unuttuğu anda tehlikeli, 
iş hayatını sarcıcı ve bozucu hâdiselerin mey
dana gelmesine sebebiyet verebilir. 

Bunun için Çalışma Vekâletinin teftiş mev
zuatını gittikçe inkişaf ettirerek iyi, vaziyeti 
kavramış, tanımlara vâkıf, işçinin çalışma 
sistemini bilen insanlarla mücehhez olmak yo
luna gitmesi lâzımdır. Bu şekilde mesai sar-
fedilmekte midir? İstikbalin, bu hususta inki
şafına kifayet edecek elemanları yetiştirmek 
yoluna ıgidilmekte midir? Bilhassa bu husus
ta izahat vermesini faydalı görürüm, efendim. 

BElS — Avni Yurdabayrak. 
AVNİ YURDABAYRAK (Zonguldak) — 

Muihterem arkadaşlarım; temas edilmemiş mev
zular kalmadı. Yalnız kendimizce ehemmiyetli 
gördüğümüz mevzulara temas etmek istiyorum. 

Bunların başında asgari ücret meselesi gel
mektedir. Asgari ücret meselesi geniş işçi böl
gesini alâkalandıran bir mevzudur, iktidara 
geçtiğimiz günden beri daima salahiyetli ağız
larda söylenmiştir. Tatbik edeceğiz, ta'tfbik 
ediyoruz, denmiştir. Halbuki bunun geniş işçi 
bölgelerine teşmil ve tatbik edilmesi lâzıımgel-
diği kanaatindeyim, intihap dairem olan Zon
guldak'ta ağır işlerde çalışan işçiler vardır. 
Asıgari ücret mevzuu hakikaten ele alınması 
icabeden bir mevzudur. f>u o kadar fhomnıi-
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yetli bir mevzudur ki, bu ehemmiyetine rağ
men Ibunu İktisadi Devlet Teşekkülleri bile na
zara almamaktadır. Sümeıfoarikın ücret siste
mi ve seviyesiyle Etibankın ücret sistemi bir
birini tutmamaktadır. Bu böyle olduğu gibi 
Sümerbankın kendi muhtelif müesseselerinin 
arasındaki ücret sistemi bile birbirine uyma
maktadır. Meselâ Zonguldak'ta ağır sanayide 
çalışan, Karabük Demir - Çelik Fabrikalarında 
bulunan işçi arkadaşların (aldıkları asgari yev
miye, Nazilli veya Kayseri Bez Fabrikasında 
çalışanlardan daha aşağı seviyededir. Âzami 
ücret durumları da aynı şekildedir. Şöyle mu
ayyen bir ücret mevzuunu ele alarak bir an 
evvel bunun üzerinde durmak zaruretindeyiz. 
Bu Ereğli Kömürleri işletmesinde daha fecidir. 
İktidarımız zamanında yalnız Ereğli'de çalışan 
işçilere 10 - 12 milyon lira üzerinde zam yapıl
masına rağmen feci durumdadırlar. Her gün 
'güneşsiz, türlü hava cereyanları karşısında, ru
tubetli yerlerde her an ölümle «karşı karşıya 
bulunan işçi arkadaşlar bez fabrikalarında, şu
rada, burada çalışanların aldıkları ücretlerden 
daha dun derecededirler. 

Seyhan'da, Çukurova bölgesinde tatbik edil
diğini işittiğimiz - Mersin, Adana, Hatay, İz
mir, Manisa, mecmuu beş vilâyette - asgari üc
ret sistemimin bizim bölgelere de teşmilini is
temek faydalı olur. Muhterem Vekil arkada
şımız bu ricamızı bir an evvel nazarı dikkate 
alsınlar. Bir de iş ihtilâfları meselesi vardır, 
buna temas edenler de oldu. Gerek toplu ih
tilâf ve gerekse münferit ihtilâf hâdiseleri 
hakikaten iyi yürümüyor. İş mehkemelerinde-
ki işçi mümessillerinin bilgisizlikleri, mevzuata 
vâkıf olmayışları yüzünden, gerekse burada 
çalışan arkadaşların keyfiyeti bir angarya şek
linde mi kabul edişlerinden, bilmem nedendir, 
meselâ Zonguldak'ta müstakil iş mahkemesi 
yoktur. Bir muavin arkadaş bu mahkeme işini 
tedvin etmektedir. Onun için Zonguldak'ta bir 
iş mahkemesi kurulması yerinde olur. İş mev
zuunda bir iş intikal etti mi gerek vilâyet ha
kem kurulları ve gerekse yüksek hakem kurul
ları vaktinde iyi netice alamamaktadır. Vilâ
yet çalışma müdürlerinin de kifayetsizliğini 
gördüm. Buna Cemal Kıpçak arkadaşımız da 
temas ettiler. Buralara kifayetli arkadaşların 
tâyin edilmesini ve bu mevzu üzerinde durma
larını rica edeceğim. Nazariyattan ziyade mem-
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lekette tatbikatçı arkadaşlara lüzum vardır. 
Belki Çalışma Bakanlığında nazariyata vâkıf 
birçok arkadaşlarımız var. Fakat her halde 
tatbikatta iyi netice alınamıyor. 

Son olarak da, temenni mahiyetinde, sendi-
.kalar üzerinde durmak lâzımdır. Bölgemizde 
çok iyi çalışan ve çalışamıyan sendikları daima 
görmekteyiz. Bunlar üzerindeki murakabe ve 
teftiş işlerine dikkat etmek ve iyice kovalamak 
lâzımdır. Sözlerim bundan ibarettir. 

REİS"— Burhanettin Onat. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar, fabrikalarda ve maden ocak
larında ve diğer müesseselerde çalışan işçileri
mizin durumu hakkında Muhterem Vekilin ve 
bu işle alâkalı arkadaşların verdikleri izahat 
bizleri çok sevindirdi. 

Düne kadar insan muamelesi görmiye has
ret çeken bu vatandaşlar, bugün, refah sevi
yesine erişmişler. Bununla da iktifa edilmiye-
rek kendilerini ev sahibi yapmak yoluna gidil
miş. Ne güzel arkadaşlar. Bol bol ücret alı
yorlar, bulundukları müesseselerde karınlarını 
doyuruyorlar. Hastalandıkları zaman bugün 
Devlet sağlık teşkilâtının dahi hasretini çek
tiği bir mükemmeliyete sahip bulunan sıhhi te
sislerde tedavi görüyorlar. Fakat arkadaşlar, 
bu işçi sınıfının yanında adedce asla onlardan 
aşağı olmıyan bir sınıf daha vardır ki, Sudi 
Mıhçıoğlu arkadaşım tomas etmese idi, hiçte 
isimleri geçmeden gidecekti. Bunlar ziraat iş-
çilerimizdir. Bir işçi arkadaşım buyurdu ki, 
benim arkadaşlarım, yapılan yardımı takdir 
ederler, teşekkür ederler ve icabında şikâyet 
etmesini de bilirler. Bunların yanı başında ağ
zı var dili yok ve katlandıkları mahrumiyeti 
ifade edecek hale gelmemiş bir de ziraat işçisi 
sınıfı vardır. Çok arzu ederdim ki, Sayın Ba
kanımız bunlar hakkında alınmış tedbirler
den biraz bahsetsinler. 

Hatırlarsınız arkadaşlar, 1961 Bütçesini 
konuşurken bu mevzuda Cezmi Türk arkadaşı
mızın o ateş gibi keskin ve kızgın talâkatı kar
şısında alâkalı Bakan soğuk terler döktü, bura
da. Fakat neticesi ne oldu, bilmiyoruz. O za
man Cezmi Türk arkadaşım Çukurova'deki 
ziraat işçisinin halinden şikâyet etti idi. Bu
gün ne durumdadır, bilmiyoruz. Sudi Mıhçı
oğlu arkadaşım da Manisa 'daki ziraat işçisi
ne barınak yapılmasını istediler. Bu ne Çu-
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kürova'nın ne Manisa'nın değil hâlâ ellerindeu j 
tutulmamış olan ziraat işçisi davasıdır. Benim 
mıntıkam da bir ziraat memleketidir. Pamuk 
ekilir, susam ekilir. Çeltik ekilir. 200 - 300 ki
şilik gruplar tarlaların arasına girip çalışır
lar hiçbir sıhhi kayda tâbi değildirler. Ayağı
nı yılan sokar, yanındaki arkadaşı kızgın bir 
demirle dağlar. Büyü sokar çamur sürer deri
ye sararlar. Binaenaleyh bir taraftan medeni 
memleketlerdeki arkadaşlarının refah seviyesi
ne kadar ulaştırılan işçi arkadaşlarının yanın
da, tâbi oldukları lüzumundan fazla sem irmiş 
teşkilât yanında ziraat işçisinin alâkasız kal
malarının doğru olmıyacağını arz ederim. 

Bu hususta Muhterem Vekilin şimdiye ka
dar ne tedbir almış oldukları hakkında be
yanlarını sabırsızlıkla beklemekteyim. 

ABBAS GÎGÎN (Çoruh) — Muhterem arka-
daşlar, ben yerli ilâç sanayiimizle ilgili bir hu
susa temas etmek istiyorum. Sanıyorum ki, ko
nuşmak istediğim bahsin muhtırası muhtelif 
menşelerden siz arkadaşlarıma da takdim edil
miştir. îşçi Sigortaları, büyük bir servet için
de bulunan ve bunu biraz da lüksçe yemiş ol
mak arzusu ile hareket eden bir zengin gibi o 
muhtıralarda gözükmektedir. Üzüldüm. İşçi Si-
gortaları hastanelerinde kullanılması lâzımgeleıı 
ilâçların nelerden terekkübetmesi icabettiğin? 
dair önce Refik Saydam Enstitüsü İspençiyari 
Şube Şefliğine bir liste sunuluyor. Burası yaban
cı menşeli ilâç ile yerli ilâçlar arasında bir fark 
mevcut olmadığı şeklinde bir rapor veriyor Bu
nu tatminkâr bulmıyan vekâlet İstanbul'da Far
makoloji Enstitüsünde bu ilâç bahsini tekrar 
ele alarak onlardan bir liste talebediyor. Ve 
böylece profesörlerin tanzim ettiği bir ilâç lis
tesi elde ediliyor. Bu listede aspirine varıncaya J 
kadar ecnebi menşeli müstahzarlar sıralanmış
tır. I 

Çok haklı olarak yerli ilâç sanayiimiz bun
dan şikâyet etmektedir. Bu şikâyet hem döviz I 
tasarrufu hususunu, hem de İşçi Sigortalarının , 
ilâç bahsinde millî kalması cihetini ifade ve ih- , 
tar eder. İhtiyacında olduğumuz ilâçları millî ; 
ilâç sanayiimiz temin ettikçe, yad menşeli olan- j 
lardan tevakki gösterilmesinin vazifenin de üs
tünde bir borç bulunduğuna inanıyorum. İçinde 
Aspirin Bayer'in de bulunduğu bir listenin sa
mimîliğinden şüphe ederim ve daima edeceğim. 
Ve vekâletin bu mevzuu tekrar icabeden hassa-
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siyetle ele almasını bilhassa rica ve istirham ey-
liyeceğim. 

BEİS — 'Müfit Erkuyumcu, buyurun. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Balikesir) — Muh

terem arkadaşlar; tek bir temenni için söz al
mış bulunuyorum. 

Yüksek Heyetinizin malûmudur ki, ;J008 sa
yılı İş Kanunu öteden beri meriyettedir. Gecesi 
sene çıkardığımız bir kanunla basın işçilerinin 
vaziyetlerini de sağlamış bulunuyoruz. Hükü
metin son hazırladığı Deniz İş Kanunu ile de
niz işçilerinin vaziyetini de tanzim etmiş ve bu
na ait hükümler Büyük Meclise getirilmiştir. 
Bu kanun tasarısı da gündemdedir, inşaallan 
yakında çıkaracağız. 

Açık kalan bir sahamız var. Bu saha da ta
rım sahasıdır. Bizim memleketin % 80 nüfusu 
zürradır. Bu bakımdan çok mühim olan bu sa
haya ait işçilerin hayatlarım tanzim edecek bir 
Tarım İşçileri Kanununun da hazırlanarak önü
müzdeki devrede Meclise getirilmesini genç ve 
faal bakanımızdan bilhassa temenni ediyorum. 

REİS — Refet Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Efendim; Çalış

ma Vekâletinin 'bütçesi üzerinde Bütçe Komis
yonunda bir hayli temenni ve niyazlarda bulun
duk. Bu arada muhterem arkadaşlarım bizim 
konuşmadıklarımızın -dışında mühim mevzu
lara temas ederek sayın. Vekili, mesafemde 
birço'k hususlarda tenvir ettiler, ilham verdiler. 

Ben bir unutulmuş meseleye temas ödece-
ğim. Ankara'da gerek yapı işlerinde gerek zi
raat işlerinde çalışmak üzere memleketin muh
telif yarlerinden gelen amele ve işçiler vardır. 
Bunlar ortada perişan vaziyettedir. Bilhassa 
bunların yatacak yerleri olmadığından dolayı 
ıbu kış gününde dahi duvar dibinde yatanları 
ben bizzat gördüm. İşçi Sigortası Umum Mü
dürlüğü şayanı şükran, memba! acını zenginleş
tirmek için birçok iş hanları yapıyor; apart
manlar alıyor, lokaller kuruyor ve saire, Elbet-
•te'ki menabiini zenginleştirmek için bunlara te
vessül edecektir. 

Fakat İşçi Sigortaları Kurumu gayesi ile 
ilgili olmak bakımından daha evvel işçileri hi
maye etmek için Ankara'da çalışmak üzere ge
len ameleleri barındırmak üzere ucuz ve sıhhi 
bir şekilde yatıp kalkmaları sağlıyacak bir han 
veya yeni tâbiri ile lokal yapmalıdır. 
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Acaba bu hususta bir tasavvurları var mı

dır! Böyle bir düşüncelleri varsa Ve bize müj
delerlerse memnun oluruz ve şimdiden şükran
larımızı arz ederiz. 

ÇALIŞMA VEKİLİ HAYRETTİN ERK'-
MEN (Giresun) — Efendim, Abbas Gigin bir 
mevzua, yerli yabancı sanayii gibi hassas bir 
mevzua temas ettiği için müsamahanıza sığı
narak evvelâ ounun endişesini izaleye çalışaca
ğım. 

Sigortalı hastaların tedavisinde ku]kıraca
ğımız ilâçlar hakkında Tıp fakültelerinden mü
talâa sorduk. Ankara Fakültesi cevap vermedi. 
İstanbul'dan aldığımız mütalâa üzerine 827 ka
lem ilâç ihtiva eden bir liste hazırladık. 

Mubayaa edilen ilâçların yüzde 35 i yerlidir. 
Yüzde 20 si yerli muadili bulunan yabancı ilâç
lar ve mütebakisi memleketimizde, yapılamı-
yan ilâçlardır. 

Bu liste tamamiyle ilmî bir otoritenin bita
raf, objektif mütalâasına dayanılarak tanzim 
edilmiştir. Bizce hükümlerine kıymet verilecek 
bir heyetten çıkan bu liste üzerinde Vekâlet 
olarak hdejbir tesir ve tasarrufumuz ollmamıştır. 

Müteakiben, mevzuun ehemmiyetine taallû
ku itibariyle çok mühim gördüğüm, hakikaten 
içtimai bünyemiz bakımından ehemmiyeti aşi
kâr bulunan, Doktor Onat arkadaşınızın temas 
ettiği ziraat işçileri meselesine temas edeceğim. 
Memleketimizde ziraat işçileri mevzuu evvelâ; 
muvakkat zaman için yer değiştiren, emeğini 
kiralıyan vatandaşların mevzuudur. Bu vatan
daşlar iş yerlerinde muvakkat zaman için çalı
şırlar, sonradan işlerini terkederek yurtlarına 
dönerler. Bunların gidiş ve dönüşlerinin tan
zim ve barınmalarını temin,, hakikaten ehemmi
yetli ve üzerinde durulmaya lâyık bir mevzudur. 
İş ve İşçi Bulma Kurumunun vazifeli bulundu
ğu bu sahada her yıl bu yılki ölçülerde gelişen 
hizmetler yapmaktayız. Diğer taraftan zirâat 
işçileri ile iş verenlerin arasındaki münasebet
leri tanzim ve iş şartlarını tanzim eden bir ka
nuna ihtyacımız vardır. Ziraat işçileri kanunu 
projesi üzerinde, bir hafta önce mesaisini ta-
mamlıyan Çalışma Meclisi de durmuştur. Proje 
hazırdır. 

Doktor Türk arkadaşımı tekrar salonda 
görmekten memnunum. Çünkü hakikaten güzel 
bir panaroma yaptılar, esaslı mevzulara temas 
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I ettiler. Kısaca, kendilerini belki tenvire medar 

olur diye izahlarda bulunmaya çalışacağım. 
Sendikalar Kanununun mefluciyetinden ba-

hisde bulundular. Hiçbir kanunun mükemmeli
yeti iddia olunamaz. Yürüyen hayat karşısın
da kanunlar aksamaya mahkûmdurlar. Sendi
kalar Kanununda da ıslah edilmesi icabeden kı
sımları vardır. Bu kanunun doğuşta mevcut ku
surları ve tatbikatında müşahede olunan eksik
leri üzerinde durduk. Çalışma meclisinin de 
mütalâasını aldık. Tahmin ederim ki muhte
rem heyetinizi istihlâf edecek heyetin ilk uğra
şacağı mevzulardan birisi Sendikalar Kanunu 
olacaktır. Yalnız şu kadarını arz etmek isterim 
ki bizde sendikacılık hayatı çok kısa zamanda, 
hakikaten iftihar verici bir tarzda inkişaf et
miştir. Bu inkişafı, kanundan ziyade Türk işçi
si ve iş vereninin anlayışına ve intibak kabili
yetine borçlu bulunduğumuzda şüphe yok. İş ve
renlerimiz ve işçilerimiz bu müessesenin ehem
miyetini idrak etmişler, ve müesseselerini te
kemmül ettirmek suretiyle iş hayatımıza hizmet
te bulunmuşlardır.. Herhalde yabancı memleket
lerdeki emsaliyle şöyle umumi bir mukayese ya
pılırsa bu inkişafın şayanı takdir ve şayanı if-

| tihar olduğu teslim edilir. Cezmi Türk arkada
şım çok okuma meraklısı, değerli bir arkadaşı
mızdır. Sendikalar tarihine, hulâsalarına kısa
ca bir göz atacak olurlarsa, zannederim ki, ba
na iştirak edeceklerdir. Diğer memleketlerde 
yüzlerce yıl boyu mücadelelerle varılan merha
leler, üç taraflı anlayışla, sade iki taraflı değil, 
üç taraflı Hükümet, iş veren ve işçilerimizin 
anlayışiyle kısa zamanda katedilebilmiştir. İki 
rakamla bunu tevsik etmeye çalışacağım. Cez
mi Türk arkadaşımız mazur görsünler, yine 
1950 rakamlarını esas alacağım. 1950 de sayısı 
88 ve iş yeri 76 bin olan işçi sendikası, 1953 te 
176 400 üyesiyle 296 sendika olarak hali faali
yettedir. Bunların federasyon ve konfederasyon 
teşekkülleriyle teferruatına geçecek değilim. 
Şu bariz inkişafı daima mantıki izahlarla mese
leyi ortaya koyan Cezmi Türk arkadaşımın, po
litik faktörden başka faktörle izah edebilmele
ri hayli güç olacaktır. 

Tahkim sistemini değiştirmemin sebebi ola
rak, topluluklar iş ihtilâfları seyir ve neticele
rinden memnun bulunmadığımız faraziyesini 
kurdular. Zannederim tahkim sistemini değiş-

1 tiren lâyihayı görmemişlerdir. Ben kendilerine 
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arz edeyim : Bugün bu tahkim mekanizması 
idaridir. Getirdiğimiz tadil ise pariter esası 
vaz 'ediyor. Yani iki tarafın karşılıklı ve hâkini 
riyasetinde ihtilâfları ve meseleleri halledecek
leri bir merci kuruyor. Burada da küçük hata
larını tashih etmeme müsamahalarını rica ede
rim. 

İşçi sayısı artışını bir bakıma îş Kanunu ve 
iş hayatı ile alâkalı kanunların genişlemesine 
diğer taraftan da nüfus artışına bağladılar. 

Hemen ilâve edeyim ki, çalışma hayatını il
gilendiren kanunlarda şümul bakımından bir 
değişiklik olmamıştır. Deniz îş Kanunu, lâyiha 
halindedir, Ziraat İşçileri hakkındaki kanun 
ise, biraz evvel arz ettiğim üzere, proje halinde
dir. Binaenaleyh artan işçi sayısı iktisadi im
kânların gelişmesinden ileri gelmiştir. Hadise
nin nüfus artışı ile direkt irtibatı olmasa ge
rek. Eğer iş imkânı olsaydı artan nüfusun ça
lışan vatandaşların arasında değil, çalışmıyanlar 
arasında yer alması icabederdi. 

Ücret artışını da tatminkâr bulmadılar. Me
murlara % 45 yaptığımız halde işçilere % 30 la 
iktifa edildiğini ileri sürdüler. Memurlara ve
rilen zamların % 45 olup olmadığını bilmiyorum. 
Hesabını yapmadım. İşçi ücretlerinde hâsıl olan 
artış umumi vasati olarak % 31 demiştim. Umu
mî vasati değildiğine göre, muhtelif katagori-
lercle muhtelif nispetli, artışlar bulunduğunu 
arkadaşımız herhalde anlamışlardır. Bu taeffü 
% 20 ile % 110 arasında seyretmektedir. 

İkramiyelerden bahis buyurdular. Kendileri 
de biliyorlarki bir kısım işçilere de bu ikramiye
ler verilmiştir. Umumi vasatiye ikramiyeler dâ
hil değildir. Binaenaleyh kıyaslanmaları, mesne
dinden mahrum kalmaktadır. 

Asgarî ücret tarifelerine temas ettiler. Yeni 
Zelanda ve Avusturalya hariç diğer memleket
lerde asgari ücretler bir kanun mevzuu olarak 
ele alınmamıştır. Bendeniz böyle bir memleket 
hatırlamıyorum. 

Bir noktayı yine • karıştırıyorlar, minimum 
Vital ile asgari ücret ayrı, ayrı şeylerdir. 

Sosyal güvenliğin parlâmento lisanına girme
sinden dolayı memnuniyetlerini beyan ettiler. 
Bunun sadece parlâmento lisanına girmekle kal
madığını iki küçük rakamla ifade etmek isterim. 
Bu defa müsterih olsunlar, 1950 - 1951 sene
lerini almıyacağım, 1952 - 1953 ü alacağım. 
1952 yılında yatakta tedavi gören sigortalı işçi-
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lerin sayısı 17 bin, işgal ettikleri yatak adedi 

I 211 bin, poliklinik muayenesi 510 bine yakındır. 
1953 yılında sıra ile rakamlar bu sıra ile 28 400, 
306 800, 880 000 dir. Herhalde sosyal güvenl im sa-

I dece parlâmento lisanına girmekle kalmayıp, haya
ta atılmış bulunduğunu bu rakamlar açıkça göster
mektedir. îçel ve Seyhan'a hastalık sigortasının 
teşmil edilmesi, müsterih olsunlar, son safhaya 
gelmiştir, kararname imza halindedir, birkaç 
güne kadar ilân edilecektir. 

Adana'da yapılması düşünülen hastanenin 
plânı ikmal edilmiş ve dünya sağlık teşkilâtı mü
tehassısları tarafından işaret edilen ufak tefek 
hatalar tadil edilmiştir, hemen inşa safhasına 

i intikal edebilecektir. 

Dedikodudan bahsettiler. Bendeniz hazer 
ederim. Bunun hakikat ile alâkası olsaydı el
bette efkârı umumiyeye intikal eder ve Büyük 
Mecliste bir konuşma mevzuu olurdu. Sadece 
bir doktorun binasının satın alınması mevzu-
bahsolmuş. Binanın ihtiyacımıza kâfi olmadığı 
ve altında Sümerbankm, üstünde başka bir ye
rin memurları oturduğu görülmüş ve mubayaa
dan vazgeçilmiştir. Dedikodu bundan iba ettir 

Bir kere arkadaşımın emin olmasını isterim 
ki, hastalık sigortasının tatbikmda, bütün sos-

j yal mevzuların tatbikmda olduğu gibi, siyasi 
tercih mevzuubahis değildir. Esasen siyasi ter
cih olsa, Adana'yi seçmememiz için bir sebep 
görmüyorum. Köylü Partisi kendisini belki ora
da kuvvetli telâkki ediyor. Onun için oraya 
siyasi tercih gösterilmediği kanaatinde bulunu
yor. Siyasi tercihin bizim ölçülerimizde katiyen 
yeri bulunmadığını ifade ettim, öyle de olsa 
Adana'nm siyaseten diğer mmtakalarımızdan 
daha az sevimli görünmesi için hiçbir sebep 
yoktur. 

Doktor kıtlığından bahsettiler. Baytarî mu
ayenelere sebebiyet verildiğini söylediler. Bir 
de İzmir'de bir katil hâdisesinden bahsettiler. 
İnsan sanır ki İzmir'deki katil hâdisesi sadece 
doktor kifayetsizliğinden, hastanın zamanında 
muayene edilmemesinden ileri gelmiştir. Hayır. 
Oradaki hâdise bir akıl hastasının her hangi 
bir şahsa yapacağı bir hâdiseydi ve mesele 
böyle tahakkuk etti. Biz bundan müteellim ola
rak o arkadaşa rahmet okuyoruz. Hâdiseyi 
adliyeye tevdi etmekten başka alınacak tedbir 

| görmedik. Bizim kadrolarımızın tevziinde öl-
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çümüz, hususi hastaneler hakkındaki kanun- j 
dur. Tamamen ona uygun ve hattâ bâzan onun 
üstündedir. Hastanelerimizde 30 yatağa bir mü
tehassıs ve poliklinik hizmetinde 30 hastaya 
bir hekim hesabiyle tesbit ettiğimiz kadroları
mız, bâzan yekûn itibariyle fazla dahi telâkki 
edilmektedir. 

İlâçlar hakkındaki izahatımı Gigin arkada
şıma verdiğim cevapla tamamlamış bulunuyo
rum. 

işçi evleri mevzuunda arkadaşımla mutaba
kat halinde olduğum bir nokta var : Verdiğim 
rakam mütevazıdır. Fakat bu rakam hayali de
ğildir. Bu rakamı tahakkuk ettirmek için ge
rekli malî ve teknik hususlar bir, iki sene için
de hazırlanmış ve bugün tatbik safhasına gire
bilecek bir hal almıştır, önümüzdeki inşaat 
mevsiminden sonra, her vilâyete isabet eden 
miktarda inşaatın yapıldığını gören arkadaşım
la burada veya başka bir yerde karşılaşmak 
nasip olursa, kendileri de bunu teslim edecek
leridir. (Bravo sesleri) 

Sudi Mıhçıoğlu arkadaşımın endişelerini de 
izale edebileceğim kanaatindeyim. Manisa'daki 
barındırma yurdu bitmiştir. Bir iki ay içinde 
açılması yapılacaktır. Alnşehir, Turgutlu, Salih
li kazalarında barındırma yurdunun yapılması 
program dahilindedir. 1954 senesinde evvelâ 
Söke'den başlıyarak, en çok ihtiyaç hissedilen 
Söke'den başlıyarak bunları tatbikat sahasına 
koyacağız. 

Cemal Kıpçak arkadaşımız teşkilâta ait iza
hat vermediğinden şikâyet ettiler. Kendileri de 
Çalışma Komisyondadırlar, bilirler; işçi mesele
lerinde vukufları vardır, bu mevzu ile yakından 
alâkadardırlar. Geçen sene. teşkilât kanunumuz
da yapılan bir tadille alman 136 kadronun bir 
kısmının doldurulamaması durumundayız. Çün
kü, hakikaten kendi arzu ettikleri gibi kifayetli, 
teknik bilgi ile mücehhez teftiş elemanları bula
mıyoruz. Kendi arzu ettikleri istikamette ça
lışmaktayız, elemanlar yetiştirmek kararındayız. 
Bugün mevcut münhallerimizden 25 i teftiş 
kadrolarımızdadır. Gene memleketin içinde bu
lunduğu mesut inkişaf memuriyete artık itibarı 
azaltmıştır. Bunun bir sebebini burada görüyo
ruz. Ve bütün gayretimiz sayısı az fakat teknik 
kabiliyeti, kifayeti üstün eleman yetiştirmeye 
matuftur. Umumi beyanatımda arz ettiğim veç-
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hile beynelmilel yardımlardan faydalanarak ka
lifiye eleman yetiştirmeye çalışıyoruz. 

Aksoy arkadaşım müsterih olsunlar, Anka
ra 'da barındırma yurdu yapmak için bir sahi 
temin edilmiştir, arsa alınmıştır, malî imkânla
rımız elverirse bunu da programa ithal etmeye 
çalışırız. Yalnız 1954 yılı içinde bu hususta katı 
bir taahhütte bulunamıyacağım, çünkü, iş ve 
işçi Bulma Kurumunun kaynakları vilâyet ve 
belediyelerden alman hisselerle temin edilir. 
(Alkışlar). 

FAHRİ KÖŞKEROĞLU (Niğde) — Sualim 
var. 

Kayseri fabrikalarında çalışan işçilere asga
ri ücret tatbikma başlanacak mıdır? 

ikincisi; İhtiyarlık Sigortasına dâhil ohm-
yan işçilere ev yapımı karşısında vekâlet ne dü
şünüyor? 

Üçüncüsü; Millî Savunmaya ayrılan iş yer
lerinde çalışan çalışma müfettişleri teftiş yapı
yorlar. Kanun bunu âmir olduğu halde yapma
malarında mahzur var mı? 

ÇALIŞMA VEKİLİ HAYRETTİN ERK-
MEN (Giresun) — Kayseri'de asgari ücretin 
tatbiki kararımız bugün için yoktur. Halen as
gari ücreti Seyhan'da, Hatay'da, izmir'de, Ma
nisa'da, Bursa'da tatbik etmekteyiz. Ve yeni
den Şubat içinde istanbul'a teşmil etmiş durum
dayız. 

Asgari ücretin tatbikatını teenni ile yapmak
tayız. Tecrübelerimize bakarak bunu teenni ile 
yapmakta isabet görüyoruz. Bu bakımdan Kay
seri henüz karar altına alınmış değildir. 

Yalnız müsterih olacakları bir cihet vardır. 
Biz, hususi sanayi kolunu daha evvel asgari üc
ret kararma ve tatbikma mevzu telâkki ediyo
ruz. Çünkü, Devlet sektöründe asgari ücret bir
çok müesseselerde, talimatları ve ücret baremle
ri gereğince tatbik olunmaktadır. 

FAHRİ KÖŞKEROĞLU (Niğde) — Az gö
rüyorlar. 

HAYRETTİN ERKMEN (Devamla) — On
ların az gördüğünü, teşkil edeceğimiz komis
yonların az görüp görmiyeceğini bilmiyorum. 
Kendileri de, Kayseri'den heyetler halinde 
geldiler. Görüştük. Pekâlâ tatbik edelim dedim, 
fakat kurulacaik heyet bu haddi fazla görürse, 
bu haddin altında bir had tâyin ederce o vakit 
bundan istifade edemezsiniz, dedim. Onlar da, 
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şimdilik kendilerini taayik eden bir mevzu ol- j 
madiğini beyanla Vekâletten ayrıldılar. 

ihtiyarlık sigortasından faydalanmıyanla-
n n mesken kredisinden istifade edip edemiye-
ceklerini soruyarlar. Edemiyeceklendir. Bu 
mevzuda iki grup işçi vardır. Bu işçilerden bir 
kısmı başka sandıklara bağlı olan işçilerdir. 
Bir de mevsimlik dediğimiz işçiler vardır. Bun
lar senede iki yüz gün prim ödemiyen işçiler
dir. Diğer sandıklara bağlı olan işçiler hiçbir 
suretle ihtiyarlık sigortaları fonlarından fay
dalanmak imkânına malik değillerdir. Ancak 
mevsimlik işler, senede 200 gün prim ödemiyen 
işlerde çalışan işçilerin istifadesini temin et
mek üzere bir tadil teklifi sevk etmiş bulunu
yoruz. İhtiyarlık Sigortası Kanunda biraz ev
vel bahsettiğim, ihtiyarlık Sigortasının bâzı 
maddelerinin tadili hakkındaki lâyihada bu 
husus da yer almıştır. Hiçbir sandıkda alâkası 
bulunmıyan işçilerin ihtiyarlık Sigortası şümul 
sahasına alınması evvelâ temini gerekli bir hu
sustur. Tadil lâyihası tasvibinize mazhar olursa, 
bu i°çi vatandaşlarda, bülttün diğer hususat ile 
birlikte, mesken kredisinden faydalanacaklar
dır. 

Askerî iş yerlerindeki teftişe gelince, filha
kika askerî iş yerlerini teftiş etmemekteyiz. 
Yalnız bu hususta iki vekâlet arasında bir te
mas mevcuttur. Muayyen hususatm teftişe ait 
usulleri tesbit ediyoruz. Ona göre muamele ya- | 
pacağrz. 

REİS — Tamamlanmıştır. (Alkışlar) 
Cezmi Türk buyurun. 
CEZMl TÜRK (Seyhan) — Efendim, uzat

mak istemezdim. Korkanım mevcut samiini de ka
çırtırız. .Fakat kısaca bâzı noktalara dokunmak 
mecburiyetindeyim. Aslında genç Bakanlara 
mukabelede bulunmak âdetim değildir, dün de 
sayın Fethi Çelikbaş'a mukabelede bulunmadım. 
Fakat şimdi, kendilerine cevap vermek üz>ere 
çıkmış bulunuyorum. Sayın Bakan sözlerine 
imalı başladılar, doktor arkadaş burada dedi
ler, evet buradayım. Beyanlarına mukabil bi
rer kelime söyliyeyim. Tenvir edeceğim diye 
başladılar, tenevvür ettim ve kendilerini bir 
cismi muzi olarak tanıyorum. Bir arada ders 
verdiler. Lütfettiler, tederrüs ettim. Sonunda 
meydan okudular. Korkarım, karşılarrna ne bu
rada ve ne de hele meydan mitinglerinde çıka- j 
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mam. Mazur görsünler. Hükümet olarak karşı
ma çıkarlarsa sonra ne yaparım. 

İki suitefehıhüm noktası oldu. Birincisi, si
yasi tesirler tâbirimi partizan hareket olarak 
kabul ettiler ve işe Köylü Partisini, Adanayı 
karıştırdılar. Ben bu işlerde partizan müdaha
lesi oluyor demedim. Eğer kastım o olsaydı 
açıkça partizan hareket ediyorsunuz derdim. 
Benim siyasi tesirden kasdettiğim şudur : Sey
han bir sanayi bölgesidir. Hastalık Sigortasının 
evvelâ orada tatbik edilmesi lâzımgelir. Ama 
bakarsınız, Ankara Mebusları daha kuvvetli, 
daha nafiz çıkar ve hastalık sigortasını evvelâ 
Ankara'da tatbik edin der. istanbul Mebusları 
daha kuvvetlidir, onlar da İstanbul'dan başla
yın derle:-. 

Meselâ buradaki çapraz tezadı da, ince ze
kâlarının dikkatine arz edeceğim. Asgari üc
ret tarifesi, evvelâ Adananda tatfbik edildi, ni
çin? Niçin İş Kanununa dâhil olmıyan işçile
re evvelâ, ziraat işçilerine tatbik edildi? Bir 
talimatnamenin ilk tatbikatı İş Kanunu sahası
na girmemiş olan ziraat işçilerine mi tatbik 
olunur? Bu ziraat işçilerine yapılmak suretiy
le iş veren demek olan büyük çiftçinin, ziraat 
işçisiyle arasının açılması ve iki sene mücade
lesi maalesef seleflerinin teşdit ettikleri bu hu
sumet halindeki bu mühasamayı geçen sene bu 
naçiz kulunuz teskin etti. Çünkü bu muhasa-
ma bir nevi zümre anlaşmazlığı halinde, baş
ka memleketlerde gördüğümüz feci btir sınıf 
savaşı şekline giymekte idi. Asgari ücret, is
tanbul'da tatbik edilmez, Ihaııgi tarihe dek? Se
çimlere bir ay kalıncaya kadar,- 1954 seçimleri 
yaklaştı, şimdi kitlelerin oyu lâzımdır, istan
bul'da asgari ücret tatbik edilecektir ama sıh
hat işi, hastalık sigortası işi evvelâ istanbul'da 
tatbik edilmiştir. Asgari ücreti tatlbik eder
ken evvelâ küçük bölgede tatibiikatım yapalım, 
aksaklıklarını görelim, ondan sonra da daha 
büyük bölgelere tamim edelim, dendi. Hasta
lık sigortası işi ise büyük bölgede başladı. 
Çünkü büyük kitle oy veriyor. Çünkü iktidar
larının ilk yıllarında İstanbul'da hastalık si
gortası tatbik etmek iş verenlere pek dokun
maz. Fakat iktidarın son yılma gelince kitle
lerin reyi terazide ağır basmaya başlar. Ve 
asgari ücrete gidilir. 

Hulasaten arz ettim, çünkü Köylü Partisi 
meselesi değildir, siyasilikten kasdettiğim mâ-
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na budur ve bunlar eski iktidar zamanında da 
olmuştu, sizin iktidarınızda da olmaktadır. 1 
Bâzı böljge meibusları zinufuzdur, derhal istih
sal ederler. Diğer bir 'bölge melbusu daha az | 
beceriklidir, daha geç istihsal ederler. Biz da
ha az becerikli olduğumuz ve daha az becerikli 
olduğumuzu da muhalif partiye geçmekle is
pat ettiğimiz için Adana için bunu henüz istih
sal edemedik. Bunu daha az tesirli menus ol
duğumuz mânasında ifade ettik. 

ikinci sözlüm de şudur; Sosyal Güvenlik ter
kibi politik, lisanımıza yeni girdi, dedik. îştçi 
Sigortaları Kanunu ve saire eski iktidar zama
nında vardı ama bu içtimai emniyet "bahsi yok
tu. Yani (bundan iki sene evvelisine 'gelinceye 
kadar yoktu. Siyasi af olmasın diye söylüyorum, 
sadece bu hudut içinde kalıyorum, sosyal güven
lik tâbiri de bizim Sayın Maliye Vekilinin ağ
zına geçen sene giren, bütçe gerekçelerinde ge
çen seneden beri bölüm olarak geçmektedir. 
Bundan sonradır ki, Emekli Sandığı, işçi sigor
taları sosyal güvenliği karşımıza çıktı. Sayın 
Bakan benden iyi bilirler dünyada işçi sigorta
sı, hastalık sigortası, altmış, yetmiş seneden beri 
her memlekette mevcuttu. Fakat sosyal güven
lik, içtimai emniyet mevzuu başka memleketler
de de yenidir. Bizim parlâmentoda da iktidar
ları zamanında; iktidarlarının ikinci senesinde 
geçmiştir. Af buyursunlar, bu terimler iktidar
larından gelmemiştir, muhalefetin ortaya attığı 
bir terimdir ve parlâmento edebiyatına geçmiştir. 
Kısaca temas etmek isterim. Yoksa sosyal emni
yet müesseseleri vardır, işçi Sigortaları Kuru
mu ve Emekli Sandığı sosyal emniyet teşkili de
ğildir diye iddia ortada yoktur. 

Fakat şunu söyliyeyim ki sosyal emniyet mü
esseseleri yalnız bu kurumla Emekli Sandığını 
göstermek tatminkâr değildir. Asgari ücret bah
sinde ve çalışma mevzuu içinde küçük terimlerin 
mukabillerini ve mefhumlarını olsun bilmekte 
olduğumu şu tutanaklara geçen beyanlarımdan 
anlamışlardır. Çalışma mevzuatını bakanlığa 
geldikten sonra daha iyi ele aldığı anlaşılan Sa
yın Bakanın 3 - 4 senedir vâki olan beyanların- I 
dan maalesef hâtıralarında bir iz kalmamış. O 
da benim iz: bırakacak sözler söylemediğimden 
olacaktır. Ben aczimi daima muterifim. 

Asgari ücret işi muazzam dâvadır; Saat üc
retlerine girmedim. Saat ücretlerinin 15 senedir 
muhtelif memleketlerdeki seyrine .girınedim. Bi- I 
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j zim ana sanayiin sektörünün saat ücretlerinin. 

istatistiğini çıkarmadım. Çünkü, beynelmilel is-
tatitiklerin en bo§ haneleri bizimdir. Çalışma 
Vekâletinin artık eskimiş olmasına rağmen Tür
kiye'ye ait iş istatistikleri yoktur. Bu arada 
en çok çocuk çalıştıran memleketin Türkiye 
olduğunu söylemiştim, çünfcü . evvelce bütün 
bunları durudıraz huzurunuzda ifade etmiştim, 
hattâ sayın selefiniz Samet Beye karşı da bun
ları dilimin döndüğü kadar söyledim, tekit ve 
tavzih ettim. 

Muhterem arkadaşlarım, asgari ücret mese
lesi bu memlekette sağlam esaslara bağlanma
dıkça bu mevzu halledilemiyecektir. Asgari 
ücret meselesinin, tıpkı Askerî Tayınat Kanu
nu gibi sağlam esaslar dâhilinde hesaplanması, 
zamana, rayice, konjonktüre, hayat pahalılığı
nın iniş ve çıkışma göre ayarlanmasının tali
matnameye bırakılması doğru olacaktır, Yok
sa şimdi Hükümetin yaptığı şekilde bu iş yü
rütülemez, Hükümetin buraya mı verelim, şu
raya mı verelim diye gösterdiği tereddüt de 
bunu açık olarak göstermektedir, nitekim ev
velce Kayseri'ye verileceği söyleniyordu, şim
di de îstanfbura verileceği tebşir ediliyor. As
gari ücret mevzuunu böyle .gayrivazıh ve böl
gelere, vilâyetlere göre değişen, istenildiği 
yerlerde tatbik edilen istenildiği yerlerde tat
bik edilmiyen bir mevzu halinden çıkarmalı, 
asgari ücret mevvzuunu esas hadde çıkarmalı
dır. Sendikaların bağırması .çağırması artmış
tır, olabilir, fakat muhakkak bağırana hak ver
me devri geçmiştir. Bu vatandaşların, işçi, 
köylü, çiftçi ailelerinin asgari hayat ihtiyaçla
rı düşünülerek, onların ihtiyaçlarım tatmin 
edici refah ve fiyatı yükselten mevzuatla te
min etmek idarede inisiyatifin «artıdır. Onun 
için asgari ücreti de maalesef henüz sendika
larımız dahi istemenin yolunu ; bilmemektedir
ler. Onlar istemiyorlar, istemesini bilmiyorlar 
diyebilecekleri, istiyecekleri zamanı beklemek 
bir Devlet idaresi için hakimane bir hareket 
olmasa gerekir. Onnn için asgari ücrette ısrar 
ediyorum, İsrar edeceğim, buraya gelirsem 
yine İsrar edeceğim, kendilerine başka yerde 
serbest bir -vatandaş, olarak, rasgelirsem, isra.r 
edeceğim, elimden gelirse lâyiha vereceğim, 
elimden gelirse -beyanname yazacağım. .Ama 
asgari -ücret, ̂ asgari ücret,.. asgari ücret. diyşx?e~ 

I ğim.-Ve-çlik^at buyurduıiHüsa ..bunuyajıuz ;4®5*-
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ler için değil, kaç celsedir başınızı ağrıttım zi
rai mahsulât için asgari fiyat, asgari fiyat, as
gari fiyat diye senelerdir konuşmaktayım, yal
nız emeğini satanlar için değil, mahsulünü sa
tanlar için de hattâ memurların kanunu ge
çerken fizyolojik hayat seviyesinden aşağı 
maaş alanlar için bunu istemekteyim. Çünkü 
dünya bugünkü içtimai bünyesini iktisadi esas
lara dayandıran modern insan cemiyetlerinde 
bunu her sahada istemektedir. 

Ziraat mahsulleri sahasında asgari fiyat; 
emek satan insanlar için asgari ücret, osgari 
saat - ücret istemekteyiz. Hizmetliler, memur
lar için asgari refah temin edecek maaş veya 
ücret. Dâva bu dâvadır ve bu iddiamız yalnız 
bu sahaya de münhasır değildir. Asıl iktisadi 
kalkınmanın, iktisadi istikbalin manivelasını, 
kubbe taşını bu teşkil eder. Belki sizce yanlış 
olabilir Ne yapayım; ben inanmışım. 

Efendim, ilâç işleri üzerinde fazla durmıya-
cağım. Çünkü başka memleketlerin ilâç liste
lerini bilhassa sigorta teşkilâtının ilâç islerini 
Hasıl teftiş ettiklerini Sayın'Kâmil idil, benden 
daha iyi bilir ve bilmelidir. 

Bu liste usulü senelerin zayiatından sonra 
meydana çıktı. ilk kuruluşunda her eczaneden 
işçi, işçi sigortasının göstereceği her hangi bir 
eczaneye gidiyor, kaç liralık -reçete diyor, 25 
lira cevabını alıyor, sen bana yirmi lira ver, 
bes lirası da sana kalsın diyerek ilâç da almadan 
gidiyor. Bu yüzden kurumun kayınlarının en 
aşağı 400 bin liradan aşağı olmadığına kaniim. 
Kendi teşkilâtına ait doktorlar bana yana, vakıla 
bunları anlattılar. Hem ilâcımız yerine mas
ruf olmıyor, hem de paramız heba oluyor diye 
feryatta bulunuyorlar. 

Üniversiteden aldıkları rapor üzerine yeni 
ilâç listeleri hazırlamışlar. Bu mütalâayı üni
versiteden ziyade işçi Sigortalarında çalışan he
kimlerden alsalar daha faydalı olurdu. Bu lis
teler üzerinde kendilerine daha pratik malûmat 
verebilirlerdi kanaatindeyim. 

Hastaneler üzerinde durmıyacağım. Sümer-
bankın kirasındaki binayı almış, almamış dedi
kodu diye söyledim. Ama aslı vardır. Şimdi 
hastane yapılacakmış. Bunu haberi beşaret ad
dettim. Adana'da yeni bir hastane yamlr^ak, 
işçi hastanesinin plânlarını, "D(inya SağnkTeş
kilâtı revizyonundan geçmiş olacak. Bu fev-
^alâde bir şeydir. Kendilerinden evvel Adana'-

-im-

ya gidersem, iktidarın en yeni ve en mükemmel 
eserlerinden biri olacağını iktidara lâyık ocuk
larını söyliyeceğim. Seçimlerden evvel bu işe 
kıymet verin. Kendi eserlerinin propagandasını 
naçizane üzerime aldığımı bildiririm. Seçimler
den evvel bu işi yaparlarsa çok iyi olur. Asgari 
ücret tatbikatını yapan Adana'da iyi netice ver
mesini mahsullerini Sıtkı Salim Burçak'la bera
ber idrâk etmelerini temenni ederim. 

Kendileri bravo ile karşılamışlardı, haklarını 
haksız bırakmıyalım dedim. Son sözüm: Biz ten-
kidkâr olmak azminde ve niyetinde değiliz. Ten-
kidkâr olmanın ve pek teferruata girmenin de 
büyük şeyler getireceğine kani değiliz. Üç dört 
seneden beri aynı dâvaları tekrar ediyoruz, in
şallah bu Bakan ömürlü olur. iktidarınız sık, 
sık bakan değiştirdiği için aynı şeyleri tekrar et
mek mecburiyetinde kalıyoruz. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

REtS — Fasıllara geçilmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 

F. 
101 

201 

202 

206 

207 

209 

Vekil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 
RElS — Kabul edenler;:. Etmi-
venler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yafoancı dil hilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddecinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
RElS — Kaibnl edenler... Et$a> 

Lira 
5 400 

1 400 851 

164 100 

'52 640 

86 072 
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P. Lira 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
210 Temsil tasisatı 2 100 

EEİS — Kabul edenler... ^tmi-
•miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masrafları 21 500 
REİS — Kalbul edenler... Etmi-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 42 000 
REİS — Kabul edenler... Etini-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 9 500 
REİS — Kabul edenler... Etaıi-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 35 500 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli * 50 600 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 3 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 239 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul dilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 5 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşrt masrafları 10 500 
REİS — Kabul edenler... Etimi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

4Q3 Temsil masrafları 2 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

.1954 
F. 
408 

420 

451 

452 

453 

501 

502 

0 : 2 

Komisyonlar huzur ücretleri 
REÎS — Kabul, edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5521 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesi gereğince iş mahkeme
lerine katılacak iş veren ve iş
çi temsilcilerine verilecek öde
nekler 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle baş
ka her çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Etnıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etnii-
yenler... Kabul edilmiştir. 
1949 - 1952 yılları borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etrni-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lir» 
24 500 

18 000 

14 000 

5 000 

207 000 

1 000 

Efendim; Devlet Hava Yollan Umum Mü
dürlüğü 1954 yılı Bütçe Kanunu lâyihasına 274 
rey verilmiştir. (274) kaıbul, muamele tamam
dır, lâyiha kabul «dilmiştir. 

27 Şubat Cumartesi günü saat 10 da topla
nılmak üzere Celseye son veriyorum. 

Kapanma saati : 20,18 
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5 — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — TAHRİRÎ SUALLER 

1. — Çankırı Mebusu Kâzım Arar'm, Zon
guldak - Ankara arasında mukarrer elektrikli 
işletmenin güzergâhına ve mezkûr hatta işliyen 
motorlu trenin ne sebeple kaldırıldığına dair 
sualine Münakalât Vekili Yümnü Üresin'in tah
riri cevabı (6/1353) 

22 . I . 1954 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 

Zonguldak - Ankara arasında mukarrer olan 
elektrikli işletmenin etüdü ikmâl edilerek elekt
rifikasyonu bugün için mümkün iktisadi ve 
hattâ zaruri olan hat meyanma dâhil edildiği 
ve son günlerde indirim istasyonlarının ku
rulduğu malûmdur. Memleketin iktisaden kal
kınmasına matuf olan bir teşebbüste güzergâh 
bulunan il ve ilçelerin de faydalanmalarını sağ-
lıyacak tedbirin ele alınacağından şüphe etme
mek iktiza eder. Bu münasebetle aşağıdaki hu
susların Sayın Ulaştırma Vekili tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica 
ederim. 

Çankırı Mebusu 
Kâzım Arar 

1. Çankırı ili bırakılarak bu ile 22 kilomet
re mesafede Germece istasyonuna, Kurşunlu 
ilçesi bırakılarak Sumucak istasyonuna indi
rim istasyonlarının kurulması il ve ilçemizi mu
tazarrır ve müteessir etmektedir. Bu istasyon
ların Çankırı ve Kurşunlu istasyonları için ne 
düşünülmektedir ? 

2. Bu hat üzerinde bulunan Çerkeş ve Es
kipazar ilçelerinin de bu bakımdan durumları 
nedir? 

3. Zonguldak - Ankara arasında işliyen 
motorlu tren niçin kaldırılmıştır, tekrar ne za
man işliyecektir ? 

T. C. 
Ulaştırma Vekâleti 24.2.1954 

DD Cer Dairesi 
Sayı : 22251 -176 

3570 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Yüksek Reisliğine 

K: 25.1.1954 tarih ve 14628 yazılarına. 
Çankırı Mebusu Kâzım Arar 'm yazılı soru

sunun cevabı aşağıda 3 madde halinde saygiyle 
arz olunur. 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

1. Ankara - Zonguldak hattı üzerinde De
miryol elektrifikasyonu için lüzumlu bulunan 
tâli merkez yerleri arasında Çankırı ve Kur
şunlu istasyonları da dâhildir. 

2. Demiryol elektrifikasyonu bakımından 
iki tâli merkez arasında ortalama 65 Km. me
safe bulunması icabettiğinden, Kurşunlu'ya bir 
tâli merkez kurulduğuna göre mütaakıp mer
kezin 35 Km. mesafede bulunan Çerkeş'e değil, 
62 Km. mesafede bulunan Ismetpaşa istasyonu
na kurulması uygun görülmüştür. 

Eskipazar'ın durumu da aynen böyledir. 
Çünkü Karabük'le îsmetpaşa istasyonlarında 
birer tâli merkez kurulacağına göre îsm'etpa-
şa'ya 22 Km. mesafede bulunan Eskipazar is
tasyonuna ayrıca bir demiryol tağdiye merkezi 
kurulamaz. 

Umumi olarak şu noktayı arz edeyim ki, 
demiryol tağdiye istasyonları yalnız demiryol 
(elektrifikasyonu içindir. Bu meyanda güzergâh 
üzerindeki il ve ilçelere cereyan verilip veril-
miyeceği keyfiyeti Etibank veya elektrik işleri 
etüd idaresi gibi müesseseleri ilgilendirmekte
dir. 

3. Ankara - Zonguldak motorlu trenlerinin 
seferden muvakkaten kaldırılması yolcu azlığı 
ile alâkalı değildir. Bu trenler hava muhalefe
tinden dolayı emniyet mülâha'zıasiyle muvak
katen sıeferden kaldırılmıştır. Kısa 'zamanda 
tekrar sefere konulacaktır. 
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Aded tîçret 

hemşire; ? 4 200 
Tarife No. 

v ̂  , • * 

anenşe nebati 
ispençiyari 
havyarların 
meyvalar 
yaprakları, r r r ,-
<tekliş 
hatranmm 
100 K. S. 
100 K. S. 
100 K. S. 
100 K. S. 
100 K. S. 
100 K. S. 
100 K. S. 
birleşikleri 
(birleşikleri 
Cerhahi 
çıkarılmıştır. 
maddeleri 
taraflar 
48.01 — Mihaniki şekilde imal 
edilmiş kâğıt ve mukavvalar, 
selüloz vatka dâhil, rulo veya 
yaprak halinde : 
a) iSüzgeç kâğıdı, 
ıb) Diğerleri 

,50.06 — 
•50.16 
ıkınılmaz cam 
plâstin 
masonlar 
1/0 
rasbalamaya 

Aded Ücret 

Hemşire 1 200 
Tarife No. 

05.01 - 05.15 
menşei «nebati 
ispençiyari ve 
hayvanların 
(mayalar 
toprakları 
teklis 
katranının 
100 Kg. 
100 Kg. 
100 Kg. 
100 Kg. 
100 Kg. 
100 Kg. 
100 Kg. 
(bileşikleri 
(bileşikleri 
cerrahi 

maddelerin 
taraklar 
48.01 — Mühanikî şekilde imal 
edilmiş kâğıt ve mukavvalar, 
selüloz vatka dâhil, rulo veya 
yaprak halinde : 
a) Süzgeç kâğıdı 10 
Ib) % 70 ve daha fazla 
odun hamuru ihtiva eden, 
ımetre karesi ağırlığı "50-55 
gram arasında olan (50-
65 dâhil)' kâğıtlar 10 
«) Diğerleri 50 
59.06— 
59.16 
kırılmaz camlar 
platin 
fmanşonflar 
1/10 
raybalamaya 
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S. Sayısı 

141 
141 
141 
141 
141 
82 

82 
82 
89 

Sayfa 

m 
% 
97 
98 

112 
50 

52 
54 
36 

Sütun 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

1 

t 
Satır 

24 
29 
20 
8 
5 

35 

27 
16 
25 

:51 26.2.1954 
Yanlış 

trasmisyon 
Tendik 
monte edilmiş 
maddenin 
90.01 

C :İ 
Doğrn 

transmisyon 
Teknik 
monte edilmemiş 
maddeden 
91.01 

nci satırdan sonra aşağıdaki (kadro eklenecektir : 
G. Aded 

6 Hademe 25 

Ücret 

75 
Ayrıca : «Yangın hizmetlerinde çalıştırılacak şoförler» karşı
sındaki : 

25 
ihtiyaçları 
yangınla 
frenkans kabloları 

75 ibaresi kaldırılacaktır. 
ihtiyaçları da 
yangınlarla 
frekans tabloları 

«•» 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza sayısı : 487 

Rey verenler : 245 
Kabul edenler : 245 

Reddedenler 
Müstenkifler : 

Reye katıknıy anlar : 221 
Açık mebusluklar' , 2 1 

AFYON KARAHISAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Ali İhsan Sâbis 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muhlis Ete 
Osman Talât lltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekel ioğlu 

AYDIN 
Nail Oeveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Mend'eres 
A. Baki Ökdem 
Lûtfi Ülküm en 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 

[Kabul 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Fahri Belen 

BURDUR 
Fejhi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE I 
Kenan Akmanlar 1 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
thsatı Karasioğlu 
Nusret Kirişcioğlu 

edenler] ! 

I Ömer Mart 
ÇANKIRI 

Kenan Çığın an 
ÇORUH 

Mecit Bum in 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 

j Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Eyüp Şahin 

I Ret'et Tavaslıoğlu 
I DİYARBAKIR 
I Nâzım Önen 

EDİRNE 
Arif Altıhaimaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 

I Ömer Faruk Sanaç 
I Mehmet Şevki Yazman 

Hâmit Ali Yöney 
ERZURUM 

Said Başak 
I Rıfkı Salim Burçak 

I Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 

! Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
| Ali Fuad Cebesoy 

Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Samih inal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuıanel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Adnan Tüfekcioğlu 

GUMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih tnankur 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 
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İSPARTA 

Reşit Turgut 
İSTANBUL 

Salamon Adato 
ihsan Altmel 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Fahrettin Sayımer 
Ahmet Topçu 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muhiddin Erener 
Tank Gürerk 
Osman Kapani 
Halil özyörük 
Cemal Tunea 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğltr 
Şükrü .Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 

İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ekrem Aliean 
Mümtaz Kovalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Saffet Gürol 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
B'esim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
ihsan Şerif özgen 

MANİSA 
Samet Ağa oğlu 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Korez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 

Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim Ökmen 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Hadi A n baş 
Süreyya- Dellâloğlu 
Asım Doğanay 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Tevfik ileri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoglu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 

SURD 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

BÎNOB 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Halil Imre 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk öke ren 
Muzaffer önal 
Mustafa Özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Suat Başol 
Ali Rıza tncealemdar-
oğlu 
Rifat Sivişoğlu 
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[Beye katılmty anlar] 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Kemal özçoban 
Avni Tan 
Salih Torfilli 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayram oğlu 
Salâhattin Benli 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
(t.) 
Abdu'lah Gedikoğlu 
Talât Vasfı öz 

ANTALYA 
FatJn Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Enver Güreli 
Ali Fahri işeri 
Muharrem Tuncay 

BİTLİS 
Salâhattin inan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Em^ç 
Sadettin Karacabey 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

Nihat'tyriboz 
ÇANKIRI 

Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç (I.) 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Cevdet San 

GÎRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halit Zarbım 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Cüü 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen (I.) 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Refik Koraltan (Reis) 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver "Adakan 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
(D 
Mithat Benker 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halid'e EdibAdivar 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
ismail Berkok 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (I.) 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Tank Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Faruk ilker (I.) 
Refik Şevket ince (I.) 
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Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
növer 

MARAŞ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal II Ünal 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 

Halil Nuri Yurdakul | 
ORDU 

Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
llamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Ilâşim Alişan 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 
Şükrü Uluçay . 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat'Barı 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Sinan Tekel ioğlu 
Cezmi Türk 

[Açık 
Amasya 
Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

mel 

ı 1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
\ 

2.1954 0 : 2 
SURD 

Baki Erden 
SINOB* 

Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 

Manisa 
Niğde 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Ilâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

21 
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İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza sayısı : 487 

Rey verenler : 249 
Kabul edenler : 249 * 

Reddedenler : 
Müstenkifler 

Reye katılmıyanlar : 217 
Açık mebusluklar : 21 

AFYON KARAHISAR 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu 

AORI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Kosay 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Osmao Talât lltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Puad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sanoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 

[Kabul 
I Nail Geveci 

Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 

I Müfit Erkuyumcu 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 1 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 

I Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
tsmail Aşkın | 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin tnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
thsan Gülez 
Kâmil Kozak 

edenler] 
I Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
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 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 

I Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çıgman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 

Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıf ki Salım Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

OAZİANTEB 
Samih İnal 
Galip Kınoğlu 
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Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin înanç 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 

İÇEL 
Halil Atalay 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
ihsan Altınel 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Fahrettin Sayımer 
Ahmet Topçu 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Halil özyörük 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 

Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
tbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Saffet Gürol 
Murad Âli ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
ihsan Şerif Özgen 

MANİSA 
Semi Ergin 
Adnan Karaosraanoğhı 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 

Sudi Mıhcıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal ITünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Anbaş 
Süreyya Dellâloğlu 
Asım Doğanay 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RtZE 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morsril 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Tevfik ileri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Ulu çay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 

Arif Nihat Asya 
Sinan Tekel i oğlu 

SÜRD 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki llrataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk Öke ren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Golo^lu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
izzet Akın 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Suat BaşoJ 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
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[Beye kattlmty anlar] 

AFYON KARAHİSAP 
Abdullah Güler 
Süleyman Kernıan 
Bokir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Salih Torfilli 
Gazi Yiğitbaşı 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Mümtaz Faik Fenik 
(î.) 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Ali Fahri İşeri 

ÇANAKKALE 
Süreyya "Endik 
Nihat îyriboz 

ÇANKIRI 
Klzım Arar 
Kemal Atakurt 
Olâl Boynuk 
Celâl Otman 

'DİYARBAKIR 
Ferît Alpiskender 
YusuP Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tnv«n 

EDİRNE 
TTnsan Osm a 

ELAZIÖ 
Abdullah Demirtas 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç (1.) 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Emrullah Nutku 
Mustafa Zeren 

I ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
l Ekrem Cenani 

Cevdet San 
GİRESUN 

Ali Naci Duyduk 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Kemal Yörükoğlu 
Flalit Zarbun 

HAKKÂRİ 
I Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen (1.) 

J Hasan Reşit Tankut 
I Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih înankur 
Refik Koraltan (Reis) 

I Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
îrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Hadi Hüsman 

I Salih Fuad Keçeci 

Mükerrem Sarol 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 
Senini Yürüten 

f/MİR 
Halide Edip Adıvar 
Pertev Arat 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın (Reis V.) 
tsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Küıçkale 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (1.) 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Saim önhon 
Ethem Vassaf 

I KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Tar:k Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 

MALATYA 
! Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 

| tsmet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Sam et Aftaoglu 
Faruk, İlker (I.) 
Refik Şevket İnce (1.) 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-

I rıöver 
! MARAŞ 

Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
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Aziz Üras 

MUĞLA 
Nâtık Poyrazoğlu 

NÎĞDE 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topal oğlu 

RÎZE 
Kemal Balta 
M'ehmet Fahri Mete 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
ismail Işın 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat Ban 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SÎİRD 
Baki Erden 

StNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
AH Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

srvAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 

Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil İmre 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı ,Ugıüz 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet BaştiLitr 
Cemal Reşit Eyüboğlıı 
Ham di Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zam an eril 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

Manisa 1 
Niğde 1 
Sivas 2 
Tekirdağ 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

21 

Hasan Remzi Kulu 
URFA 

Necdet Açanal 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Hâşim Tatboğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Açık meb\ 
Amasya 
Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

1 
1 
1 
2 
-» 
JL 

2 
1 
2 
1 

[Açık mebusluklar] 
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Gümrük Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 1499 sayılı Gümrük Tarifesi Kanunu ile 

ek ve tadillerinin kaldırılmasına dair Kanuna verilen reylerin sonucu 
[Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza, sayısı : 487 
Rey verenler : 246 

Kabul edenler : 246 
Reddedenler : 

Müstenkifler : 
Reye katılmıyanlar : 220 

Açık mebusluklar : 21 

AFYON KARAHISAR 
Süleyman Kermaa 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali thsan Sâbis 
Ahmed Veznoğlu 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit.Koray 

ANKARA 
M ahi is Bayram oğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etern Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 

[Kabul 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırcah 

BtLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurku* 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünseli 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
fhsan Oülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
thsan Karasioğlu 
Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Otman 

edenler] 
I ÇORUH 

Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakeıoğlu 

DENtZLl 
Ali Çoban oğlu 
Eyüp Şahin 
RePet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
M. Remzi Bucak 
Kâmil Tayşı 

EDtRNE 
Arif Altmalmaz 

| Mehmet Enginün 
i Cemal Köprülü 

Rükneddin Nasuhioğlu 
ELÂZIĞ 

I Abdullah Demirtaş 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 

I Enver Karan 
I Rıza Topçuoğlu 

Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 

Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinollu 

GAZlANTEB 
Ekrem Cenani 
Sartıih İnal 
Galip Kınoğlu 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin tnanç 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioglu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Halit Zarbım 

İÇEL 
Salih tnankur 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
îrfan Aksu 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
thsan Altınel 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Oöknil 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
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Fahrettin Sayımer 
Ahmet Topçu 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Ekrem Ilayri Üstündağ 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Ab bas Çetin 
Veyis K o çulu 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
İsmail Berkok 

KIRKLARELİ 
Şrfik Bakay 
Mahmut Erbil 
Faik Üstün • 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Salih Kalemcioglu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saım önhon 

1 : 5 1 26.2 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 
Mehm'et Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Tank Kozbek 
Muammer Obuz 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkirı 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Hikmet Fırat 
Nuri Ocakcıoğkı 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Muzaffer Knrbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Avtemiz 
Ahmet Bozda g 
Ahmet Kadoglu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 

. 1954 C : 2 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Fahri Köşkeroğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
tzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morsil 

SAMSUN 
TTasim Alışan 
Tev.fik İleri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Fprîd Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğln 
Hâdî üzer 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Mahmut Kibaroğlu 
Salım Serce 
Sinan TeknlinŞlu 

StîRD 
Mehmet Daim Süalr» 
Şefik Türkdn»an 
Cemil Yftrdrm 

SİNOB 
Mi Şükrü Şavh 

SİVAS 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi KA-
laycıoğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Tinıuroğlu 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
11 âsim Tatlı oğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Ali Rıza Incealemdar 
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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[Reye katılmıyanlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Ilamdi Bulgurlu 
Mümtaz Faik Fenik 
(î.) 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahme't Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri işeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusreltin Barut 
Salâhattin inan 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez 
Kâmil Kozak 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh. Erozan (t. Â.) 
Mithat San 

Kenan Yılmaz (V'ekil) 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Nihat Iyriboz 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çıgman 

ÇORUH 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Şevki Gürses 
Saip özer 
Tlasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Aksi t 
Fikret Başaran 
Mustafa Güln'isnl 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoglu 
Mustafa Ekinci 
Nâzım finon 

EDİRNE 
Hasmı Osm a 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Satıaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç (î.) 
Şemsettin Günaltay 
Nah id Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 

GAZİANTEB 
Sül ovman Kuran e! 

Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamıık-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
. Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur feökmen (i.) 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurt m an 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan (Reis) 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Ahmet nnmdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicvım-
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Mükerrem Sarol 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türk gel di 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edip Adıvar 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 

Osman Kapani 
öemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
M.shmet Bahadır 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın (Reis V.) 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (1.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydmer 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziya d Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Ahmet ihsan Gürsoy 

MALATYA 
F.sat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay 
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MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
.Semi Ergin 
Faruk ilker (I.) 
Rofik Şevket ince (I.) 
Adnan Karaosnıanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos-
rnanoğlu 
Nafiz Körez 
Hamdullah Suphi Tan
rı över 

MARAŞ 
Salâhattin nüdayioğlu 
Mazhar Özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal TTünal 
Nadir Nadi 
Nâtık Poyrazoğlu 

î : 51 26 
NİĞDE 

Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RÎZE 
Mehmet Fahri Mete 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
tsmaâl Işın 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Ank 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Cezmi Türk 

2 .1954 C : 2 
SÎİRD 

Baki Erden 
SlNOB 

Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuneuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SÎVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
Nurettin Ertürk 
Halil tmre 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Bet il 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 

Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Cahid Zanıangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

UEFA 
Necdet Açana! 

VAN 
tzzet Akm 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Aleıh 
Avni Doğan 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 

Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı 
!>ü!er 

/Acık mebusluklar I 

Amasya 
Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

1 
1 
1 
2 

1 
2 
1 
2 
1 

Manisa 
Nişde 
Sivas 
Tekirdağ 
"fok ad 
Trabzon 
Ur fa 
Zonguldak 

21 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1954 yıh Bütçe Kanununa verilen reylerin sonucu 

(Kanun kabul eti il iniştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AMASYA 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramız Eren 
Muhlis Ete 
Hâmid Şevket İnce 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Nail Geveci 
Etem Mendares 
A. Baki ökdeın 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Mücteba içtin 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 

Âza sayısı 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Alüst enkifTer 
Reye katılmıyanlar 

Açık mebusluklar 

487 
244 
244 

222 
21 

[Kabul edenler] 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yiirnnü üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akman!ar 
Bed i Enüstün 
Emin Kalafat 
thsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
- Kenan Çığman 

ÇORUH 
MeeU Bum in 
Abbas Gigin 

ÇORUM 
Sedat Baran 

I Ahmet Başıbüyük 
1 Şevki Gürses 

Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakeıoğlu 
Saip özer 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Cemal Köprülü 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Samih İnal 
Galip Km oğlu 
Süleyman Kııraneî 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 

| Hayrettin Erkmen 

Tahsin İnam* 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbım 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
İhsan Altınel 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayııner 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

İZMTR 
i Mehmet Aldemir 
| Pertev Arat 
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Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Osman Kapanı 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosun oğlu 

KAYSERÎ 
Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Rifat Özdeş 

KOCAELİ 
Saim önhon 
Lutfi Tckoğlu 
Hüsnü Türkan d 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A • 
ğaoğlu 
Hidayet Aydmer 
Sıtkı Salim Burçak 

î : 51 26.2 
I Ali Rıza Ercan I 

Saffet Gürol 
Tank Kozbek 
Muammer Obuz 

I Himmet ölçmen 
I Murad Âli Ülgen 

Ümran Nazif Yiğiter 
KÜTAHYA 

Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 

I Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Faruk İlker 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Nafiz Körez 
Su di Mı fıçı oğlu 
Muhlis Tüm ay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

MARDİN 
j Abdülkadir Kalav 
I Cevdet öztürk 

MUĞLA j 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 

. 1954 C : 2 
MUŞ 

Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Z«ki Rıza* Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfik ileri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğln 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 

StlRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SINOB 
Ali Şükrü Şavh 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 

ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
izzet Akın 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Uçöz 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 
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[Reye kattlmıyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Ayni Tan 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Oelâl Yardımcı (Vekil) 

AMASYA 
Kemal Eren 
tımet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Mümtaz Faik Fenik 

(D 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât Iltekin 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
tbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Ali Fahri tşeri 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlıı 

BİTLİS 
Salâhattin tnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mîthat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbîlmez 
İhsan Gülez 

Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan (î. Â.) 
Kenan Yılmaz (Vekil) 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Nihat lyriboz 
Nusret Kirîşcioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Güleügil 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirt.aş 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç (î.) 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 

Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Cevdet San 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen (î.) 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan (Reis) 
Celâl Ram a zan oğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Töla 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger ' 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Aldlya Moshos (t.) 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMtEt 
Halide Edib Adıvar 

MuMddin Erener 
Sadık Giz 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Hehmet Bahadır 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Ziya Termen 
Hamdi Türe (î.) 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
tbrahim Kirazoğlu 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (î.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ , 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
thsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
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Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
ismet inönü 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Semi Ergin 
Refik Şevket înce (I.) 
Muzaffer Kurbanoğlu 
(Reis V.) 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Kemal Türkoğlu 
Asia Uras 

1 : 51 26 . 2 
MUĞLA 

Cemal Hünal 
.Nadir Nadi 
Nâtık Poyrazoğlu 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavra koğlu 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
ismail Işın 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat Barı 
Yusuf Ziya Eker 

. 1954 C : 2 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SÎNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nurettin Ertürk 
Halil Imre 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 

[Açık mehusluMar] 
Amasya 

Ankara . 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

1 

1 
1 
' • > 

1 
2 
1 
2 
1 

Manisa 1 
Niğde 1 
Sivas 2 
Tekirdağ 1 
Tokad i 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

— 
21 

Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Necdet Açanal 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Nij^azi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Suat Başol 
Abdürrahman Beyacı-
giller 
Rifat Sivişoğlu 
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Orman Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin sonucu 

Kanan kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman ıKerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
TTâmit Koray 

ANKARA 
S a dri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Ham di Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramız Eren 
Muhlis Ete 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket înce 
Seyfi Kurtbek 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Nail Geveei 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Tiûtîi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 

Aza sayısı : 4g7 
Rey verenler 260 

Kabul edenler : 260 
Reddedenler : 

Müstenkifler : 
Reye katılmıyanlar : 206 

Açık mebusluklar 21 

[Kabul edenleri 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğln 
Müfit Erkuyumeu 
Enver Güreli 
MUcteba Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
thsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazaneı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Agâh E rozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
TIulûsi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 

Ömer Mart 
ÇANKIRI 

Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakeıoğlu 
Saip özer 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügii 
Refet Tııvaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Nâzım Önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Cemal Köprülü 
Rüknecklin Nasııhioğlu 

ELÂZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 

Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Şamili İnal 
Galip Kmoğlu 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Vanaca 
Kemal Yörükoğlu 

HATAY 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih înankur 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
trfan Aksu 
Reşit Turgut 
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İSTANBUL 
Ihgau Altınel 
Andre Vahram Bayar 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

IZMtR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihnd Baban 
Avni Başman 
Behzat Bildin 
Necdet Ineekara 
Osman Kapan i 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayrı Üstündağ 

KARS 
Tiâtif Ak üzüm 
A libas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkırnn 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçeeioğlıı 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Mayri Tosunoglu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
îsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 

İ : 51 26.2 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Salih Kalemcioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkan d 

KONYA 
Hidayet Aydmer 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yi£iter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Süleyman Siiruri Na-
suhoğlu 
îhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakeıoglu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Faruk ilker 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Kara os-
man o &lu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tüm ay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

. 1954 C : 2 
MARDİN 

Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandal inci 
Nuri özsan 

MUŞ 
Ham d i Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Tl Adi Arı baş 
Süreyya Dellâloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Küskeroğln 
nüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
îzzet Akçal 
Osman Kavrakoglu 
Mehmet Fahri Mete 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci Rerkmarı 
Tevfik Heri 
Finiz Kesim 
Mıılı i Hin özkefeli 
Feri d Tüzel 
Şükrü Ulu cay 
Hasan Fehmi Ustaogb 
Hadi TTzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekel i oğlu 

StlRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Saalp 
Şefik Türkdoğan 

Cemil Yardnn 
SİNOB 

Ali Şükrü Şavlı 
SİVAS 

Nâzım Ağacıkoğlu 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Halil Imro 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
ITamdi Koyutürk 
Halûk Ökeren 
Muzaffer Önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oglu 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
tzzet Akın 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
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[Beye katılmıy anlar] 

AFYON KARAHtSAR 
Abdullah Güler 
Avni Tan 

AĞRI 
Kasım Küf revi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
tsmet Olgaç 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Talât Vasfi 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Ali Fahri îşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLÜ 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem < 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Nihat îyriboz 
thsan Karasioğlu | 

Nusret Kirîşcioğlu 
ÇANKIRI 

Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Mesut Güney 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Hasan Ali Vural 

D15NİZLİ 
Eyüp Şfıhin 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa, Ekinci 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç (t.) 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 

OAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

I HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Cüü 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan (Reis) 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiraley 

I Tahsin Tola 
İSTANBUL 

Enver Adakan 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bay ar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 

rHâdi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Hüsnü Yamat! 
Senihi Yürüten 

I İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Ziya Termen 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
I Emin Develioğlu 

I Ali Rıza Kılıçkale 
ibrahim Kirazoğlu 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (î.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz • 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Tarık Kozbek 

KÜTAHYA 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Semi Ergin 
Refik Şevket İnce (I.) 
Nafiz Körez 
Hamdullah Suphi Tan-
növer 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
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* 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Nadir Nadi 
Nâtık Poyrazoğlu 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 

I : 51 26.2 
Hanıdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Kemal Balta 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
İsmail Işın 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat Ban 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 
Cezmî Türk 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

(Açık mel 
Amasya 
Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

1 
1 
1 
2* 
1 
2 
1 
2 
1 

. 1954 C : 2 
SİVAS 

Ercüment Damalı 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Hamdi Oıhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

busluklar] 
Manisa 
Niğdu 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

— 
21 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Al«ıiı 
Avni Doğan 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksoz 
Yunus Muammer Ak-
kant 
Abdürrahman Boyaeı-
giller 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabaytak 
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Devlet Havayollan Umum Müdürlüğü 1954 Malî yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHISAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali îhsan Sâbis 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket înce 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nail Geveei 
Şevki Hasırcı 
Etern Menderes 
A. Baki ökdem 

Âza sayısı 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

MüstenJkifler 
Reye katılmıyanlar 

Açık mebusluklar 

487 
274 
274 

192 
21 

[Kabul edenler] 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumeu 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
îsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZIANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih înal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkm'en 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GUMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Kemal Demiralay 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
ihsan Altınel 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Fuad Köprülü 
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Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

JtZMtR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avnî Başman 
Behzat Bilgin 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Ali Mühto 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
Kâmil Gündeş 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim Onhon 

Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tank Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Ali Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
ihsan Şerif özgen 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk ilker 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Korez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
nover 

Muhlis Tümay 
MARAŞ 

Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbag 
Süreyya Dellâloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Kb'şkeroğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfik ileri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Tevfik Coşkun 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

SÜRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardnn 

SİNOB 
Ali Şükrü Şavh 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil Imre 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Er at aman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Yunus Muamm'er Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Ali Rıza tnc-ealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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[Reye katılm%yanlar] 

AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Salih Torfilli 

AĞRI 
Halis öztürk 

AMASYA 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Mümtaz Faik Fenik 
(I.) 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Kamu Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 

Sadettin Karacabey 
ÇANAKKALE 

Süreyya Endik 
Nihat lyriboz 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
M'ehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 

ERZİNCAN 
Oemal Gönenç (I.) 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 

GAZİANTEB 
Galip Kınoğlu 
Cevdet San 

Salâhattin Ünlü 
GİRESUN 

Ali Naci Duyduk 
Arif Hikmet Panıuk-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen (î.) 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih İnankur 
Refik Koraltan (Reis) 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
(1.) 
Mithat Benker 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Ahmet Topçu 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran 

Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Sıtkı Pekkip (I.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 

KONYA 
Abdi Çilingir 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir Özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Refik Şevket İnce (t.) 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Salâhattin Hüdayioğlu 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Kemali Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
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NİĞDE 
Hüseyin Ülkü 

ÖRDÜ 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 
Şükrü Uluçay 

1 : 51 26.2 
Hasan Fehmi Ustaoglu 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Cezmi Türk 

SİİRD 
Şefik Türkdoğan 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Servor Scmuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

. 1954 C : 2 
SİVAS 

Nâzım Ağacıkoğlu 
ibrahim Duygun 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Necdet Açanal 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
izzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Abdürrahman Boyaoı-
giller 

[Açık mebusluklar] 
Amasya 
Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

Manisa 
Niğde 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 
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1954 Yılı 

Tekel U. M. Bütçesi 



Tekel Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1/696) 

T. C. 
Başvekâlet . 30. XI. 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Kararlar Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 2681, 6/3300 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Tekel Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçesi hakkında hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
25. XI . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ve esbabı mucibe lâyihala
rının ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

MUCİP SEBEPLER 

Kanun lâyihasının 1 nci maddesi masraf tertiblerini ihtiva eden (A/l) ve (A/2) cetvellerine 
aittir. Bu cetveller için gerekli izahat masraflar kısmında mevcuttur. 

Kanun lâyihasının 2 nci maddesi varidat nevilerini gösteren (B) cetveline aittir. Varidat kıs
mında lâzımgelen izahat verilmiştir. 

Kanun lâyihasının 3 ncü maddesi daimî hizmetliler kadrolarını gösteren (D) cetveline aittir. 
Aynı zamanda geçici mahiyetteki hizmetliler için İcra Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabi
lecek tertipleri gösteren (E) işaretli cetvelde yukarda mevzuubahs edilmiştir. 

Kanun lâyihasının 4 ncü maddesinin (A) fıkrası varidat nevilerinden her birinin dayandığı 
hükümleri gösteren (C) cetveline, 

(B) fıkrası gelecek yıllara geçici taahhütlere girişmeye salâhiyet veren kanunları gösteren 
(G) cetveline aittir. 

Kanun lâyihasının 5 nci maddesi Tekel varidatının hususi hükümlerine göre tarh ve tahsil
lerine 1954 Bütçe yılında da devam olunmasına Muhasebei Umumiye Kanununun 39 ncu mad
desine istinaden cevaz veren hükmü ihtiva etmektedir. 

Kanun lâyihasının 6 nci maddesi bütçedeki tahsisatın fevkında çıkacak geçen ve geçmiş yıl
lara ait borçların ödeme şekillerini göstermektedir. . 

Kanun lâyihasının 7 nci maddesi fevkalâde hallerin devamı müddetince bâzı memur ve hiz
metlilere yemek verilmesi için yetki vermektedir. 

Kanun lâyihasının 8 nci maddesi bütçe tertiplerinde nazara alınacak formülü gösteren (R) 
cetveline aittir. 
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Kanun lâyihasının 9 ncu maddesi 1954 yılı içinde mevkuf tutulan kadroları gösteren (L) 
cetvelinin kanuna bağlı olduğunu ifade etmektedir. 

Kanun lâyihasının 10 ncu maddesi 1953 yılı Bütçe Kanununda mevcut olan hükmün bir yıl 
daha uzatılması zaruri görüldüğünden 1954 yılı lâyihası ile de teklif edilmiştir. 

(A~l) m 
Faslı 202 — Memur ve hizmetliler ücreti 

Madde 11. ~ Umum Müdürlük memurları ftereti 

fes» 

Umum Müdürlük memurlarının kadrosu (650) ve bunun senelik ücret tutarı 2 607 300 
1954 yılı için : 
a) Kadroları müsait olmadığından 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine istinaden 

üst derece farkı alan memurlara bu üst dereceleri farkı olarak 382 200 
b) Kıdemlerini ikmal ettikleri halde terfi edememiş memurların zam farkı 25 500 
c) (Ağustos 1953 - Şubat 1954) zarfında kıdemlerini ikmal ve terfi edeceklerin 

terfi farkı 82 500 
ç) (Mart 1954 - Şubat 1955) zarfında kıdemlerini ikmal ve terfi edeceklerin terfi 

farkı 59 275 
d) Hasta memurlara vekâlet halinde ödenecek vekâlet ücreti karşılığı ve açık maaşı 10 000 

talep edilmesi gerekmektedir. 3 166 775 
Bu miktardan 1950, 1951, 1952, 1953 ve 1954 yıllarında (L) cetveline alman ve bun

dan düşülen kadroların seneliği 231 600 lira 
Kadro imkânları 30 900 » 
Tasarrufu mümkün görülen 304 275 » 566 775 

2 600 000 

"Tenziliyle bu fasla geçen yıldan 250 400 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

Madde 12. — Vilâyetler memurları ücreti 

Teşkilât Kanununa göre memur adedi 2361 olan bu maddenin bir senelik tutarı 6 040 800 

1954 yuh için: 

a) Kadroları müsait olmadığından 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre üst 
derece farkı alan memurlara bu üst dderece farkı olarak 1 227 000 

b) Kıdemlerini ikmal ettikleri halde terfi edememiş bulunanların zam farkı 77 400 

Lira 

c) (Ağustos 1953 - Şul>at 1954) zarfında kıdemlerini İkmal ve terfi edeceklerin 
terfi farkı * 1»53 900 

ç) (Mart 1954 - Şubat 1955) zarfında krdemlerini ikmal ve terfi edeceklerin ter
fi farkı 100 300 

d) Mahallen yapılan vekâletler için Ödeneck vekâlet ücreti karşılığı 22 000 

7 621 400 
J/ira talebedillınesi gerekmektedir, 
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Bu miktardan 1950, 1951, 1952, 1953 ve 1954 yıllarında (3ö) cetveline alman ve 

bundan düşülen kadroların seneliği 815 400 
Kadro imkânları 11 400 
Tasarrufu mümkün görülen 294 600 1 121 400 

6 500 000 

Tenzille ve geçen yıldan 414 600 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

'•••—•- ., ^_A. Madde 13 — Fabrika ve işletmeler memurları ücreti 

Teşkilât Kanununa göre memur ad'edi 721 olan bu maddenin bİT senelik ücret tu
tarı 2 203 200 

1954 yılı için : 

a) Kadroları müsait olmadığından 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğin
ce üst derece farkı alan memurlara bu üst dereceler farkı olarak 306 900 

b) Kıdemlerini ikmal ettikleri halde terfi edememiş memurların zam farkı 10 500 
c) (Ağustos 1953 - Şubat 1954) zarfında kıdemlerini ikmal ve terfi edeceklerin 

terfi farkı 56 400 
ç) (Mart 1953 - Şubat 1954) zarfında kıdemlerini ikmal ve terfi edeceklerin 

terfi farkı 
d) Mahallen yapılan vekâletler aiçin ödenecek vekâlet ücreti karşılığı 

liranın talebedilmesi gerekmektedir. 

Bu miktardan 1950, 1951, 1952, 1953 ve 1954 yıllarında (L) cet
veline alman ve bundan düşülen kadroların seneliği 

Kadro imkânları 
Tasarrufu mümkün görülen 

tenziliyle ve geçen yıldan 93 000 lira fazlasiyle 

tahsisat teklif edilmiştir. 

1953 yılı Bütçe Kanununda mezkûr yıl için Umum Müdürlük kadrosu (619), vilâyetler kad
rosu (2 398) ve fabrikalar kadrosu da (715) olarak görülmektedir. 1954 yılında Umum Müdür
lük kadrosu (650), vilâyetler kadrosu (2 361) ve fabrika ve işletmeler (721) olarak gösterilmiştir. 
Umum Müdürlükte görülen fazlalık münhal ve mevkuf kadroların ihtiyaca göre tevzi edilmek 
üzere merkezde toplanmasından tevellüt etmiştir. 

Bu faslın 3 maddesi için geçen yıl tahsisatından ceman 758 000 lira fazlasiyle 11 593 000 lira 
tahsisat teklif edilmiştir. 

Umum Müdürlüğün Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 20. V . 1946 tarihli ve 4896 sayılı Kanuna 
bağlı cetvele nazaran 3 765 olan ve bilâhara 2 . VI I . 1951 tarih ve 5804 sayılı Kanunla 3 732 ye in
dirilmiş bulunan kadro adedinin İJmum Müdürlük, vilâyetler, fabrdka ve işletmelere tevzi şekli ve 
mevkuf tu'tulan kadrolarla (L) cetveline almaman, münhal kadrolar, fiilî mevcutlar senebaşla-
rındaki durum itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

ılığı 

137 400 lira 
30 000 » 

79 225 
8 000 

2 664 225 

171 225 
l 

2 493 000 

( S. Sayışı : 73 , 



— 5 — 

Yılları 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

Umum 
Müdürlük 

622 
616 
687 
549 
552 
568 

Vilâyetler 

2 454 
2 278 
2 197 
2 082 
2 035 
1 977 

Fabrika ve 
işletmeler 

686 
671 
686 
686 
664 
670 

Kadro 
yekûnu 

3 762 
3 565 
3 470 
3 317 
3 251 
3 215 

Mevkuf 

3 
21 
26 
23 
24 
21 

(L) 
cetveli 

179 
269 
392 
457 
496 

Umum 
kadro 

yekûnu 

3 765 
3 765 
3 765 
3 732 
3 732 
3 732 

Münhal 

238 
172 
158 
183 
122 
134 

Fiilî 
Mevcut 

3 524 
3 393 
3 312 
3 134 
3 129 
3 081 

ÎBu tablonun incelenmesinden anlaşılacağı veçhile 1949 yılında 3 524 olan fiilî mevcut 1950 de 
3 393 e, 1951 de 3 312 ye, 1952 de 3 134 e, 1953 te 3 129 a. ve 1954 te 3 081 e inmiştir. Kadro 
adedindeki bu fiilî azalmanın umumi kadroya nazaran nispeti 1949 yılında % 6,40 a, 1950 yılında 

'% 9,88 e, 1951 yılında % 12,03 e, 1952 yılında % 16,02 ye, 1953 yılında % 16,16 ya ve 1954 yılın
da % 17,44 e yükselmiştir. 

Kadrolardaki bu tasarruf katî zaruret olmadıkça münhallere tâyin yapılmamak hususundaki 
kararın tatbikına devam edilmekle sağlanacaktır. 

Bütçe kanunu tasarısına eklenen (L) cetveline gelince; 

Münhal kadroların (L) cetveline alınmasına 1950 yılında başlanmış ve mütaaddit yıllar bu cet
vele alman kadroların adedi ve senelik tutarı aşağıdaki tablıoda gösterilmiştir. . 

Yıllar 

1950 
1951 
1952 
1953 

1954 

Umum Müdürlük 
A 

r 
Kadro 
adedi 

8 
22 
31 
6 

67 
+ 8 
— 14 

61 

Yıllık 
tutarı 

15 600 
99 600 

139 200 
21 000 

275 400 
14 400 
58 200 

231 600 

Vilâyetler 
A 

r 
Kadro 
adedi 

162 
54 
81 
42 

339 
82 
37 

384 

Yıllık 
tutarı 

316 500 
169 500 
188 700 
93 600 

768 300 
147 600 
100 500 

815 400 

Fahri 
t . . 

Kadro 
adedi 

9 
14 
11 
17 

51 
5 
5 

51 

ikalar 
A. 

Yıllık 
tutarı 

16 800 
43 200 
30 300 
50 400 

140 700 
9 000 

12 300 

137 400 

Kadro 
adedd 

179 
90 

123 
65 

457 
95 
56 

496 

Yekûn 
A 

Yıllık 
tutarı 

348 900 
312 300 
358 200 
165 000 

1 184 400 
171 000 
171 000 

1 184 400 

Buna göre (L) cetveline alman kadrolar 1950 yılında 179 iken 1951 yılında 269 a, 1952 de 392 
ye, mukabil 1953 yılında 457 ye yükselmiştir. 3765 olan ilk kadroya nazaran (L) cetveline'alınan
ların nispeti 1950 yılında % 4,75, 1951 yılında %. 7,14, 1952 yılında % 10,41 ve 1953 yılında ise 
% 12,13 tür. 

1954 yılında ise (L) cetveli tutarında hiçbir değişiklik olmadan adedin 39 tane fazlalaşmış 
olması, küçük kadrolarda bulunup da iki üst derece terfi müddetlerini ikmal ettikleri halde kad
rosuzluk yüzünden terfilerine imkân bulunamıyan memurların terfilerini sağlıyabilmek için bir 
kısım nispeten yüksek ücretli kadroların (L) cetvelinden çıkarılarak yerine daha küçük kadra üc
retli vazifelerin dâhil edilmesinden ileri gelmiş bulunmaktadır. 
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Madde 21. — Umum Müdürlük hizmetlileri ücreti 

1952 yılında 223 olan Umum Müdürlük hizmetlileri kadrosu 1953 yılında 220 ye indirilmiş 
bulunmaktadır. 1954 yılı için inşaat, tesisat ve proje işlerini kontrol maksadiyle hizmetliler cet
velinin teknisiyenler kısmına lüzumlu kadro ilâveleri yapılmış ve buna mukabil tasarrufu müm
kün görülen kadrolar tenzil edilerek hizmetli adedi geçen yıl olduğu gibi 219 olarak tesbit edil
miştir. 

Yukarda izah edilen bu kadro değişiklikleri neticesinde 1954 yılı için istenilen tahsisat geçen 
yıldan 22 320 lira fazlasiyle 624 000 liradır. 

Madde 22 — Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

1952 yılında 1 650 olan vilâyetler hizmetlileri kadrosu 1953 yılında 1 629 adede indirilmiştir. 
1954 yılı için 1 noksaniyle 1 628 kadro teklif edilmiş ve bunun baliği geçen yıldan 900 lira nok-
saniyle 2 055 900 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Madde 23. — Fabrika ve işletmeler hizmetlileri ücreti 

1952 yılında 164 olan işletmeler hizmetlileri kadrosu 1953 yılında 84 e indirilmiş bulunmaktadır. 
1954 yılı için teklif edilen kadro adedi geçen yıldan 17 noksaniyle 67 ve tahsisat yenûnu da 21 420 
lira noksaniyle 172 500 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Hizmetlilere ait 3 senelik mukayeseli kadro vaziyeti ve yıllık tutarları aşağıda gösterilmiştir.. 

Kadro Yıllık Münhal Fiilî 
Yılı adedi tutarı adedi mevcut 

1952 2 037 2 853 720 59 1 978 
1 9 5 3 1 9 3 3 2 8 5 2 4 0 0 — 1 9 3 3 
1954 1 914 2 852 400 — — 

Buna göre 1952 yılında 1 978 olan fiilî mevcut 1953 te 1 933 adede tenezzül etmiştir. 1954 yılında 
boşalacak kadrolarm şimdiden tesbiti mümkün olamadığından fiilî mevcudun ne kadar olacağı bili
nememektedir. 1954 yılı için umumi olarak teklif edilen hizmetliler tahsisatı 1953 yılnın aynı ve 1952 
yuma nazaran 1 320 lira noksandır. 

Fasıl 303. — Geçici hizmetliler ücreti 

Madde 11. — Umum Müdürlük geçici hizmetliler ücreti 

Geçen yılda olduğu gibi kurs öğretmenleri için verilen ücretler ile 1954 yılında fabrika, tuzla ve 
depoların tevsii ve yeniden inşaatı işlerini kontrol için çalıştırılmasına zaruret hâsıl olacak yüksek 
teknik ve fen elemanlarının ücretlerini de karşılamak üzere bu yıl bütçesinde geçen yıldan 18 300 
Ura fazlasiyle 92 100 lira teklif edilmiştir. 

Madde 12 — Vilâyetler ^geçici hizmetliler ücreti 

<$eçen «ene ba maddeye konulan tahsisattan 18 000 lira fazlasiyle 21 600 lira teklif edil
miştir. 

Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler geçici hizmetliler ücreti 

T^abrikalarda ûk tahsili olmıyan işçilere ders vermek için istihdam edilen öğretmenlerin üc
reti karşılığı olmaik üzene ve ..geçen senenin aynı olarak 1954 senesinde de 6 300 lira konulmuştur. 

Fasıl 204 — Ecnebi uzmanve hizmetlilenle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

1953 senesinde Birleşmiş Milletler Teknik Yardımından faydalanılmış olmakla beraber 1954 
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yıâmıda yine ecnebi uzmanla* getirilmesi ve bunlara yardımcı personel temini mülâhazasiyle bu 
fasla ihtiyaten ve geçen yıldan 25 000 liranoksanliyle 25 000 lira teklif edilmiştir. 

(Fasıl 206 — 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
* 

Madde 11 — Umuan Müdürlük memurları çocuk zammı 
1. VII. 1953 nihayetine kadar zam verilen çocuk adıedi (415) tir. 1953 ve 1954 yılları sonu

na kadar (35) çocuğun doğacağı1 tahmin olunarak bu miktar i(450) aded olarak (hesaplanmıştır. 
Bunun senelik tutan ı(450 X 10 X 12 = 54 000) liradır. Bu yekûna tahminin üstünde çıkacak 
doğumu da karşılamak üzere 6 000 lira ilâve edilmiş, bu suretle bu maddeye gecen sene olduğu 
gibi (60 000) lira teklif ledilmiştir. 

• Madde 12 — Vilâyetler memurları çocuk zammı 

1952 yılında zam verilmiş olan vasati çocuk adedi 3 675 tir. Senelik vasati tahminlere göre 
1953 yılında 200 ve 1954 yılında 200 aded olmak üzere (4 075> aded çocuğa zam verileceği hesap-
lananıştır. Bunun senelik tutarı 4 075 X 10 X 12 = 489 000 liraya baliğ olmakla beraber ceman 
39 000 liranın tasarrufu muhtemel görülerek maddıeye, geçen yıl olduğu gibi, 450 000 lira teklif 
edilmiştir. 

Madde 13 — Fabrika ve işletmeler* memurları çocuk zammı 

1952 yılında zam verilmiş olan vasati çocuk adedi 800 dür. Senelik vasati tahminlere göre 1952 
ve 1953 yıllarında 90 çocuğun doğacağı nazan itibara alınarak ceman 890 çocuk için 890X10X12= 
106 800 lira hesaplanmıştır. Ancak, bu paradan 11 800 liranın tasarrufu mümkün görülerek bu 
maddeye geçen yıl olduğu gibi 95 000 lira konmuştur. 

Madde 21 — Umum MüdüTİük memurları doğum yardımı 

Geçen yıl tahsisatının aynı alarak 5 000 liranın kâfi geleceği nazarı itibara alınarak bu yıl da 
bu fasla aynı miktar üzerinden 5 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 22 — Vilâyetler memurları doğum yardımı 

Geçen yıl tahsisatının aynı olarak 47 000 liranın kâfi geleceği mülâhaza edilmiş ve bu madde 
için (47 000) lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Madde 23 — Fabrikalar ve işletmeler memurları doğum yardımı 

Geçen yılların sarfiyatı göz Önünde bulundurularak ve geçen senenin aynî olarak (10 000) lira 
teklif edilmiştir. 

Madde 31 — Umum Müdürlük memurları ölüm yardımı 

1953 yılı tahsisatının aynı olarak 3 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 32. — Vilâyetler memurları ölüm yardımı 

Geçen yıllarda konan tahsisatlar da göz önünde tutularak bu madde için geçen senenin aynı ola
rak 12 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 33. — Fabrikalar ve işletmeler memurları ölüm yardımı 

1952 yılı sarfiyatının tahsisatı aşmış olmasına rağmen bu madde için geçen senenin aynı olarak 
3 000 lira teklif edîbaiftir. 
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Madde 40. — Yakacak zammı 

Rakımı yüksek olan mahallerin kadro durumlarına göre, 
3 memur için ayda 30 liradan 90 

151 » » » 15 * » 2 265 
151 » » » 15 » 2 265 

ki ceman 154 » > » 2 355 liraya ihtiyaç olup bunun altı aylığı (14 130) lira 
olarak hesaplanmıştır. Muhtemel kadro değişikliklerine göre husule gelecek farkları karşılamak mak-
sadiyle geçen senenin aynı olarak (15 000) lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 207 — Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâ
fatı 

1954 yılı için 3 - 4 memurun dil imtihanına gireceği düşünülerek geçen sene olduğu gibi 4 500 
lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 209 —• 5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak öde
meler 

Madde 11. — %. 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları karşılığı 

Memur ve hizmetliler ücreti yekûnu 1953 yılına nazaran 758 000 lira fazlasiyle (14 445 400) li
ra tutmaktadır. % 5 emekli ve % 25 giriş aidatlarının bir yıllık nispeti %5,50 olduğundan buna 
göre yapılan hesap neticesinde 39 497 lira fazksiyle (794 497) lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Madde 12. — % 1 ek karşılığı 

14 445 400 liranın % 1 i karşılığı ve geçen yıldan 7 417 lira fazlasiyle 144 454 lira tahskajt 
(konulmuştur. 

Madde 13. — Emekli ikramiyeleri karşılığı 

25 yılı dolduranlara da ikramiye verileceği göz önünde tutularak bu maddeye geçen seneden 
160 000 lira fazlasiyle (500 000) lira konulmuştur. 

Madde 14. — Sandık Yönetim masrafları karşılığı 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 28 nci maddesi icalbatmdan olup mezkûr kanunun 14 
neü maddesinin (D), fıkrasına göre 1953 yılı Bütçesinin 209/11 tertibine konmuş olan 755 000 
liranın 0,0724 ü nispetinde tutarı olup geçen yıldan 692 lira fazlasiyle 54 662 lira teklif edilmiş
tir. 

Madde 15 — Diğer ödemeler 

Evvelki yıllar sarfiyatı ve yapılmasına mecburiyet hâsıl olan münakalelerle 6 122 sayılı Ka
nuna göre emekliye sevkedileeek memurlar için 55 yaşma kadar ödenecek tazminat göz önünde 
tutulmak suretiyle geçen yıldan 85 995 lira fazlasiyle (150 000) lira konmuştur. 

Fasıl 210 — Temsil tahsisatı 

Hususi kanununa göre ayda 175 lira ödemek üzere geçen yıl athsisatmın aynı olarak 2 100 
lira konulmuştur. 

Fasıl 218 —• 4896 sayılı Kanun gereğince ödenecek kasa tazminatı 

27. V . 1953 günlü ve 865/4 sayılı îcra Vekilleri Heyeti karariyle meriyete girmiş bulunan 
(İnhisarlar Umum Müdürlüğü teşkilâtının teftiş ve murakabe usulleri ve memur ve hizmetlileri 
hakkında nizamname) nin 107 nci maddesi gereğince idare memurluklariyle tuzlalarda % 15, 
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müdürlük, doldurma yeri, işleme vebakım evlerinde %• 20, Umum Müdürlük ve başmüdürlük
lerde % 25, Umum Müdürlüğe bağlı fabrika, atölye, depo, işleme ve bakım evlerinde % 20 he
sabiyle verilecek kasa tazminatını karşılamak üzere geçen yıldan 225 000 lira fazlasiyle (480 000) 
lira teklif edilmiştir. • 

Fasıl 301 — Umum Müdürlük büro masrafları 

Madde 10 — Kırtasiye 

1953 yılı için verilmiş olan 13 500 liranın kâfi geleceği anlaşıldığından bu maddeye geçen se
nenin aynı olarak (13 500) lira konulmuştur. 

Madde 20 — Döşeme 

1953 yılı için verilmiş olan 2 000 liralık tahsisat bu sene için de aynen teklif edilmiştir. 

Madde 30 — Demirbaş 

Umum Müdürlük teşkilâtında senelerden beri kullanılmakta bulunan yazı, cetvel ve hesap ma
kinelerinin tamir kabul etmiyecek derecede yıpranmış olanlarının yerine yenilerinin mubayaası 
zaruri bulunmaktadır. Sarfiyat seyrine göre 1954 yılı için 3 000 lira fazlasiyle (10 000) lira teklif 
edilmiştir. 

Madde 40 — öteberi masrafları 

1953 yılı için verilmiş olan 15 000 liranın kâfi geleceği anlaşıldığından bu maddeye geçen se
nenin aynı olarak (15 000) lira konulmuştur. 

Madde 50 — Aydınlatma 

1953 yılı için verilmiş olan 15 000 liranın kâfi geleceği anlaşıldığından bu maddeye geeçen 
yılın aynı olarak (15 000) lira konulmuştur. 

. ' Madde 60 — Isıtma 

1953 yılı için verilmiş olan 20 000 liranın kâfi geleceği anlaşıldığından bu maddeye geeçen 
yılın aynı olarak 20 000 lira konulmuştur. 

Fasıl 302 -— Vilâyetler büro masrafları 

- . , Madde 10 —Kırtasiye 

Geçmiş yıllar sarfiyatına nazaran ; 70 000 liranın kâfi geleceği anlaşıldığından bu maddeye 
geçen yıldan 10 000 lira noksaniyle 70 000 lira konulmuştur. 

Madde 20 — Döşeme 

1953 yılı için verilmiş olan 10 000 liralık tahsisatın kâfi geleceği anlaşıldığından bu madde
ye geçen yılın aynı olarak 10 000 lira konulmuştur. 

Madde 30 — Demirbaş 

Mülhakat idarelerinde kullanılmakta olan yazı ve hesap makinelerinden/ birçokları tamir ka
bul etmiyeeak durumda bulunduğundan bunların kısmen yenilenmelerini temin eylemek üzere 
geçen yıla nazaran 5 000 lira fazlasiyle 25 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde40 — öteberi masraf lam 

1953 yılı için verilmiş olan 40 000 liralık tahsisatın kâfi geleceği anlaşıldığından bu maddeye 
geçen yılın aynı olarak40 O0O lira konulmuştur. 
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'Madde 50 — Aydınlatma 

1953 yılı için verilmiş olan 35 000 liralık tahsisatın kâfi geleceği anlaşıidığinıdan bu maddeye 
geçen yılmayım olarak 35 000 lira 'konulmuştur. 

Madde 60 —Isıtma 

1952 ve 1958 yılları sarfiyat seyrine göre geçen seneden 10 000 lira noksaniyle 110 000 lira
nın kâfi geleceği anlaşıldığımdan 110 000 lira konulmuştur, 

Fasıl 303 — Basrlı kâğıt ve def te rk r 

1953 yılı için verilmiş olan 90 000 liranın kâfi geteceği anlatıldığından bu maddeye geçen yı
lın aynı olaraık 90 000 lira konulmuştur. 

Fasıl 304 — 'Pasta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 

'Madde 11 — Umum Müdürlük posta ve telgraf ücretleri 

Bu maddeye geçen senenin aynı olarak 25 000 lira konulmuştur. 

Madde 12 — Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 

Bu maddeye geçen senenin aynı olarak 200 000 lira konulmuştur. 

Madde 21 — Umum Müdürlük telefon ve başka muhabere masrafları 

1953 yılı için verilen 45 000 liranın kâfi geleceği anlaşılmakla bu maddeye de geçen senenin 
aynı olarak 45 000 lira konulmuştur. 

Madde 22 — Vilâyetler telefon ve başka muhabere ücret ve masrafları 

Şimdiye kadar Jandarma teşkilâtına ait hatlara bağlı bulunan birçok idarelerimizin telefonla
rını içişleri Vekâletinin emirleriyle posta ve telgraf idarelerine bağlamak zarureti hâsıl olduğun
dan bu uğurda ihtiyar edilecek masrafları karşılamak üzere 1953 yılma nazaran 10 000 lira fazla-
siyle 50 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 305 — Kira bedeli 

Madde 11 — Merkez 

Tertibi muhafaza maksadiyle geçen yıl bütçesinde olduğu gibi 1 lira konulmuştur. 

Madde 12 — Vilâyetler 

1952 senesinde kira olarak ödenen miktar 4 253 liradır. Kira mevzuatının son defa değişmesi 
dolayısiyle bâzı binalara fazla kira ödeneceği ve bâzılarının da terkedilerek yeni bina tutulması 
mecburiyeti karşısında kalınacağı ve dolayısiyle bugüne nazaran fahiş kira ödeneceği mülâhaza 
edilmiş ve aradaki farkın miktarı şimdiden tâyin edilemediğinden geçen yıl teklif olunan 17 000 
lira aynen ipka edilmiştir. 

Fasıl 306 — Giyecekler 

Âzami tasarrufa riayet edilmek şartiyle geçen senenin aynı olarak 125 000 lira teklif edilmiş
tir. 

Fasıl 307 — Yolluklar 

Madde 10 — Sürekli görev yolluğu 

Âzami tasarrufa riayet edilmek şartiyle gecen senenin aynı olarak 50 000 liva teklif edilmiştir. 
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Madde 20 — Geçici görev yolluğu 

Memur ve hizmetlilerin geçici görevleriyle 3437 sayriı Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu hü
kümleri gereğince yapılması icabeden tütün mahsulünün tahmin, tartı, itiraz, kontrol, gizli 
ekim, tarlada veya kurutma yerlerindeki hasar ların tesbiti, kaçakçılığın zararsız bir hale geti
rilmesi gibi muhtelif ve geniş bir sahaya yayılmış işlerin görülmesi için lÜBumlu tahsisatı ih
tiva eden bu maddeye 1952 yılında konan 312 000 liralık tahsisat, işlerde husule gelen inki
şafın da inzimamiyle, kâfi gelmemiş ve bir kısım istihkaklar tediye edilememiştir. 

Bu vaziyetin tekerrür etmemesi ve işlerin aksamadan görülmesi mülâhazasiyle, geçen yıldan 
20 000 lira fozlasiyle, 320 000 lira teklif edilmiştir, 

Madde 30 — Müfettişler yolluğu 

Kadro mevcudu göz önünde tutularak geçen yıl tahsisatının aynı olarak (120 000) lira tek
lif edilmiştir. 

Madide 40. — Yalbancı memleketler yt>Huğu 

Dış piyasalardaki mesai birliği ve Hindistan ve PaJkisfcanla öten ticari temaslar icatoı oiarak 
bu maddeye geçen senenin aym olarak 50 000 lira feottuhnutşttr. 

Madde 50 — Ecne'bi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardumeı per&oraeün yolluk ve mmea&Mi 

204 ncü faslın gerekmesinde kah olunan, getirilecek bir veya M usmanm-vıe personelinin ya
pacakları seyahatlere karşılık olarak bu tertibe geçen seneden 5 000 lira moksaniyle 5 000 lira 
konulmuştur. 

F^SÎI 308 _ 4508 sayılı Kanun gereğince ödbnecek tedavi mas*«vilsm ve yollukları 

ötedentberi 'bu fasla toonan ta&sisatîn sarfında her türlü tecM^riere ve tasarruf e*rek*tee %a§-
vurulmasma rağımen : 

1. Son yıllarda hastaların nispet kaıbul etmiyeeek derecede çoğabMş «fenası; 

2. Ekserisinin «aftatoryum tedovisme îhtiyaeı okalardan bulunması; 

3. Resmî hastanelerde yer bulunmasına hemen hemen imkân kftlmaım*ş ok»ası yüaüadsn has
taların resmî hastanelere nazaran çok daha pahalı olan, hu»usi hastanelere yatırılması mecburi
yetinde kalmması; m 

4. 4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince verilecek tedavi masrafları ve yol paraları 
hakkındaki talimatname hükümleı^Bn hasta-aıeınurlaTfn id»reee tedaivi edilmesini âmir bulun
ması, evvelden tahmine imkân olmryan âni vakaların, aaıeUyat ve tedavilerin zuhuru ha
linde - tahsisat kifayetsizliği sebebiyle- bunlarla alâkalanmamaya imkân bulunmaması ve aksi 
takdirde hastaların hayatlarının tehlikeye «ekulaeağmm ve btmun da tahsisatsız sarfiyattan daha 
vahim neticeler doğuracağının aşikâr bulunması, gibi sebepler yüeünden konulan tahsisat kâfi 
gelmemekte ve her sene (karşılıksız borçlar) kanunu teklif edilmek suretiyle ilâveten, tahsisat 
alınmasına mecburiyet hâsıl olmaktadır. Bu itibarla ve geçen dört senenin sarfiyatiyle 1953 yılının 
altı ayhk vaziyeti göz önünde tutularak 8 maddeden teşekkül eden bu ^fask UCMJOfr 4ira Ittffmhrm-
sı lâzımgeleceği tesbit edilmiş ve teklif o suretle yapılmıştır. 

Madde 11. - Umum Müdürlük 

Yukarda arzedilen mucip sebeplere binaen bu maddeye 10 ÖÖ&'öra fa«la«iyk 25 *§Ö0 #ra ko-
nulmustur. 
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Madde 12. — Vilâyetler 

Yukarda arzedilen mucip sebeplere binaen bu maddeye 45 000 lira konulmuştur. 

Madde 13. — Fabrikalar ve işletmeler 

Yukarda arzedilen mucip sebeplere binaen bu maddeye 5 000 lira fazlaasiyle 20 000 lira konul
muştur. 

Fasıl 403 — Temsil masrafları 

Son zamanlarda haricî temaslarda vukua gelen inkişaf dolayısiyle yabancı memleketlerden ge
len tütün alıcıları ve sair ziyaretçiler de artmış olduğundan geçen yıl verilen 5 000 liralık tah
sisat kâfi gelmemiş ve ihtiyaç Tütüncüler Birliğinin yardımiyle karşılanmıştır. Bu vaziyet göz 
önünde tutularak 1954 yılı için, geçen yıldan 2 500 lira fazlasiyle 7 500 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 405 — 5190 sayılı Kanunun gerektirdiği koruma ve tahsil memurları hayvanları masrafları 

Madde 10 — Hayvan satmalma bedeli 

1953 yılı içinde bir kısım memurların tedarik edecekleri hayvanlar için avans karşılığı ola
rak 1952 senesine nazaran 2 000 lira noksaniyle, 1 000 lira tahsisat konulması kabul edilmişse 
de mülhakat idarelerinin devamlı taleplerine göre bu miktar tahsisatın ihtiyaca kifayet etmediği 
görüldüğünden 1954 yılı için 2 000 lira fazlasiyle 3 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 20 — Memurlara verilecek hayvan yem bedeli 

Halen mevcut 445 atlı takip memuru ile koruyucuların ayda 15 liradan ibaret yem bedelleri
nin senelik tutarı 80 100 liradır. Sene içinde at alması melhuz 5 kişinin hayvan yem bedeli 900 
lira tutmaktadır. 1953 Bütçe yılında tuzlalardaki atlı koruyucuların takibat kısmından alınıp tuz
la bekçisi olarak istihdam edilmekte olmaları hasebiyle koruyucu kadrosu da azalmış ve yem 
bedelinden de geçen yıla nazaran 900 lira fazlasiyle 81 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 407 —-• Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar 

Madde 26 — Nispeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler 

Geçen yıl tahsisatının aynı olarak 500 lira konulmuştur. 

Madde 30 —• Geri verilecek paralar 

Geçen yıl tahsisatının aynı olarak 9 000 lira konulmuştur. 

Madde 40 — Mahkeme harçları 

Geçen yıl tahsisatının aynı olarak 60 000 lira konulmuştur. 

Madde 50 — Bina ve arazi vergileri 

1952 yılı sarfiyatı göz önünde tutularak geçen yıldan 1 000 lira noksaniyle 2 000 lira teklif 
edilmiştir. 

Madde 60 — Kaçağın Meni ve takibine dair olan 1918 sayılı Kanun ve ekleri gereğince yapılacak 

ödemeler 

Geçen yıl tahsisatının aynı olarak 15 000 lira konulmuştur. 

Fasıl 417 — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenecek vergi re resimler 
Belediyelerce iştirak payı namı altındaki taleplerin ziyadeleşmesi göz önünde tutularak bu 

madde için geçen seneden 3 000 lira fazlasiyle 15 000 lira teklif edilmiştir. 
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Fasıl 419 — Mahkeme masrafları 

Geçen sene tahsisatının aynı olarak 40 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 420 — Tecrübe, ıslah ve mücadele masrafları 

Madde 11 — îşçi ücretleri 

Geçen sene tahsisatının aynı olarak 140 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 12 — Yönetim masrafları 

Geçen sene tahsisatının aynı olarak 18 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 13 — Teknik masraflar 
Doğu tütüncülüğünün kalkındırılması programı da göz önünde bulundurulmakla beraber ensti

tü lâboratuvarlarmın noksan olan cihaz ve âletlerinin bir kısmı tamamlanmış olması hasebiyle bu 
madde için geq&n. seneden 17 000 lira noksaniyle 55 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 14 — Fidelik müsabakaları 

Geçen s'ene tahsisatının aynı olarak 2 500 lira teklif edilmiştir. 

Madde 15 — Bağ yardımı 

Tertibin muhafazası için 1 lira konulmuştur. 

Madde 17."— Mücadele masrafları 

Geçen sene tahsisatının aynı olarak 20 000 lira konulmuştur. 

Fasıl 421 — Kaçağı takip ve önleme masrafları 

Madde 11 — Tütün ekimi yazma masrafları 

Geçen sene tahsisatının aynı olarak 100 000 lira konmuştur. 

Madde 12 — Kaçak eşya ve taşıma masrafları 

Geçen sene tahsisatının aynı olarak 15 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 13. — Kaçakla mücadele masrafları 

Geçen sene tahsisatının aynı olarak 10 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 450 — Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar 

Üniversitede okumakta olan 2 talebenin beherine Millî Eğitim Vekâletince kabul edilen asgari 
ayda 125 şer liradan 6 ay için 1 500 lira, burs bedeli ile sair masraflar için 500 lira ki ceman, ge
çen seneden 14 563 lira noksaniyle 2 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 451 — Tayın masrafları 

Madde 10. — Satnalma ve abone 

Geçen sene tahsisatının aynı olarak 10 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 20. — Başka her çeşit masraflar 

Geçen sene tahsisatının aynı olarak 10 000 lira teklif edilmiştir. 
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Fasıl 452 — Staj masrafları 

Madde 10. •— 4489 sayılı Kanuna yö?* staj icra ecnebi memleketlere gönderileceklerin yollukları ile 
başka her çeşit masrafları 

1954 yılı için 4 500 lira teklif edilmiştir. 

Madde 20. — Teknik* yardımdan faydalanılarak ecnebi memleketlere gönderileceklerin yolluk ve 
masrafları 

Geçen senenin aynı olarak 8 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 453 — Milletlerarası1 münasebetlerin gerektirdiği masraflar 

Madde 10 — Kurum ve derneklere katılma payı 

Paris'te Milletlerarası Şarap Ofisine iftirak aidatı ol arak, ödenecek 7 893 İsviçre frangının 
mukabili olan 6 000 liranın kâfi geleceği anlaşılmış ve ona göre teklif yapılmıştır. 

Madde 20 — Kongre ve (konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve masrafları. 

Geçen sene tahsisatının aynı olarak 10 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 459 — Spor masrafları 

Geçen sene tahsisatımın aynı olarak 1 00O lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 476 — Kurs masrafları 

Madde 10 — Kurs umumi masrafları 

Geçen sene tahsisatınım aynı olarak 1 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 20 — öğrenci bursları 

Bilûmum öğrenci burslarımın artırılmış' olması göz önünde bulundurularak eksper kurşundaki 
30 öğrencinin ayda 125 lira üzerinden senelik bursları karşılığı için gegen seneden 13 600 lira faz-
lasiyle 46 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 501 — Geçen yıl borçları 

Geçen seme tahsisaitımım aynı olarak 40 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 502 — Eski yıllar borçları 

Madde 10 — 1949 -1952 yılları borçları 

Geçen sene tahsisatının aynı olarak 45 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 20 — 1928-1948 yıllan borçları 

Geçen sene tahsisatının aynı olarak 5 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 505 — Hükme bağlı borçlar 

Geçen sene tahsisatının aynı olarak 150 000 lira konulmuştur. 

Fasıl 602 — İşçi kurul ve sendikalarına yardım 

5018 sayılı Kanunla teşekkül etmiş bulunan işçi sendikalariyle sair işçi kurullarının inkişaf
larını sağlamak maksadiyle geçen sene tahsisatının aynı olarak 10 000 lira teklif edilmiştir. 
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Fasıl 604 — Çeşitli hayır kurumlarına yardım 

İdaremize hayır kurumlarının yapacakları müracaatları karşılamak üzere geçen sene tahsisatı
nın aynı olarak 1 000 lira teklif jedilmiştir. 

Fasıl 605 — 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu gereğince şarapçılara verile
cek primler ve yapılacak başka ödemeler 

Hariç memleketlere ihraç edilecek şaraplar için verilecek primleri ve hususi şarap âmilleri 
arasında açılacak müsabakada muvaffak olanlara verilecek mükâfatları karşılamak üzere geçen 
sene tahsisatının aynı olarak 100 000 lira teklif edilmiştir. 

U/-2) 

Fasıl 701 — Yapı onarımı 

Madde 11 — Umum Müdürlük 

Umum müdürlük binası, levazım ambarları, enstitülerle nakliyat şubesi binalarında zuhur 
edecek tamirat işlerinin karşılanmasını ve Umum Müdürlük binasının denize kaymasının önlenme
si için mevcut rıhtımın takviyesini teminen bu maddeye, geçen seneki miktardan 295 000 lira fazla
siyle 310 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 12 — Vilâyetler 

Mülhakat idare malı binalarının tamiratını karşılamak için bu maddeye geçen seneki miktarın 
aynı olarak 1Ö0 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 13 — Fabrika ve işletmeler 

Fabrika, tuzla ve doldurma evlerinde yapılaeak her çeşit tamirat ile kibrit fabrikasının lü
zumlu onarımının karşılanması için geçıen sene talhsîsatından 115 000 lira fazlasiyle 290 000 lira 
teklif edilmiştir. 

Fasıl 735 — Bina satmalıma, yaptırıma 

Madde 12. — Vilâyetler 

1954 senesi için hazırlanan inşaat programına, göre en zaruri ihtiyaçları karşılamak üzere ge
çen seneki miktardan 25 000 lira fazlasiyle 835 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 13 —• Fabrika ve işletmeler .._..... 

1954 inşaat programına göre tütün, müskirat fabrikalariyle tuzlalarda yaptırılacak ilâve bi
nalar karşlığı olarak bu maddeye geçen seneye nazaran 50 000 lira fazlasiyle 250 000 lira tek
lif edilmiştir. 

Fasıl 736 —- 5113 sayılı Kanun gereğince satmalınacak veya yaptırılacak tütün bakım ve işle
me evleri ve ambarları . 

Teklif, geçen seneden 43 000 lira noksaniyh (4 500 000) liradır. Bu tahsisatın 500 000 lira
sı İzmit, 100 000 lirası Paşalimanı, 690 000 lirası Bandırma, (1 810 000) lirası Samsun, 
d 400 dbo) lirası Bursa Tütün Bakımevi inşası ile tesisatı için konmuştur. 

Fasıl 741 — 4898 sayılı Kanun gereğince yeniden yaptırılacak fabrika, imâl ve doldurma evle
riyle mevcutlarının genişletilmesi masrafları 

Madde 10 —- Fabrika, imal ve doldurma evleri 

Tesbil edilen programa göre bu maddeye geçen yıla nazaran konulan tahsisat 70 000 lira 
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noksaniyle (2 440 000) liradır. Bu tahsisatın (1 250 000) lirası İstanbul Cibali Tütün Fabrika
sına, (100 000) lirası İzmir Şarap Fabrikası Santral binasının ikmal inşaatına, (70 000) lirası 
İstanbul Bira Fabrikasındaki yeni malt fırınının inşaatına ve 150 000 lirası da keza İstanbul Bi
ra Fabrikasının kazan dairesi ve tahammür küvleri inşaatına, 580 000 lirası Ankara ve İstanbul 
Bira fabrikaları için alınacak imlâ gruplarına, 40 000 lirası İstanbul Bira Fabrikası elövatörü-
ne sarf edilecektir. Geri kalan 250 000 lira İstanbul Tütün Fabrikasının modernleştirilmesi için 
1953 yılında ihaleleri yapılmış ve yapılacak olan muhtelif makine ve tesisler için konmuştur. 

Madde 20 — A. M. F . Firması bonoları 

Firma ile yapılan anlaşma ve mevcut 5 numaralı ek mukavele gereğince 1954 yılında öden
mesi gerekli bulunan bir bono bedeli olarak 560 350 lira tahsisat konmuştur. 

Madde 30 — Rize Çay Fabrikası 

Gündoğdu, Çayeli fabrikalarının inşaatının ikmaliyle bu fabrikalar tesisatının yapılması, Pa
zar Elma Kurutma Fabrikasının satmalınması, Gündoğdu ve Çayeli fabrikalarının elektrik sant
rali, dahilî nakil vasıtalariyle müteferrik tesisatı ve muhtelif basküller için bu maddeye geçen 
sene bütçesinden 500 000 lira noksaniyle (2 000 000) lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 751 —• Satınalmacak makine, alet ve araçlar ve bunları kurma masrafları 

Fabrika ve işletmelerimizin zaruri ve mübrem ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu fasla geçen 
sene tahsisatından 348 000 lira fazlasiyle (1 450 000) lira konulmuştur. 

Fasıl 752 — Satınalmacak taşıtlar ve bunların komple motörleri 

İdarenin hurdalaşmış ve yıpranmış motorlu vasıtalarından (15) adedinin yenilenmesi için 
(270 000) lira ve tuzlalarla diğer işletmelerde ölen hayvanlarla istimale gayrisalih bir hale gelen 
bisikletlerin satmalınması için (5 000) lira ki ceman bu fasla geçen sene tahsisatından (212 000) 
lira fazlasiyle (275 000) lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 761 — Çamaltı, Yavşan ve diğer tuzlalarda yaptırılacak yeni tesisler ve bunların genişletme 
, masrafları 

Tesbit edilmiş program ve verilmiş olan karar gereğince Çamaltı ve Kaldırım tuzlaları için 
1953 tahsisatından 150 000 lira fazlasiyle (1 400 000) lira tahsisat konulmuştur. Bu tahsisatın 
(250 000) lirası Azmak inşaatına, (250 000) lirası elövatör inşaatına, (275 000) lira sahil tahkima
tına, (150 000) lirası iskele silosuna ve (75 000) lirası da travers mubayaasına tahsis edilmiştir. 
Geriye kalan (400 000) lirası da tuzlaların yolları için tefrik edilmiştir. 

Fasıl 762 — 5433 sayılı Kanun gereğince ödenecek Rize Çay Fabrikası taksiti. 

4 ncü taksiti karşılamak üzere geçen yılın aynı olarak (624 559) lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 771 — Şaraplık bağ yetiştireceklere 5089 sayılı Kanun gereğince yapılacak ikrazlar 

Bir kısım bağcılara yardımın sona ermiş olması hasebiyle bu sene geçen seneden (50 000) lira 
noksaniyle (60 000) lira teklif edilmiştir. 
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Tütün 

1953 yılı 4 aylık tütün satışları 6 957 020 kilo olup geçen yılm aynı devresi zarfındaki satış
lara nazaran % 7,37 nispetinde fazladır. 1952 yılı satış miktarı 21 576 539 kilo olduğundan sa
tış nispeti olan. % 7,37 nin buna tatbiki halinde 1953 yılı satışlarımın 23 166 730 kilo olacağı an
laşılmakta ise de artış nispeti (4) aylık devreye isabet ettiğinden tahmin haddi daha sahih bir 
netice elde etmek üzere 1954 yılı içinde artış göz önünde tutularak 24 600 000 kilo dâhil edil
miştir. Satış nevilerine göre vasati fiyatının 812,15 kuruş ve satış tutarının da 199 790 281 li
rayı bulacağı hesap edilmiştir. 

1952 yılı bütçe tahminlierinde 348,13, 1953 yılı bütçe tahminlerinde ise 348,55 kuruş olarak 
hesap edilmiş olan tütün maliyeti 1954 yılı 377,26 kuruş olarak tahmin edilmiştir. Beyiye, nak
liye, sigorta ve muhtelif masraflardan ibaret olan satış masrafları 1953 yılı bütçe tahminlerinde ki
lo başına 68,48 kuruş hesap edilmiş idi. 1954 yılı için yapılan tahmin ve hesaplarda ıbu masraf
ların 69,27 kuruş olacağı neticesine varılmıştır. 

Yukarda arz ve izah edilen vaziyete nazaran 1954 ve 1953 yılları tütün satış, maliyet, masraf 
ve kâr tahminlerini gösteren cetvel aşağıya dercedilmiştir : 

Satış Satış 
Yılı Kilo Bedeli Maliyeti masrafları kârları 

1954 24 600 000 199 790 281 92 807 851 17 039 120 89 943 310 
1953 22 100 000 178 198 340 77 029 630 15 134 550 86 034 160 

Buna nazaran netice itibariyle 1954 yılı tahminlerinde 1953 yılma nazaran 3 909 150 lira 
fazla bir kâr derpiş edilmiştir. 1953 yılında vasati olarak bir kilo tutundan elde edileceği tahmin 
edilen kâr 389,30 kuruş olduğu halde 1954 yılında 365,62 kuruştur. Bu fark yaprak tütün mali
yetlerinden ileri gelmiştir. 

TUB 

1953 yılı (4) aylık satışları 81 282 ton olup geçen yılm aynı devresi zarfındaki satışlara na
zaran % 8,49 nispetinde fazladır. 1952 yılı satış miktarı 288 568 ton olduğundan artış nispeti 
olan % 8,49 un buna tatbiki halinde 1953 yılı satışlarının 313 000 ton olacağı anlaşılmaktadır. 
1954 yılı için 300 000 ton tahmin edilmiştir. Bundan elde edileceği hesabedilen satış tutarı 
11 560 528 liradır. Beher tonda 7,59 lira maliyet ve 8,93 lira satış masrafları hesap edilerek 
6 603 420 lira satış kârı tahmin edilmiştir. 

Çay 
1953 yılı (4) aylık satış miktarı 999 841 kilo olup geçen yılm aynı aylarındaki satışa nazaran 

% 20,15 nispetinde fazladır. 1952 yılı satışları 2 737 003 kilo olduğundan artış nispeti olan 
% 20,15 in buna tatbiki halinde 3 288 500 kilo elde edilmektedir. Bu hesaba göre 1954 yılında
ki artış da göz önünde tutularak 3 900 000 kilo alınmıştır. Vasati 1 497,95 kuruş fiyatla satış 
tutarı 58 420 000 lirayı bulacaktır. 1953 yılı maliyeti 774,67 kuruş hesabedilmişken 1954 yılı için 
779,17 kuruş alınmıştır. 1953 yılında kilo başına 117,17 kuruş tahmin edilen satış masrafları 1954 
yılı için 120,20 kuruş olarak hesabedilmiştir. Bu vaziyete nazaran 1954 yılı »satış kârı geçen yıl
dan 3 751 460 İdra fazlasiyle 23 344 500 lira tahmin edilmiştir. 

Bira 

1953 yılı (4) aylık satış miktarı (5 808 544) litre olup geçeın yılın aynı ayları zarfındaki satı
şa nazaran % 1,58 fazladır. 1952 yılı satış miktarı (18 597 559) litre olduğundan artış nispetinin 
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buna tatbiki halinde 1953 yılı satışlarının (18 891 400) litre olacağı anlaşılmaktadır. Buna naza
ran 1953 yılı satışlarının (19 000 000) litrendn altında olarak tahmin edilmesi icabetmekte ise de 
satışların bir miktar artacağı hesabedilmiş ve bu sebeple 1954 yılı için (19 000 000) litre tahmin 
edilmiştir. 

Vasati 69,68 kuruş hesabiyle satış tutarı (13 240 000) lira olacaktır. 1953 yılında beher litre
nin imalât maliyeti 25,05 kuruş olduğu halde 1954 yılı maliyeti 26,22 kuruş tesbit edilmiştir. Sa
tış masrafları litrede 20,08 kuruş olarak hesabedilmiş ve buna göre litrede elde edilecek kâr 23,38 
kuruş tahmin edilerek kâr yekûnu (4 422 600) lira olarak tesbit edilmiştir. 

İspirtolar 

1953 yılı (4) aylık ispirto satışları (2 119 756) litre olup geçen yılın aynı ayları zarfındaki sa
tışa nazaran %2,02 fazladır. 1952 yılı satış miktarı (6 137 855) litre olduğundan satış nispetinin 
buna tatbiki halinde 1953 yılı satışlarımın (6 261 840) litre olacağı anlaşılmaktadır. 1954 yılı için 
(6 213 000) litre tahmin edilmiştir. Satış nevilerine göre vasati (155,53) kuruş hesabiyle satış tu
tarı (9 663 010) lira hesap edilmiştir. 1954 yılı maliyeti 77,52, satış masrafları 5,62 kuruş olarak 
hesap edilmiş ve neticede ispirto satışlarından litrede 72,39 kuruş hesabiyle (4 497 590) lira kâr 
tahmin edilmiştir. 

Rakılar 

1953 yılı (4) aylık satış (2 162 733) litredir. Bu miktar geçen yıla nazaran % 9,71 nispetinde 
fazladır. 1952 yılı satışları (7 264 321) litre olup bu artışın buna tatbiki neticesinde 1953 yılı sa
tışlarının (7 969 690) litreyi bulacağı anlaşılmaktadır. 1954 yılı için (7 500 000) litre satış tahmin 
edilmiştir. Vasati 647,55 kuruş fiyatla tutarı 48 566 200 liradır. 1953 yılı Bütçesinde maliyet 
ve satış masrafları tutarı litre basma 267,46 kuruş tahmin edilmiştir. 1954 yılı için 260,53 kuruş 
hesaplanmıştır. Bu vaziyete nazaran 1954 yılı için derpiş edilen satış kârı geçen yıl tahminlerinden 
2 631 810 lira fazlasiyle 29 026 610 liradır. 

" " *•** Şraplar 

1953 yılı (4) aylık satış miktarı (1 088 704) litre olup geçen yılın aynı aylar zarfındaki satışa 
nazaran % 21,79 noksandır. 1952 yılı satış miktarı 4 262 85] litre olduğundan noksan nispetinin bu
na tatbiki halinde 1953 yılı satışlarının (3 333 980) litre olacağı anlaşılmaktadır. Buna nazaran 1954 
yılı satşlarmm (4 000 000) litrenin altında olarak tahmin edilmesi icabetmekte ise de mukavelelere 
bağlı olan satışların bir miktar artacağı hesabedilmiş ve bu sebeple 1954 yılı için (4 300 000) lit
re tahmin edilmiştir. 1954 yılı tahmininde litre maliyeti 37,83 kuruş olarak alınmıştır. Bu vazi
yete göre 1954 yılı için litre başına satış kârı 15,89 kuruş hesabiyle 683 120 lira kâr tahmin edil
miştir. 

Diğer içkiler 

A) Kanyak : 

1953 yılı (4) aylık satışları (64 087) litredir. 1952 yılının aynı aylarına nazaran % 23,59 nis
petinde fazladır. 1952 yılı satışları 203 925 litredir. 1954 yılı için (220 000) litre satış tahmin 
edilmiştir. Bu satışlardan tahmin edilen kâr 839 730 liradır. Satış tutarı (1 697 630 liradır. 

B) Vermut : 

1953 yılı (4) aylık satışları 35 581 litredir. 1952 yılının aynı ayları zarfındaki satışlara na
zaran % 20,73 nispetinde bir fazlalık vardır. 1954 yılı satış tahmini 100 000 litredir. Bundan el
de edilecek satış hasılatı 332 857 lira ve satış kân da 94 715 liradır. 
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C) Kınakına : 

1952 yılı (4) aylık satışları 587 litredir. 1952 yılma nazaran % 14,18 nispetinde bir noksan
lık vardır. 1954 yılında 2 000 litre satılacağı tahmin edilmiştir. Bu satıştan elde edileeeği tahmin 
edilen hasılat 6 800 lira, kâr 1 370 liradır. 

D) Likörler : 

1953 yılı (4) aylık satış miktarı 92 262 litredir. G-eçen yılın aynı aylar zarfındaki satış 
75 762 Idtre olup 1953 yılında % 21,78 nispetinde bir artış müşahede edilmektedir. 1952 yılında 
258 336 litre satılmıştır. Artış nispetinin tatbiki halinde 300 000 litre elde edilmektedir. 1954 yı
lı için 265 500 litre saJtış tahmin edilmiştir. Bundan elde edilecek hasılat 1 215 900 lira ve kâr 
366 840 liradır. 

E) Malt : 

1954 yılı için 2.1 000 litre satış tahmin •edilmiştir. Beher litrede satış fiyatı 177,14, maliyet ve 
masraf 133,78 kuruş, satış kârı 43,36 kuruştur. Buna göre mal't satışında 37 200 lira hasılat ve 9 100 
lira kâr elde edilecektir. 

F) Votka : 

1953 yılı (4) aylık satışları 158 932 litre olup geçen yılın aynı aylarındaki satışlara nazaran 
% 36,23 nispetinde fazladır. 1952 yılı satışları 415 277 litredir. 1954 yılı için 480 000 Idtre tah
min ediHmiştir. Bundan elde edilecek hasılat 2 994 800 lira ve satış kârı (2 142 050) liradır. 

O) Cin : 

1953 yılı (4) -aylık satışları 8 905 litre olup geçen yılın aynı aylardaki satışlarına nazaran 
% 16,50 nispetlinde fazladır. 1952 yılı satışları 24 256 litredir. 1954 yılı için 25 000 litre tahmin 
edilmiştir. Bundan elde edilecek hasılat 150 000 lira ve satış kârı'81 770 liradır. 

H) Vteki : 

1954 yılı içdn 12 000 litre satılacağı ve bundan 536 000 lira satış hasılatı 302 160 lira satış kârı 
elde edileceği tahmin edilmiştir. 

t) Şampanya : 

1954 yılı içinde 7 000 litre satılacağı ve bu satıştan 161 875 lira hasılat ve 68 355 lira kâr edi
leceği tahmdn edilmiştir. 

Yulardaki izahata nazaran diğer içkilerden toplu olarak 7 133 062 lira satış hasılatı ve 
3 906 090 lira satış kârı elde edileceği anlaşılmaktadır. Bu kısma ait satış kârlarında geçen yıla 
nazaran 365 230 lira bir fazlalık vardır. 

Barut 

1953 yılında (4) aylık satışlar (4 914 963) lirayı bulmuştur. 1954 yılı için (13 700 975) ldra 
olarak tahmin edilmektedir. Bunun (9 053,60) lirası maliyet, 1 208 425 lirası satış masrafları ol
mak üzere ceman (10 261 485) liradır. Satış kârı da 3 439 490 lira olarak hesaplanmıştır. 

Kibrit 

1953 yılı (4) aylık satışlar (21 036) sandık, 1952 yılı satışları 66 108 sandıktır. 1954 yılı için 
70 000 sandık satılacağı tahmin edilmiştir. Bu şatolardan elde eddlecek hasılat (7 000 000) lira 
ve satış kârı (358 400) liradır. 
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Yukardaki hesaplara göre satış kârı yekûnu 166 245 130 liradır. Buna memleket harici sa

tışlardan elde edileceği tahmin edilen 500 000 lira ve maliyete giren bütçe masrafları ve sair 
varidat olarak (8 430 000) lira eklenmiş ve döner sermaye masrafları olarak bundan (5 930 000) 
lira tenzil edilmiş ve bu suretle bütçe varidatı (B) cetvelinin birinci faslı olan satış kârları 
(169 245 130) lira tesbit edilmiştir. Bütçe varidatının bu faslı geçen yıl tahminlerinden 
(10 428 430) lira fazladır. Bu suretle elde edilen (169 245 130) liraya, bütçe varidatı olarak 
(1 800 000) lira ve destekleme yaprak tütün mubayaasından tahakkuk ettirilecek hizmet ücreti 
olarak (250 000) lira ve muhtelif nevi mamulât satışlarından tahassül edecek (122 722 577) li
ra Millî Müdafaa Vergisi eklenerek Bütçe kanı nu lâyihasının ikinci maddesinde gösterileceği 
üzere (B) cetvelin yekûnu (294 017 707) lira elde edilmiştir. Bu rakam geçen yıl tahminlerinden 
(22 379 077) lira fazladır. 

Umumi Bütçeye ödenecek Hazine hissesinin hesabına gelince : (294 017 707) lira olarak tah
min edilen bütçe varidatından Bütçe kanunu lâyihasının 1 nci maddesinde sözü geçen (A/l) ve 
(A/2) cetvelinde gösterilmiş olan ceman (35 161 024) lira tenzil edilmek, 4250 sayılı Kanun ge
reğince ispirto ve ispirtolu içkiler satış kârından % 4,50 nispetinde 1̂ 915 020 lira Tayyare Res
mi ve 5237 sayılı Kanun gereğince Tekel safi varidatından % 5 nispetinde (6 710 953) lira bele
diyeler hissesi ayrılmak suretiyle Hazine hissesi geçen seneye nazaran 19 500 608 lira fazlasiyle 
(250 230 710) lira tesbit edilmiştir. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tütün : 

Tuz : 

Çay : 

Bira : 

İspirtolar 

Satış 
Maliyet 
Beyiye 
Nak. muh. 

Satış 
Maliyet 
Nak. muh. 

Satış 
Maliyet 
Beyiye 
Nak. muh. 

Satış 
Maliyet 
Nak. muh. 

Satış 
Maliyet 
Beyiye 
Nak. muh. 

ölçü 

Kilo 

Ton 

Kilo 

Litre 

» 

Satışların tahlil' 

Satış 

24 600 000 

300 000 

3 900 000 

19 000 000 

8 213 000 

Vasati fiat 
Kuruş S. 

812,15 
377,26 
37,83 
31.44 

3853,— 
759,— 
893.— 

1497,95 
779,17 
89,88 
30,32 

69,68 
26,22 
20,08 

155,53 
77,52 
0,87 
4,75 

i 

Satış 
masrafları 

92 807 851 
9 304 580 
7 734 540 

2 277 090 
2 680 018 

30 387 800 
3 505 200 
1 182 500 

4 982 200 
3 815 200 

4 816 250 
54 050 

295 120 

Satış 
bedeli 

199 790 281 

109 846 971 

11 560 528 

4 957 108 

58 420 000 

35 075 500 

13 240 000 

8 797 400 

9 663 010 

5 165 420 

Kâr 

89 943 310 

6 603 420 

23 344 500 

4 442 600 

4 497 590 
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6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Sat 

Hai 

Bakılar : 

Şaraplar 

D. içkiler 

Barut : 

Kibrit : 

Satış 
Maliyet 
Beyiye 
Nak.muh. 

Satış 
Maliyet 
Nak. muh. 
* 
Satış 
Maliyet 
Beyiye 
Nak. muh. 

Satış 
Maliyet 
Beyiye 
Nak. muh, 

Satış 
Maliyet 
Beyiye 
Nak. mu. 

Ölgü 

* 

» 

» 

Lira 

Sandık 

Satış 

7 500 000 

4 300 000 

1 132 500 

13 700 975 

70 000 

- 4 1 -
Vasati flat 
Kuruş S. 

647,55 
187,23 
15,53 
57,77 

53,72 
37,83 

629,85 
208,86 

14,95 
51,13 

100,— 
66,07 
2,62 
6,20 

10000,— 
7S00,— 
400,— 

1288,— 

iş kârları : 
Harici satış kârlan 
Maliyete giren bütçe maüraflan ve sair masraflar 

Faiz, amortisman, sabit kıymetler, sigorta ve sair 

Bütçe (B) cetvelinde gösterilen satış kârlan 
Destekleme alımları hizmet ücreti 
Bütçe varidatı 
Millî Müdafaa Vergisi 

Bütçe varidatı yekûnu : 
Bütçe masrafları 

Tayyare Resmi 
Belediye Hissesi 

sine hissesi : 

Satış 
masrafları 

14 042 060 
1 164 770 
4 332 760 

1 626 880 

2 365 330 
169 320 
692 322 

9 053 060 
358 960 
849 465 

5 460 000 
280 000 
901 600 

masraflar 

1 915 020 
6 710 953 

$6tlf 
bedeli 

48 566 200 

19 539 590 

2 310 000 

1 626 880 

7 133 062 

3 226 972 

13 700 975 

10 261 485 

7 000 000 

6 641 600 

500 000 
8 430 000 

250 000 
1 800 000 

122 722 577 

85 161 024 

8 625 973 

Kar 

29 026 610 

683 120 

3 906 090 

8 439 490 

358 400 

166 245 130 

8 930 000 

175 175 130 
5 930 000 

169 245 130 

124 772 577 

294 017 707 

43 786 997 

250 230 710 
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Rapor 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

23.1.1954 

KISIM : I 

Tekel Umum Müdürlüğünün 1954 Malî yılı Bütçesi tetkik edildi. Bu idareye ait görüşlerimizi 
arzediyoruz. [1] 

Huzurunuza sunulan rapor, hükmi şahsiyeti haiz bulunan Umum Müdürlüğün yalnız mülhak büt
çesine ait olduğuna bilhassa işaret etmek isteriz. 

Yüksek malûmatları olduğu veçhile, bu tdare mülhak bütçeden maada bir de mütedavil sermaye 
ile çalışmaktadır. 

Aşağıda verdiğimiz rakkamlardan da anlaşılacağı veçhile, bu büyük teşekkülün yaptığı masraf
larını ortalama olarak takriben % 13 ü Muvazenei Umumiye ve Muhasebei Umumiye Kanunu, hü
kümlerine, Divanı Muhasebat murakabesine,Artırma ve Eksiltme kanunlarına uymak suretiyle huzu
runuza gelmekte buna mukabil takriben % 87 si mütedavil sermaye ile yapılmaktadır. 

Mütedavil sermayeye aît kısmın şeklî kontrolü Maliye ve Divanı Muhasebat uzmanları tarafından 
yapılmakta ve raporları Meclisin Sayışta}' Komisyonuna sunulmaktaddır. 

Tekel Umum Müdürlüğünün 5 senelik bütçe ve mütedavil sermaye varidat ve masrafına ait mu
kayeseli tablo 

(Satış kârı ve Savunma Vergisi bütçe varidatı kabul edildiğine göre) 

Varidat 

Seneler 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

Bütçe 
varidatı 

194 423 404 
235 997 574 
210 412 202 
239 782 167 
262 025 691 

% 

57,71 
'58,58 
08,13 
59,45 
58,95 

Döner 
sermaye 
varidatı 

142 449 106 
166 804 492 
151 549 583 
163 538 450 
182 396 905 

% 

42,29 
41,42 
41,87 
40,55 
41,05 

Yekûn 

336 872 510 
402 802 066 
361 961 785 
403 320 617 
444 422 596 

% 

100 
100 
100 
100 
100 

(14 aylık) 

[1] Mehaz kitap : 
İ'ekel Umum Müdürlüğü hakkındaki mütalâalarımızı arzederken, bu idarenin (İnhisarlarda malt 

ve idari reform) adında 1952 yalında neşrettiği kitaba işaret etmek isteriz. Çok esaslı mehazlara, 
görüş ve tecrübel&re istinat eden bu proje ve ekleri İnhisarlara verilmesi gereken veçheyi esaslı olarak 
tesbit etmiş bulunuyor. 
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Masraf : 

Döner 

Seneler 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

Bütçe 
masrafları 

32 528 362 
36 538 361 
30 149 993 
27 197 693 
27 493 586 

- % 

18,43 
17,71 
16,33 
14,16 
12,96 

sermaye 
masrafları 

143 958 934 
169 715 328 
154 449 085 
164 876 650 
184 652 425 

% 

81,57 
82,29 
83,67 
85,84 
87,04 

Yekûn 

176 487 296 
206 253 689 
184 599 078 
192 074 343 
212 146 011 

% 

100 
100 
100 
100 
100 

;i4 aylık) 

Bilhassa yukarı ki tablonun masraf kısmında görüldüğü veçhile 1952 senesinde Tekel Umum 
Müdürlüğünce yapılan 212 146 000 lira tutarındaki bütün masrafın % 87 si döner sermayeye ait 
olmasına mukabil mülhak bütçeye isabet eden ve Meclise sunulan kısmı ancak % 13 ndspetindedir. 

Yine aynı tablonun varidat kısmındaki rakamların tetkikmdan anlaşıldığı üzere aynı sene için
de 444 422 596 liralık umumi gelirin % 59 unu teşkil eden 262 025 691 liralık kısmı mülhak büt
çeye ait olması bakımından huzurunuza gelmiştir. 

Tekel idaresi bdr taraftan sınai ve ticari faaliyetinin ieabı olarak milyonlarca liralık muamele
leri ımütedavil sermaye kısmından oldukça serbest bir surette yapabilirken, diğer taraftan süpür
ge mubayaasında bütçe kayıtlarına tâbi bulunması, pek gayritabiî bir durum arzetmektedir. 

Yüsek malûmları olduğu veçhile, mütedavil sermaye: İptidai madde ve malzeme mubayaaları 
ile işçilik, kira, nakliye, sigorta primi gibi işletme masraflarının tediyesinde kullanılan paralardır. 
Böyle olmakla beraber, idare bu paraları gerektikçe tesisata yani yatınmlara kullanmak zorun
da kalmaktadır. 

Bu hususta bir fikir verebilmek üzere sabit kıymetler için bütçeden ve mütedavil 
den 1952 senesine kadar yapılan yatırımları göstermeyi faydalı mülâhaza etmekteyiz. 

sermaye-

I - Bütçe 2 691 135 — 
1952 senesi 
1951 » 

Artışın beyanı : 
Emlâk 
Makineler 
Demirbaş eşya 
Nakil vasıtaları 

1951 senesinde sabit kıymetlere 
alınan ve malların memlekete vü-
rudunda sabit kıymetlere intikal 
ettirilmek üzere 1952 de sabit 
kıymetlerden çıkarılan 

96 313 125 
93 621 990 

2 691 135 

8 704 510 
1 953 265 
272 626 
27 238 

10 957 639 

8 266 504 

2 691 135 
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II - Mütedavll sermaye : 453 098 -

1952 senesi 10 355 019 
1951 » 9 901 921 

453 098 3 144 233 

Tekel işletmelerinin alması gereken şekil : 

Demokrat Parti programının 51 nci maddesi, varidat temini gayesiyle, bizzat Devlet tarafın
dan işletilmek suretiyle memlekette iş hacmini daraltan ,hayatı pahalılaştıran Tekel fabrikaları
nın elverişli şartlarla hususi teşebbüs ve sermayeye devrine taraftarlıktan bahsetmektedir. 

Demokrat Parti Hükümetinin her iki programında da bu hususa işaret edilmiştir. Bu durum 
karşısında ve bugünkü şartlara göre Tekelin elinde kalması icabeden mevzularla hususi teşebbüse 
devredilmesi lâzımgelen işletmeleri nihai olarak tesbit etmek icabeder. Nitekim Tekelin hazırladı
ğı (inhisarlarda malî ve idari reform) adlı kitapta bu prensiplere göre birçok hazırlıklar yapıl
mıştır. 

Hakikaten bugün icm ne ilmî bakımdan ne de iktisadi ve idari tatbikat bakımından tütün ve 
alkolden maada, diğer maddelerden yani bira, çay, tuz, barutun inhisar dışına çıkarılmasında bü
yük mahzurlar olacağını zannetmemekteyiz. 

Halen Tekel Umum Müdürlüğü eliyle İnhisara tâbi mevzular ve bunların hususi teşebbüse devri 
meselesi: 

Türkiye vergi monopolüne halen tütünden ve alkolden maada bira, tuz, barut ve infilâk mad
deleri, çay tâbidir. Bundan önce inhisara tâbi olan kahve, 1946 yılında ve kibrit 1952 yılında 
serbest bırakılmıştın'. Bu işlerle meşgul olmak üzere Tekel Umum Müdürlüğüne bağlı 17 fabri
ka, 120 den fazla depo ve 500 e yakın satış ve tevzi merkezleri çaJışmaktadır. 

17 fabrikanın sayı ve nevileri şöyledir : 

6 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

ISigara fabrikası 
Rakı fabrikası 
Bira fabrikası 
Likör fabrikası 
Kibrit fabrikası 
Kutu fabrikası 
ıÇay fabrikası 
iÇay paketleme atelyesi 
Kereste fabrikası 

Aynıca : 
18 

305 
10 
59 

Tütün işleme evi 
Tütün depo ve balkım evi 
Şarap kavı ve deneme evi ve doldu rain evi 
Tuzla 

387 Yekûn 
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Tekel mevzuları üzerm&t düymcehr : 

1954 yılımda 250 milyon liraya baliğ olacağı tahmin edilen Tekel varidatının % 67,68 ini te
min eden tütünün şimdiki gibi inhisarda kalması, yahut foâzı memleketlerde olduğu gibi, band
rol usuliyle idare edilmesi meselesi üzerinde münakaşa edilebilirse de, memleketimizin hususiyeti 
mülâhaza edilir ve bu arada mahsulün istihsalinden başlayıp fabrikasyon, stokaj ve tevzi saf
halarında Devletin yardım ve müdahalesi zarureti ve kaçakçılığı önleme hususunda alınması ge
reken tedbirlerin de 'birdenbire kaldıırılamıyacağı göz önüne getirilirse, hususi teşebbüse terk ka
rarının kolayca verilemiyeceği anlaşılır. 

Alkolün de tamamen inhisar dışına çıkarulmasının sıhhi ve malî mahzurları olması dolayısiyle 
şimdilik rakı ve benzeri alkollerin hususi teşebbüse terkedilmesi mütalâa edilirse de suiistimale 
pek müsait olan rakımın halkın sıhhatini koruma bakımından şimdilik Devlet elinde bırakılması 
teemmül edilebilir. Kaldı ki raikınıaı hususi teşebbüse devri halinde bunun istilzam edeceği kifa
yetli bir» 'kontrol bulmak da güç olascaktır. 

Biranın tabiatiyle hususi teşebbüse devredilmesi lâzımdır. 

Tuz, sanayide ve hayvancılıkta (kullanılan bir madde olması itibariyle, malî ehemmiyetini kay-
ebtmiş bulunmaktadıtr. Kaldı iki tuz istihsali, memleketimizin birçok yerinde küçük, dağınık ve 
hattâ kapkaç işletmeye elverişlidir. Devlet işletmesi olması hasebiyle, Tekel Umum Müdürlüğü
nün her tuzla ile uğraşması imkân haricindedir ve bunun işletmesinde her hangi bir maksat da 
yoktur. Tuzun inhisar dışı bırakılması ise tuzu bulunan biroçk bölgelerde hususi teşebbüse ye
ni iş sahaları açacaktır. 

'Barut ve infilâk maddelerinim istihsali ve ithali uygun kayıtlara bağlı olduğu için Tekel 
Umum Müdürlüğünüm ayrıca bumlaırın satışı ile meşgul olmasına lüzum yoktur. 

Çaya gelince; muayyen bir bölgeye muayyen seneler imtiyaz vermek yerine, çay işini bir 
kooperatife devretmek ve hariçten ithal edilen kısmının gümrükleri yükseltmek şekliyle çay işini 
düzenlemek daha iktisadi olur kanaatindeyiz. 

Bu suretle; bira, tuz, barut infilâk maddeleriyle çay ve kibritin (1952 yılında serbest bırakıl
mıştır.) inhisar dışına abnmış olması ile hem hususi sektör yeni iştigal mevzuları hem de devlet 
daha fazla gelir sağlamış olacaktır. Bu arada mevcut iki bira fabrikasının hususi teşebbüse devri
ne; inhisarı kaldırmak veya hususi teşebbüsle birlikte muhtelit bir şirket kurmak suretiyle bira
nın hususi teşebbüs elinde fiilî bir inhisar haline getirilmesinin önlenmesi yerinde olur. 

Tekel Umum Müdürlüğünün hammaddesi ispirto olan bir kısım sanayii teşvik etmesi bakımın
dan bâzı fiyat diseriminitionlarına gitmesi düşünülebildiği gibi, inhisar dışı mevzulara taallûk 
eden işletmelerin büsbütün elden çıkarılması için muktazi formalitelerin ikmal olunmasına kadar, 
elinde bulunan fakat çâlıştırılmıyan veya tam kapasite ile çalıştırılamıyan bâzı işletmelerin hu
susi teşebbüslere kiraya verilmesi yerinde olurdu. Nitekim şarap kavlarında bu işe tevessül edil
miş fakat sonra vazgeçilmiştir. 

Tekel İdare m işletmelerinin bugünkü iktisadi faaliyetleri rasyonel mi&irî : 

Tekel îdare ve işletmelerinin faaliyetini, mubayaa, stok, imalât ve sürüm safhaları itibariyle 
tetkik edersek; tedarik keyfiyetinin müdahale mubayaalarından terekkübetmesi mubayaa ve mu
bayaa fiyatının bir âmme işi şeklinde tecelli etmesinden dolayı, ticari icapların daha ziyade ima
lât ve satış işlerinde incelenmesi lâzımgelmektedir.. 

İşletme faaliyetleri : 

îdare; isletme faaliyetlerinii mubayaa, stok, imalât, satış meselelerini tetkik ettirmek ve gereken or-
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ganizasyonları yaptırmak için muhtelif zamanlarda yabancı uzmanlar getirmiş ve bunlardan fay
dalanmaya çalışmıştır. Halen de sipariş ve maliyet muhasebesi ile iştigal etmekte olan bir ecne
bi uzman kendine terfik olunan Türk elemanlarla çalışmaktadır. 

Tekel işletmelerinin yüksek idarecilerinin de bu mesele ile yakından alâkadar olmalarına rağ
men, idarede rasyonalizasyon matlup hızla tahakkuk edememektedir. 

Başmüdürlükler, müdürlüklerle merkez arasındaki sipariş usullerinin, acentelerle tüccar ve 
müstehlikler arasındaki münasebetlerin ıslahı şüphesiz ki, inhisar maddelerinin istihlâklerini artı
rabilecektir. Nitekim idare de bunlardan bir kısmının ıslahı için hazırlıklara geçmiş bu Ilınmak
tadır. (1) 

Satış ile alâkalı olan bir cihet de, propaganda ve reklâma verilen ehemmiyettir. İdarenin başında
ki şahısların bu hususu çok takdir etmelerine rağmen, propaganda işlerine ayrılabilen tahsisatın 
azlığı iç ve dış memleketlere matlup reklâmın yapılmasına mâni olmaktadır. Halbuki bugün, es
ki zihniyetin aksine olarak, inhisar mevzularının da reklâma ihtiyacı olduğu anlaşılmaktadır. 
îdare İktisadi Devlet Teşekküllerine inkılâbedince, bu hususa daha fazla ehemmiyet verilebileceği 
gibi para da ayrılabilecek, vâkıfane yapıldığı takdirde, iyi neticeler de alınabilecektir. 

İmalât safham : 

Tekel Umum Müdürlüğünün çok modern işliyen fabrikalarına mukabil rasyonel olmıyan işlet
meleri de vardır. 

Maliyet muhasebesinin ve işletme bütçeleri esaslarının tatbik edilmesiyle sevk, idare ve mu
rakabe hususları tekemmül edecektir. 

îmalât mevzuunun nispî bir salâh kesbetmesine mukabil, mubayaa işleri, bilhassa mülhak 
bütçeli kısmın Divanı Muhasebat vizesine, artırma ve eksiltme kanununa tâbi olmasından dola
yı, ağır gitmektedir. Bilhassa döviz sıkıntısından dolayı, idare arızi dahi olsa çok güç bir duruma 
girmiş bulunuyor. 

Tekel elinde bulunan işletmelerin iktisadi bir surette sevk, idare ve murakabeleri : 

Tekel İdaresi ve işletmelerini mülhak bütçe mütedavi sermayenin tevlidettiği tezattan kurtarmak, 
ve elde kalan işletmeleri sınai ve ticari faaliyetleri bugünkü işletmeciliğin gerektirdtği esaslara bağla 
mak için işe bütçe bağımsızlığından başlamak icabeder. Bunun için çıkarılacak kanunla : 

1. Tekel mevzuu dışında kalacak olanların (bira, tuz v s.) hususi teşebbüse devri; 

2. Memleketimiz hususiyetinden doğan sebeplerden ötürü henüz Tekel elinde kalması gereken iş-
letmlrî bilhassa tütün ve alkolü iktisadi devlet teşekkülü haline getirmek lâzımdır. 

Bunun için Tekel Umum Müdürlüğü adı geçen kitapla kanun tasarılarına kadar bütün hazırlık
ları yapmış bulunuyor ki, raportörleriniz bunlara öteden beri taraftardırlar. Maliye Vekâletinin 
tasvibiyle bu reform süratle tahakkuk edebilir. 

Bu suretle bugünkü İdare yerini; 

1. Tütün Endüstrisi Kurumu; 

2. Alkol Endüstrisi Kurumu; 

adiyle iki iktisadi teşekküle verebilir. 

[1] İdarenin 1954 yîh mülhakat teşkilâtı bütçe masraf lan 10 188 500 Ura tahmin edilmektedir. 
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Bugünkü idare §eklinin devamı : 

Kanaatimizce İdarenin bugünkü şekli ile faaliyete devam etmesi işletmeciliğe menfi tesir etmekte 
ve daha fazla gelir sağlaması mümkün iken bundan mahrum kalmasını intacetmektedir. 

Bugünkü idare şeklinin arzettiği mahzurlardan hellibaşlılarmı kısaca arzetmekte fayda mülâhaza 
etmekteyiz : 

1. Faaliyetin kısmen bütçe ve kısmen mütedavil sermayeden yapılması yüzünden ticari muhasebe 
usulünün tesisindeki zorluk; 

2. Müessesenin; faaliyeti itibariyle ticari bir karaktere sahip olduğu halde mubayaa usullerinin 
2490 sayılı Kanun şekli ve şartlarına tâbi olması; 

3. Personel kadrolarının rasyonel bir çalışmayı sağlıyacak şekilde ve seyyal bir esasa göre tanzim 
edilememesi; 

4. Personelin daha verimli olmasını temin edici teşvik imkânlarının darlığı; 

5. Katma bütçeli müessese olarak faaliyetinin icabettirdiği hususlarda Vekâletin ve Maliyenin 
murakabelerine bağlı olmak, suretiyle hareketleri tahdidelilmiş olması; 

0. Yine faaliyetinin icabettirdiği birçok mevzuların kanuni kayıt ve şartlarla tahdidedilmiş 
olması, (İdare Meclisi karariyle yapılabilecek birçok faaliyetlerin kanuni salâhiyete dayanılarak yapıl
ması mecburiyeti gibi); 

7. İşletmelerin muhtaç olduğu ve bütçenin ihzarı sırasında derpiş edilmiyen makine, tesisat tevsi ve 
tamirat gibi işlerin bütçeden temini zarureti ve bu gibi masraflar için bir amortisman fonu tesis 
edilememesinden mütevellit zorluklar. 

Bu mahzurların bertaraf edilmemesi işletmelerinin prodüktivite ve rantabilitelerine tesir et
mekte olduğunu, başta idare olduğu halde, bütün yerli ve yabancı uzmanlar teslim etmektedirler. 

İdarenin iştiraki : 

Tekel İdaresinin Ziraat Bankası ve İş Bankasiyle birlikte «Tütün Limitet Şirketi» adına bir 
iştiraki vardır. Şirket sermayesinin 1 100 000 lirası Tekel tarafından konmuş olup idarenin iştirak 
nispeti % 55 tir. 

Türk Tütün Limitet Şirketinin idareye dört sene zarfında verdiği kâr hissesi üe tahsis edilen 
sermayeye nazaran randımanı : 

Seneler Kâr hissesi Randıman 

1949 59 424,19 % 5,40 
1950 95 407,97 % 8,67 
1951 38 216,35 % 3,47 
1952 38 021,83 % 3,46 

İdareye yeni bir şekil verilirken bu iştirak üzerinde durulmak gerekecektir. 

( S. Sayısı : 73 ) 



— 28 — 
KISIM : II 

mi yıh Bûtçm 

Tekel Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçesi, 20 016 115 lira (A - 1) ve 15 144 909 lira (A - 2) 
olmak üzere ceman 35 161 024 lira olarak teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Bu teklife göre; 1954 yılı Bütçesine; 1953 yılına nazaran, âdi masraflar kısmını ihtiva eden 
(A - 1) cetveline 1 300 938 ve yatırımlara tahsis olunan (A - 2) cetveline de 1 092 349 lira olmak 

.üzere ceman 2 393 287 liralık fazla tahsisat konulmuş bulunmaktadır. 

Bütçenin (A - 1) ve (A - 2) cetvellerinde 1053 Bütçesine nazaran yapılmış olan değişiklikler, aşa
ğıdaki tablolarda toplu bir halde gösterilmiştir: 

Kksihnler 

(A - 1) cetveli 

F. M. Tahsisatın nev'i Lira 

202 Memur ve hizmetliler ücretleri: 
22 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 900 
23 Fabrikalar ve işletmeler hizmetlileri ücreti 21 420 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri. 25 000 
302 Vilâyetler büro masrafları: 

10 Kırtasiye 10 000 
60 Isıtma 10 000 

307 Yolluklar: 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve masraf] 5 000 

405 5190 sayılı Kanunun gerektirdiği koruma ve tahsil memurları hayvanları 
masrafları: 

20 Memurlara verilecek hayvan yem bedeli 9 000 
407 Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar. 

50 Bina ve arazi vergileri 1 000 
420 Tecrübe ıslah ve mücadele masrafları: 

13 Teknik masraflar 17 000 
450 Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar. 14 563 

113 883 

** 
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209 

218 
301 

302 

304 
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11 
12 
13 
14 
15 

30 

30 

22 

20 

11 
13 

10 

10 

10 

30 
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Fazlalıklar 

(A - 1) Cetveli 

Tahsisatın nev'i Lira 

Memur ve hizmetliler üccretleri : 
Umum Müdürlük memurları ücreti 
Vilâyetler memurları ücreti 
Fabrikalar ve işletmeler memurları ücrtti 
Umum Müdürlük hizmetlileri ücreti 

Geçici hizmetliler ücreti : 
Umum Müdürlük geçici hizmetliler ücreti 
Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti 
5434 sayılı Kamın gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler : 
% 5 emekli ve %25 giriş kesenekleriyle artış farkları karşılığı 
% 1 Ek karşılığı 
Emekli ikramiyeleri karşılığı 
Sandık yönetim masrafları karşılığı 
Diğer ödemeler 
Kasa tazminatı 
Umum Müdürlük büro masrafları 
Demirbaş 
Vilâyetler büro masrafları 
Demirbaş 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları : 
Vilâyetler tel ve başka muhabere ücretleri 
Yolluklar : 
Geçici görev yolluğu 
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecektedavi masrafları ve yollukları : 
Umum Müdürlük 
Fabrikalar ve işletmeler 
Temsil masrafları 
5190 sayılı Kanunun gerektirdiği koruma ve tahsil memurları hayvanları 
masrafları : 
Hayvan satmalına bedeli 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenecek vergi ve resimler 
Staj masrafları : 
4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin 
yollukları ile başka her çeşit masrafları 
Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar : 
Kurum ve derneklere katılma payı 
Kurs masrafları : 
öğrenH bnrslarT 

250 400 
414 600 
93 000 
22 320 

18 300 
18 000 

39 497 
7 417 

160 000 
692 

85 995 
225 000 

3 000 

5 000 

10 000 

20 000 

10 000 
5 000 
2 500 

2 000 
3 000 

4 500 

1. 000 

13 600 

1 414 821 

(n. sayıw : n) 
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Eksilenler 

(A - 2) CETVELÎ 

P. M. Tahsisatın nev'i Lira 

736 5113 sayılı Kanun gereğince satınalmacak veya yaptırılacak tütün bakım ve 
işleme evleri ve ambarları 43 000 

741 4898 sayılı Kanun gereğince yeniden yaptırılacak fabrika, imal ve doldur
ma evleriyle mevcutlarının genişletilmesi masrafları 

10 Fabrika, imal ve doldurma evleri 70 000 
30 Rize Çay Fabrikası 500 000 

771 Şaraplık bağ yetiştireceklere 5089 sayılı Kanun gereğince yapılacak ikraz
lar 50 000 

663 000 

Fazlalıklar 

(A - 2) CETVELÎ 

701 Yapı onarımı : 
11 Umum müdürlük 
13 Fabrikalar ve işletmeler 

735 Bina, satınalma, yaptırma : 
12 Vilâyetler 
13 Fabrikalar ve işletmeler 

741 4898 sayılı Kanun gereğince yeniden yaptırılacak fabrika, imal ve doldur
ma evleriyle mevcutlarının genişletilmesi masrafları : 

20 A. M. F. Firması bonoları 
751 Satınalmacak makine, alât ve araçlar ve bunları kurma masrafları 
752 Satınalmacak taşıtlar ve bunların komple motörlari 
761 Çamaltı, Yavşan ve diğer tuzlalarda yaptırılacak yeni tesisler ve bunların ge

nişletme masrafları 

Bu tablolarda görülen artış ve eksilişlerin iebep ve mahiyetleri Bütçe Kanununun esbabı mu-
cibesinde madde madde izah edilmiş bulunduğumdan burada tekrar arzına lüzum görülmemiştir. 

Ancak; 

1. Bütçe üzerinde yapılan tetkikat sırasında, D cetveline dâhil müteferrik müstahdemler kad
rolarında ve ücretlerinde senelerden beri bir artış bulunmadığı ve bu yüzden bütün istikballerini 
idareye bağlamış olan birçok hizmetlilerin ve bu meyanda idarenin satışlarına ve dolayısiyle Ha
zine gelirine mühim tesiri olan kaçakçılığın önlenmesi hususundaki gayret ve faaliyetlerinin tez
yit ve teşviki zaruri bulunan koruyucuların uzun müddet terfiden mahrum kaldıkları müşahade 
olunmuştur. 

Pek çoğunun ücretleri 125 liradan aşağı olan bu elemanlardan hiç olmazsa bir kısmını birer 
parça terfih edebilmek ve bu suretle işlerine daha ziyade bağlanmalarını temin maksadiyle, aşağı-

295 000 
115 000 

25 000 
50 000 

560 349 
348 000 
212 000 

150 000 

1 755 349 

( S. Sayısı : 73 ) 
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da arzolunacağı veçhile temin olunacak 210 000 lira varidat fazlalığından 160 000 liranın hiz-
metlilere tahsisi ve bunun : 

15 300 lirasının 202/21 Umum Müdürlük hizmetlileri ücreti 

134 700 lirasının da 202/22 vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Tertiplerine ilâvesinin çoik yerinde olacağı ve bundan dolayı da 

209/11 % 5 emekli ve % 25 giriş kesenek! eriyle artış farkları karşılığı tertibinin 8 250 

209/12 % 1 ek karşılığı tertibinin de 1 500 
lira artırılması icabedeceği »mütalâa edilmiştir. 

2. Yine tetkikat sırasında verilen nıalûımata göre, büteçnin 'hazırlanmasından sonra Çalışma 
Vekâletinin 26 . X I . 1953 tarihli bir -tebligatı üzerine İş Kanunu çevresine ithal edilmiş bulunan 
enstitüler ziraat işiçlerine bu kanun hükümleri dairesinde yapılması icabeden ödemelerin karşıla
nabilmesi için bütçenin 420/11 işçi ücretleri tertibine (10 000) lira ilâvesi zaruri 'bulunmuştur. 

3. Bütçenin varidat .kısmında, kibrit satış kârlarının hesabı sırasında satışı tahmin olunan 
70 000 sandık için 3 er lira hesabiyle 210 000 liranın hizmet ücreti olarak kârdan düşüldüğü 
görülmüştür ki idarenin bir kül olması hasebiyle böyle bir tenzile lüzum olmadığı mütalâa edil
miştir. 

Bu miktarın varidata ilâvesi takdirinde, yukarıda 1 ve 2 nci maddelerde arzolunan 169 750 
liralık fazlalık karşılandığı gibi Hazine hissesi de belediyeler hissesinin tenzilinden sonra 38 237 
lira artmış olacaktır. 

Raporumuzu saygılarımızla takdim ederiz. 

Ankara Mebusu Antalya Mebusu 
Muhlis Ete Akif Sartoğlu 

( S. Sayısı : 73 ) 
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Bütçe Komisyonu Raporu 

T. BM. M. 5j& 
Bütçe Komisyonu ^ 8.11.1954 
Esas No : 1/696, 
Karar No : 90 

Y ü t o & Reisliğe 

Tekel Umum Müdürlüğü 1954 Yılı Bütçesi 
hakkında hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetin
ce Yüksek Reisliğe arzı kararlaştırılıp Başve
kâletin 30 . XI . 1953 tarihli ve 6/3300 sayılı 
tezkeresi ile " gönderilen kanun lâyihası komis
yonumuza havale edilmiş olmakla Gümrük ve. 
Tekel Vekili, Maliye Vekâleti Bütçe ve Malî 
Kontrol ve Tekel Umum müdürleri hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Umum Müdürlüğün 1954 Yılı Bütçesini ko
misyonumuz namına tetkik eden raportörleri
mizin raporu incelendikten ve Umum Müdür
lüğün faaliyetini ilgilendiren mevzular üzerin
de sorulan sualler Hükümet tarafından cevap
landırıldıktan sonra bütçenin cetvellerinin tet-
kikma geçilmiştir. 

Bütçenin masraf kısmını .ihtiva eden (A/İ) 
işar'etli cetvel yekûnu geçen yıla nazaran 
(1 300 938) lira fazlasiyle (20 016 115) ve ya
tırımlara taallûk eden (A/2) işaretli cetvel ye
kûnu ise- (1 092 349) lira artış ile (15 144 909) 
lira olarak Hükümetçe teklif edilmiş olup fa
sıl ve maddelerdeki artış ve eksilişlerin mucip 
sebepleri Hükümet gerekçesinde arz ve izah 
edilmektedir. 

• Fasıl ve maddeler üzerinde komisyonumuz
da yapılan incelemede raportörlerimizin rapor
larında da belirtildiği üzere îş Kanunu çerçe
vesine ithal edilmiş bulunan enstitüler ziraat 
işçilerine bu kanun hükümleri dairesinde yapıl
ması icabeden ödemelerin karşılanabilmesi için 
420 nci (tecrübe, ıslah ve mücadele masrafları) 
faslının 11 nci (işçi ücretleri) maddesine 
(10 000), tekel mevzuları hakkında hariç mem
leketlerdeki neşriyatı takibedebilmek için 451 
nci (yayın masrafları) faslının 10 ncu (satm
alına ve abone) maddesine (5 000) ve.602 nci 

işçi kurul ve sendikalarına yardım maddesi
ne de (10 000) liranın ilâvesi komisyonumuz
ca kabul edilerek (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu 
bu zamlarla birlikte (20 041 115) lira olarak 
ve (A/2)* işaretli cetvel ise Hükümetin teklifi 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Umum Müdürlüğün varidatını gösteren (B) 
işaretli cetvel yekûnu ise (294 017 707) lira 
olarak Hükümetçe tahmin ve teklif edilmiştir. 

(169 245 130) lira olarak tesbit edilmiş olan 
Tekel varidatına yine raporda belirtildiği ve 
yapılan tetkikattan da anlaşıldığı üzere kib
rit satış kârlarının hesap sırasında satışı tah
min olunan (70 000). sandık için üçer lira hesa
biyle (210 000) liranın hizmet ücreti olarak 
kârdan düşüldüğü görülmüştür ki, İdarenin, 
bir kül olması hasebiyle böyle bir tenzile lü
zum olmadığı bedih.i bulunduğundan bu mikta
rın varidat cetvelinin birinci faslına ilâvesi 
suretiyle (B) işaretli cetvel yekûnu komisyo
numuzca (294 227.707) lira olarak tesbit ve ka
bul edilmiştir. 

Umum Müdürlüğün-varidatını gösteren (B) 
işaretli cetvelin, gelecek senelerde tanzimi sı
rasında Tekel varidatı faslının muhtelif tekel 
maddelerinin temin ettiği kârların ayrı fasıl
lar halinde bütçede yer alması suretiyle tetki-
katm kolaylaştırılması hususu komisyonumuz
ca temenniye şayan görülmüştür. 

Lâyihanın İve 2 nci maddeleri komisyonu
muzca tesbit edilen rakamlar aksettirilmek su
retiyle, 3, 4 ve 5 nci maddeler Hükümetin tek-' 
lifi veçhile, 6 ve 7 nci maddeler değiştirilerek 
8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddeler Hükümetin tek
lifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Bu suretle yemden hazırlanan Tekel Umum 
Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe Kanunu lâyihası, 
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ekleri bulunan cetvellerle birlikte, Umumi He
yetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reis--
'lige sunulur. 

Reis 
Rize 

1. Akçal 

Aatalya 
A. Sanoğlu 

Sözcü 
Sivas 

E. îmre 

Çanakkale 
K. Akmanlcvr 

Kâtip 
Siird 

B. Erden 

Giresun 
M. Şener 

Gümüşane 
K. Yvrükoğlu 
Kırklareli 
$.vBakay 

M&latya 
Muhalifim 
M. 8. Eti 

istanbul 
S. Oran 

Konya 
R. Birand 

Ordu 
R. Aksoy 

Seyhan 
3. Ban 

izmir 
T. Gürerk 
Konya 

M. Â. Ülgen 
Rize 

O. Kavrakoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Tekel Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe kanunu 
lâyihası 

MADDE 1. — Tekel Umum Müdürlüğü 1954 
Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları 
için bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (20 016 115) ve yatırımlar masrafları 
için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (15 144 909) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel Umum Müdürlüğü 1954 
Bütçe yılı varidatı ilişik (B) işaretli cetvelde 
gösterildliği üzere (294 017 707) lira tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Tekel Umum Müdürlüğünün 
30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetliler kadroları, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 1953 
Bütçe yılında (D) işaretli cetveldeki hizmetli 
kadrolarında vâki ücret değişiklikleri dolayısiyle 
195,2 yılına nazaran almakta oldukları ücretleri 
azalmış olanlara aradaki farkların ödenmesine 
1954 Bütçe yılında da devam olunur. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmefter için İcra Ve
killeri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertip
ler bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu lâyihasiyle 
birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisine stanu-
'lur. 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 (O) 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 1954 Bütçe yı
lında da devam olunur. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslında ki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1953 yılı Bütçesinin 
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Ma-

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞlŞTÎRÎŞf 

Tekel Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe Kanu
nu lâyihası 

MADD 1. — Tekel Umum Müdürlüğü 1954 
Bütçe yılı yatırımları dışında kalan masrafları 
için bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (20 041 115) ve yatırım masrafları 
için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (15 144 909) lira tahsisat veril
mişti]*. 

MADDE 2. — Tekel Umum Müdürlülü 1954 
Bütçe yılı varidatı ilişik (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (294 227 707) lira tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl (borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1953 yılı Bütçesinin 
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu 

( S. Sayısı : 73 ) 
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Hü. 

liye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan öde
nir. 

1928 - 1952 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1954 yılı 
Bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 
ncı kısım fasıllariyle yatırım fasılları artıkların
dan eski yıllar borçları fasıllarına Maliye Ve
kâletince aktarılacak tahsisatlardan ödenir. 

MADDE 7. — Fevkalâde hallerin devamı 
müddetince Tekel Umum Müdürlüğünün fabri
ka, tuzla, işleme evleri gibi iş yerlerinde toplu 
olarak çalıştırılan işçilere, hizmetlilere (bu iş 
yerlerinde çalışan memurlar dâhil) masrafları 
döner sermayeden ödenmek üzere, çalıştıkları 
günlerde günde bir defa ve bir kab yemek ve ek
mek veya (işçi adedi pişirme masrafını karşılı-
yamıyacak kadar az olan yerlerde) yemek ve ek
mek bedelinin tekabül ettiği miktar yemek be
deli verilebilir. 

MADDE 8. — Masraf fasıllarından yapılacak 
sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 9. — 20. V. 1946 tarihli ve 4896 sa
yılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolardan, 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1954 Büt
çe yılında kullanılamaz. 

MADDE 10. — întifaı Tekel îdaresine ait olup 
Hazine namına tapuya bağlanmış veya henüz 
tescil muameleleri ikmal edilmemiş bulunan gay-
rimenkullerin umum müdürlük namına yapıla
cak intikal ve tescil muameleleri her türlü harç 
ve resimden istisna edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1954 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 12. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Gümrük ve Tekel vekilleri me
murdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
K. Yılma» 

B. K. 

fasla Maliye Vekaletin.ee aktarılacak tahsisat-
lardan ödenir. 

1928 - 1952 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zaman aşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 
1954 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden 
veya 3 - 6 ncı kısım fasıllariyle yatırım fasıl
ları bakiyelerinden eski yıllar borçları fasıl
larına Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisat
lardan ödenir. 

MADDE 7. — Tekel Umum Müdürlüğünün 
fabrika, tuzla, işletme evleri gibi iş yerlerinde 
toplu olarak çalıştırılan işçilere hizmetlilere 
(bu iş yerlerinde çalışan memurlar dâhil) 
masrafları döner sermayeden ödenmek üzere, 
çalıştıkları günlerde günde bir defa ve bir kap 
yemek ve ekmek veya (işçi adedi pişirmek mas
rafını karşılayamıyacak kadar az olan yerler
de) yemek ve ekmek bedelinin teka&âil ettiği 
miktar yemek bedeli verilebilir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 73 ) 
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İçişleri Vekili 
ve Dışişleri Vekili V. 

E. Menderes 
Maliye Vekili 

H. Polatkan 
Bayındırlık Vekili 

K. Zeytinoğlu 
Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
N. ökmen 
Çalışma Vekili 

H. Erkmen 

Dışişleri Vekili 

Millî Eğitim Vekili 
B. 8. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikbaş 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
7. Üresin 

İşletmeler Vekili 
8. Yırcah 

(& Sayısı»: -7$) 



A/l - CETVELİ 

1953 1954 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edüen 
B\ M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

202 
11 

12 
13 

21 

22 
23 

< S ' - . • • • • 

203 
11 

12 

13 
. , . . . - . . . „ , _ 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Ücretler 
Memur ve hizmetliler ücretleri 
Umum Müdürlük memurları 
ücreti 
Vilâyetler memurları ücreti 
Fabrika ve işletmeler memur, 
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 geçici hizmetliler 
ücreti 
Fabrikalar ve işletmeler ge
çici hizmetliler ücreti 

Fasıl yekûnu 

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 

* 

2 600 000 
6 500 000 

2 493 000 

624 000 
2 055 900 

172 500 

14 445 400 

92 100 

21 600 

6 300 

120 000 

2 600 000 
6 500 000 

2 493 000 

624 000 
2 055 900 

172 500 

14 445 400 

92 100 

21 600 

6 300 

120 000 

.^•S3P* 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 50 000 25 000 25 000 

I I - Başka haklar ; 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Umum Müdürlük memurları 
çocuk zammı 60 000 60 000 60 000 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
L_ zammı " 450 000 450 000 450 000 

-LZ... £8 . Sayısı: 73) 
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M. Tahsisatın nev'i 

13 Fabrikalar ve işletmeler me
murları çocuk zammı 

21 Umum Müdürlük memurları 
doğum yardımı 

22 Vilâyetler memurlan doğum 
yardımı 

23 Fabrikalar ve işletmeler me
murları doğum yardımı 

31 Umum Müdürlük memurlan 
ölüm yardımı 

32 Vilâyetler memurlan ölüm 
yardımı 

33 Fabrikalar ve işletmeler me
murlan ölüm yardımı 

40 Yakacak zammı 

Fasıl yekunu 

Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli1 Sandığına yapıla
cak ödemeler 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farklan karşı
lığı 

12 % 1 ek karşılığı 
13 Emekli ikramiyeleri karşılığı 
14 Sandık yönetim masrafları 

karşılığı 
15 Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 
4896 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı 

~< ? îkinci kısım yekûnu 

1953 1954 yılı için 
T ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

95 000 

5 000 

47 000 

10 000 

3 000 

12 000 

3 000 
15 .000 

700 000 

95 000 

5 000 

47 000 

10 000 

3 000 

12 000 

3 000 
15 000 

700 000 

95 000 

5 000 

47 000 

10 000 

3 000 

12 000 

3 000 
15 000 

700 000 

4 500 4 500 4 500 

... -', -t, S. .; * . X ; : * . :•.-,. - * - - -

755 000 794 497 794 497 
137 037 144 454 144 454 
340 000 500 000 500 000 

53 970 54 662 54 662 
64 005 150 000 150 000 

1 350 012 1 643 613 1 643 613 

2 100 2 100 2 100 

255 000 480 000 480 000 

16 132 712 17 420 613 17 420 613. 

İS, tamum 



4 0 -

F. M. Tahsisatın nev'i 

1953 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1954 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Fasıl yekûnu 310 000 320 000 

301 

302 

303 
304 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

11 

12 

21 

22 

Umum Müdürlük büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Umum Müdürlük posta ve tel
graf ücreti 
Vilâyetler posta ve telgraf üc
reti 
Umum Müdürlük telefon ve 
başka muh. mas. 
Vilâyetler tel. ve başka muh. 
üc. mas. 

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 

90 000 

25 000 

200 000 

45 000 

40 000 

13 500 
2 000 

10 000 
15 000 
15 000 
20 000 

75 500 

70 000 
10 000 
25 000 
40 000 
35 000 

110 000 

290 000 

90 000 

25 000 

200 00 

45 000 

50 000 

13 500 
2 000 

10 000 
15 000 
15 000 
20 000 

75 500 

70 000 
10 000 
25 000 
40 000 
35 000 

110,000 

290 000 

90 000 

25 000 

200 000 

45 000 

50 000 

320 000 
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F. 

305 

306 
307 

M. 

11 
12 

10 
20 
30 
40 
50 

Tahsisatın nev'i 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Ecnebi memleketler yolluğu 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve mas. 

Fasıl yekûnu 

1953 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1 
17 000 

17 001 

125 000 

50 000 
300 000 
120 000 
50 000 

10 000 

530 000 

1954 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen 
Lira 

1 
17 000 

17 001 

125 000 

50 000 
320 000 
120 000 
50 000 

5 000 

545 000 

kabul edilen 
Lira 

1 
17 000 

17 001 

125 000 

50 000 
320 000 
120 000 
50 000 

5 000 

545 000 

308 » 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 

11 Umum Müdürlük 
12 Vilâyetler 
13 Fabrikalar ve işletmeler 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısmı yekûnu 

15 000 
45 000 
15 000 

25 000 
45 000 
20 000 

25 000 
45 000 
20 000 

75 000 90 000 90 000 

1 524 501 1 552 501 1 552 501 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil masrafları 5 000 7 500 7 500 
405 5190 sayılı Kanunun gerektir

diği koruma ve tahsil memur-* 
lan hayvanları masrafları 

10 Hayvan satmalma bedeli 1 000 3 000 3 000 
20 Memurlara verilecek hayvan 

yem bedeli 90 000 81 000 81 000 

Fasıl yekûnu 91 000 84 000 84 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1953 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

1954 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

500 
9 000 

60 000 
3 000 

500 
9 000 

60 000 
2 000 

500 
9 000 

60 000 
2 000 

407 Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 

20 Nispeti kanunla belirtilmiş ke
senek ve ikramiyeler 

30 Geri verilecek paralar 
40 Mahkeme harçları 
50 Bina ve Arazi Yergileri 
60 Kaçağın meni ve takibine dair 

olan 1918 sayılı Kanun ve ek
leri gereğince yapılacak öde
meler 15 000 15 000 15 000 

417 

419 
420 

•* ar-

l l 
12 
13 
14 
15 
16 

% * ; ; 5 

Fasıl yekûnu 

5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanunu gereğince ödenecek 
vergi ve resimler 
Mahkeme masrafları 
Tecrübe, ıslah ve mücadele 
masraflan 
işçi ücretleri 
Yönetim masrafları 
Teknik masraflar 
Fidelik müsabakaları 
Bağ yardımı 
Mücadele masrafları 

V Fasıl yekûnu 

87 500 

12 000 
40 000 

140 000 
18 000 
72 000 
2 500 

1 
20 000 

252 501 

86 500 

15 000 
40 000 

140 000 
18 000 
55 000 
2 500 

1 
20 000 

235 501 

86 500 

15 000 
40 000 

150 000 
18 000 
55 000 
2 500 

1 
20 000 

245 501 

421 Kaçağı takip ve önleme mas
rafları 

11 Tütün ekimi yazma masrafları 100 000 100 000 100 000 
12 Kaçak eşya muhafaza ve taşı-

450 

ma masrafları 
Kaçakla mücadele masrafları 

"* Fasıl yekûnu 

Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere veri
lecek burslar 

(S. Sayısı 

15 000 
10 000 

125 000 

16 563 
73) 

15 000 
10 000 

125 000 

2 000 

15 000 
10 000 

125 000 

2 000 
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F. M. 

451 
10 
20 

Tahsisatın nev'i 

Yayın masrafları 
Satmalına ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

1953 
Yıl ı 

tahsisatı 
I ara 

10 000 
10 000 

20 000 

1954 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

10 000 
10 000 

20 000 

15 000 
10 000 

25 000 

452 Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin yollukları ile 
başka her çeşit masrafları 

20 Teknik yardımdan faydalanıla
rak ecnebi memleketlere gönde
rileceklerin yolluk ve masraf
ları 

Fasıl yekûnu 

0 

8 000 

8 000 

4 500 

8 000 

12 500 

4 500 

8 000 

12 500 

453 

459 
476 

• > . 

10 

20 

10 
20 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
Kurum ve derneklere katılma 
payı 
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yolluk ve mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Spor masrafları 
Kurs masrafları 
Kurs umumi masrafları 
öğrenci bursları 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısmı yekûnu 

5 000 

10 000 

15 000 

1 000 

1 000 
32 400 

33 400 

706 964 

6 000 

10 000 

16 000 

1 000 

1 000 
46 000 

47 000 

692 001 

6 000 

10 000 

16 000 

1 000 

1 000 
46 000 

47 000 

707 001 

m 
Beşinci hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 40 000 
(S. Sayı» : 73 ) 
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F. M. 

502 
10 
20 

505 

Tahsisatın nevi 

Eski yıllar borçları 
1949 - 1952 villan borçları 
1928 - 1948 » » 

Fasıl yekûnu 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

1953 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

45 000 
5 000 

50 000 

150 000 

240 000 

1954 yılı için 
Plükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

45 000 
5 000 

50 000 

150 000 

240 000 

45 000 
5 000 

50 000 

150 000 

240 000 

Altıncı kısım - Yardımlar 

602 

604 

605 

işçi kurul ve sendikalarına 
yardım 
Çeşitli hayır kurumlarına yar
dım 
4250 sayılı İspirto ve İspirtolu 

10 000 

1 000 

10 000 

1 000 

20 000 

1 000 

İçkiler İnhisarı Kanunu gere
ğince şarapçılara verilecek 
primler ve yaıoılacak başka 
ödemeler 100 000 100 000 100 000 

Altıncı kısım vekûnu 111 000 111 000 121 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

ikinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMİ YEKÛN 

16 132 712 
1 524 501 

706 964 
240 000 
111 000 

18 715 177 

17 420 613 
1 552 501 

692 001 
240 000 
111 000 

20 016 115 

17 420 613 
1 552 501 

707 001 
240 000 
121 000 

20 041 115 
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751 

— 45 — 
A/2 - CETVELİ 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1953 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1954 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

I I - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Bina satmalma, yaptırma 
12 Vilâyetler 
13 Fabrikalar ve işletmeler 

810 000 
200 ooa 

835 000 
250 000 

5113 sayılı Kanun gereğince 
satmalmacak veya yaptırıla
cak tütün bakım ve işleme ev
leri ve ambarlan 
4898 sayılı Kanun gereğince 
yeniden yaptırılacak fabrika 
imal ve doldurma evleriyle 
mevcutlarının genişletilmesi 
masrafları 

10 Fabrika, imal ve doldurma ev
leri 

20 A. M. F. firması bonoları 
30 Rize Çay Fabrikası 

Satmalmacak makine, alet ve 
araçlar ve bunlan kurma mas
rafları 

701 
11 
12 
13 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı 
Umum Müdürlük 
Vilâyetler 
Fabrikalar ve işletmeler 

Fasıl yekûnu 

15 000 
150 000 
175 000 

340 000 

310 000 
150 000 
290 000 

750 000 

310 000 
150 000 
290 000 

750 000 

835 000 
250 000 

Fasü yekûnu 1 010 000 1 085 000 1 085 000 

4 543 000 4 500 000 4 500 000 

2 510 000 
1 

2 500 000 

5 010 001 

1 102 000 

2 440 000 
560 350 

2 000 000 

5 000 350 

1 450 000 

2 440 000 
560 350 

2 000 000 

5 000 350 

1 450 000 
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Tahsisatın nev'i 

Satmalınacak taşıtlar ve bunla
rın komple motörleri 
Çamaltı, Yavşan ve diğer tuz
lalarda yaptırılacak yeni te
sisler ve bunların genişletme 
masrafları 
5433 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek Rize Çay Fabrikası 
taksiti 
Şaraplık Bağ Yetiştireceklere 
5089 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak ikrazlar 

1953 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1954 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

63 000 

624 559 

110 000 

275 000 

624 559 

60 000 

275 000 

1 250 000 1 400 000 1 400 000 

624 559 

60 000 

Yatırımlar yekûnu 14 052 560 15 144 909 15 144 909 

B - GETVELÎ 

Varidatın nev'i 

1953 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

Satış kârları (Tekel varidatı) 158 816 700 
Çeşitli varidat (resimler) 
Para cezaları 
Çeşitli hasılat 
Geri alma 
Destekleme alımları hizmet üc
reti 
Tütün, îçki, Tuz Müdafaa 
Vergisi 

900 000 
250 000 
450 000 
100 000 

750 000 

110 371 930 

1954 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

169 245 130 
1 050 000 
200 000 
450 000 
100 000 

250 000 

122 722 577 

169 455 130 
1 050 000 
200 000 
450 000 
100 000 

250 000 

122 722 577 

Y E K Û N 271 638 630 294 017 707 294 227 707 
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G. Memuriyetin nev'i 

1 Teknisiyen 
» 
» 
> 
» 
» 

Ressam 

Makinist 

> 
2 Usta 

» 
Kalfa 
Kaloriferci 
Elektrikçi 

3 Laborant 
» 
» 
» 

Hemşire 
» 

Hastabakıcı 
» 

Şoför 
Sanatkâr 
Mütercim 

» 

•Daktilo 

1953 
1954 

D 

Aded 

13 
9 
5 
9 
7 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
2 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 

- 4Î -
- CETVELİ 

Ücret 

625 
550 
475 
400 
35? 
300 
225 
475 
300 
300 
250 
225 
350 
225 
150 
225 
225 
300 
225 
175 
150 
250 
200 
175 
150 
125 
200 
175 
225 
175 
625 
550 
475 
300 
250 
225 

Ad 

195 
19] 

— 1 

1 G. Memuriyetin nev'i 

Daktilo 
» 
» 
» 
» 

5 Memur 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

Santralci 
» 
» 
» 

6 Hademe 
» 
> 
» 
> 
> 
» 

- Bekçi 

Koruyucu 
» 
» 
» 

Dağıtıcı 
» 
> 

Aylık 
ed tutarı 

J3 237 700 
L4 237 700 

L9 000 000 

Yekûn 

Senelik 
tutan 

2 852 400 
2 852 400 

0 000 000 

Aded 

4 
7 

22 
17 
21 
4 
4 
2 
6 
6 
7 

12 
22 
13 
26 
4 
1 
2 
1 
1 
2 
1 

12 
35 

170 
371 
570 

1 
13 
84 

369 
4 
8 
2 

1914 

Ücret 

200 
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 

225 
175 
150 
125 
200 
175 
150 
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E - CETVELİ 

F. M. 

203 11,12,13, Geçici hizmetliler ücreti 
204 Ecnebi uzman ve hizmetli

lerle bunlara yardımcı perso
nelin ücretleri 

C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Tütün 
Kanun 30. 5 .1934 2460 Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi 

hakkında 
» 25 . 6 .1938 3437 Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu 
> 27. 5 .1940 3828 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim

lere zam icrasına ve bâzı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair Kanunun 12 nci mad
desi 

» 3 1 . 5 .1941 4040 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı Kanu
na ek kanunun 27 nci maddesi 

» 30. 5 .1942 4226 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 ve 4040 numaralı 
kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesine ve 
bâzı vergi ve resimlere yeniden zam icrasına dair 
Kanunun'7 nci maddesi 

» 25 . 5 .1943 4415 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4226 sayılı ka
nunlarla Tapu Harçları hakkındaki 1451 sayılı 
Kanunun bâzı hükümlerinin değiştirilmesine dair 

» 1 4 . 6 . 1 9 4 3 4437 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4040 ve 4226 
sayılı kanunlara ek Kanun 

» 4 . 4 .1945 4708 Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkındaki Kanunu değiştiren Krnun 

» 9 . 8 . 1 9 5 1 5823 Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkındaki 2460 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması ve bu kanunu tâdil eden bâzı hükümlerin kal 
dırılması hakkında kanun. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Kararname 

Tarihi 

29 . 2 .1952 

4 . 1 . 1 9 4 0 

17 . 9 .1941 

10 . 6 .1944 

8 . 1 . 1 9 4 8 

Numarası 

5887 

2/12537 

2/16540 

3/962 

3/6830 

Ö Z E T İ 

3437 sayılı Kanunun harçlara ait hükümlerinin 
126 ncı madde ile ilgası 
Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununun tatbik sure
tini gösteren nizamname. 
4040 sayılı Kanunun 27 nci maddesi mucibince 
asker sigaraları II. Talimatname 
Nizamnamenin 37 nci maddesinin değiştirildiğine 
dair 
Tütün ve Tütün İnhisarı Tüzüğünün 2 nci madde
sinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında Ka
rar 

Kanun 

Tüzük 

Kanun 

23 
31 

12 
5 

1936 
1941 

25 . 5 .1943 

14 . 6 .1943 

22 . 2 .1952 

3078 
4040 

4415 

4437 

5881 

Tuz 
Tuz Kanunu 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı Kanuna 
ek kanunun 27 nci maddesi 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı. vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4226 sayılı ka
nunlarla Tapu Harçları hakkındaki 1451 sayılı 
Kanunun bâzı hükümlerinin değiştirilmesine dair 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4040 ve 4226 sa
yılı kanunlara ek Kanun 
Tuz kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkında 

22 .12 .1952 3/15890 Hususi müteşebbisler tarafından işletilecek tuzla
lar hakkında tüzük 

İspirto ve ispirtolu içkiler 
30. 5 .1934 2460 Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi 

hakkında 
27 . 5 .1940 3828 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim

lere zam icrasına ve bâzı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair Kanunun 12 «ıci mad
desi 

3 1 . 5 .1941 4040 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı Kanuna 
ek kanunun 27 nci maddesi 

30 . 5 .1942 4226 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 ve 4040 numaralı 
kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesine ve 
bâzı vergi ve resimlere yeniden zam icrasına dair 
kanunun 7 nci maddesi 

12 . 6 .1942 4250 İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu 
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası 

Kanun 25. 5 .1943 4415 

» 14. 6 .1943 4437 

» 9.9.1944 4658 

» 4.4,1945 4708 

» 9.7.1948 5237 

» 14.12.1949 5451 

» 14.12.1949 5451 

» 9.8.1951 5823 

Kararname 1.8.1942 2/18435 

» 15. 8 .1942 2/18617 

» 16. 1 .1943 2/19329 
» 15. 5 .1952 3/15076 

(S, 

50 — 

Ö Z E T İ 

Fevkalâde vaziyet dulayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3C28, 4226 sayılı ka
nunlarla Tapu Harçları hakkındaki 1451 sayılı 
Kanunun bâzı hükümlerinin değiştirilmesine dair 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4040 ve 4226 sa
yılı kanunlara ek kanun 
ispirto ve İspirtolu İçkiler 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 nci 
maddesiyle kaldırılmış ve 5237 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesiyle % 5 Belediye Resmi olarak yeni 
den vaz'edilmiştir. 
4250 sayılı Kanunun bâzı maddeleriyle aynı 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 tadil eden bâzı hükümlerin kal
dırılması hakkında kanun. 
inhisarlar idaresinin 12 . V I I . 1942 tarihinden iti
baren inhisar dışında olarak buz, gazoz, soda, 
malt hulâsası, asid karbonik ve kolonya yapıp 
satmasına izin verildiği hakkında Kararname 
4250 sayılı Kanunun 10 ve 20 nci maddelerine gö
re dış memleketlerden getirilen ispirtolu ıtriyat 
ile tababette ve sanayide kullanılan ispirtolu 
maddelerden ve yurda sokulan ispirto ve ispir
tolu içkilerden alınacak inhisar resmi miktarının 
tâyini ve yurt içinde satılan inhisar altındaki is
pirto ve ispirtolu içkilerden alınacak İnhisar Res
minin asgari ve âzami hadlerinin tesbiti hakkın
da Kararname 
Bir kısım sıhhi müesseselerle eczahanelere verile
cek ispirtoların fiyatı hakkında kararname 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna satılacak 
ispirtoların maliyet bedeline 10 kuruş inhisar 
Resmi ilâvesiyle satılacağına dair (Resmi Gazete 
8161) 
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Kararname 

Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı 
21. 1 .1943 4374 Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı 

inhisarı hakkında Kanun 
29. 2 .1952 5887 4374 sayılı Kanunun harçlara ait hükümlerinin 

ilgası 
24. 6 .1943 2/20244 Barut maddelerine ait yeni satış fiyatları 

11. 3 .1953 4/380 Rövelver ve tabanca fişeklerine ait inhisar Res
minin âzami haddinin 50 kuruşa çıkarılması 
Not : 15 Ağustos 1953 tarihinde meriyete giren 

6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinde, 4374 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (D) ben
di hükmü mahfuz kalmak üzere, ateşli si
lâhlarla bunlara ait mermilerin ve 4 ncü 
maddede imali menolunan bıçakların mem
lekete sokulması yasak edilmiştir. 

Kahve ve çay 
Kahve ve Çay İnhisarı Kanunu 
Kahvenin tekel konusundan çıkarılması hakkında 
kanun 
4223 sayılı Kanunla inhisar altına alman kahve ve 
çaylardan alınacak asgari ve âzami İnhisar Resmi 
hakkında Kararname 
Kahve ve çaydan alınacak İnhisar Resmi hakkında 
Çayın beher kilosundan alınacak Tekel Resminin 
en az 300, en çok 1 500 kuruş olarak tesbiti hak
kında Kararname 
4223 sayılı Kanunun muvakkat 2 nci maddesinin 
(B) bendinin yorumuna mahal bulunmadığına 
dair. 

Kanun 
» 

Kararname 

> 
» 

Karar (tefsir) 

25. 
14. 

25. 

29. 
20. 

24. 

5 
9 

8 

4 
5 

4 

.1942 

.1946 

.1942 

.1943 

.1949 

.1952 

4223 
4950 

2/18662 

2/19827 
3/9357 

1796 

Kanun 
Kibrit ve çakmak taşı 

29 .12 .1945 4816 Kibrit ve çakmağın Tekel imtiyazına ilişkin süre
nin uzatılması hakıkndaki 4556 sayılı Kanuna ek 
Kanun 

27. 5 .1946 4897 Kibrit ve çakmağın Tekel İdaresine geçimi ve 
İşletme İdaresinin Tekel Genel Müdürlüğüne 
devri hakkında Kanun 

10. 2 .1949 5321 Suni çakmak ve çakmak taşının tekel konusun
dan çıkarılmasına ve bu maddelerin Gümrük Re
simlerinde değişiklik yapılmasına dair Kanun 

30 . 1 .1952 5865 Kibritin tekelden çıkarılmasına ve İstihlâk Ver
gisine tâbi" tutulmasına dair Kanun 
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G - CETVELİ 

Kanun 
No. 

1050 Muhasebei Umumiye Kanununun 50 ve 52 nci maddelerinde gösterilen hizmetler. 
4898 Tekel Umum Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 

hakkında. 
5113 Tekel Umum Müdürlüğünce yaptırılacak tütün bakım ve işleme evleri için gelecek yıllara 

geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında. 

D. Memuriyetin nev'i 

L - CETVELİ 

Aded Maaş D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

2 Tetkik ve Murakabe Heyeti 
Reisi 

3 Tetkik ve Murakabe Heyeti 
Âzası 

2 Uzman müşavir 
Kimyager, satış mütehassısı, 
başharmancı 

4 Müfettiş (Baş) 
5 » 
7 » 
3 Y'edek parça ve tamir atelyesi 

müdürü 
4 Şube müdürü, başmüdür, fab

rika atelye, depo müdürü 
4 Şube, fabrika, atelye, tuzla mü

dür yardımcısı 
5 Kontrolör, mesul muhasip, mü

dür 
5 Başmüdür, fabrika, atelye, tuz

la ve depo müdürü 
5 Teknik şef, mühendis, mimar, 

kimyager, şef, raportör, baş-
eksp'er, harmancı 

5 Şube müdür yardımcısı, baş
müdür yardımcısı, fabrika, 
tuzla, depo müdür yardımcısı 
ve şefi 

6 Mühendis, mimar, kimyager, 
raportör, kısım âmiri, fen me
muru, şarap ve barut müte
hassısı, eksper, harmancı, 

750 

3 
2 

4 
2 
1 
1 

1 

3 

1 

4 

1 

625 
750 

550 
550 
475 
350 

625 

550 

550 

475 

475 

475 

475 

doktor 
7 Raportör, kısım âmiri, fen me

muru, eksper, harmancı, dok
tor, dişçi 

8 Raportör, kısım âmiri, fen me
muru, eksper, harmancı, dok
tor, dişçi 

7 Mesul muhasip, müdür, âmir 
veznedar, şube ve .servis âmiri 

8 Mesul muhasip, müdür, âmir, 
veznedar, şube ve servis âmiri 

9 Memur, muhasip, muhasip -
veznedar, veznedar 

10 Memur, muhasip, 
veznedar, veznedar 

11 Memur, muhasip, 
veznedar, veznedar 

12 Memur, muhasip, 
veznedar, veznedar 

13 Memur, muhasip, 
veznedar, veznedar 

9 Raportör, masa âmiri, fen me
muru, doktor, dişçi, eksper, 
harmancı, istifçibaşı, öğretmen 

10 Fen memuru, doktor, dişçi ec
zacı, 'eksper, harmancı, istifçi
başı, öğretmen 

12 Istifç.lbaşı, öğretmen, eksper, 
fen memuru 

muhasip -

muhasip -

muhasip -

muhasip -

3 400 

4 350 

7 300 

1 350 

4 300 

26 250 

37 225 

17 200 

55 175 

305 150 

1 250 

2 225 

2 175 

496 
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R CETVELİ 

Fasıl 202 — Memur ve hikmetliler ücreti 
Madde 11 — Umum Müdürlük memurları ücreti 

Madde 12 — Vilâyetler memurları ücreti 
Madde 13 — Fabrika ve işletmeler memurları ücreti 

Yurt dışında açılmış veya açılarak olan fabrika, şube acenta, mümessillik ve ortaklıklarda is
tihdam olunacak njemurların ücret farkları 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 Müdürlük merkezindeki memurlarla yüksek okullarda okutturulan memur ve hizmetli 

çocuklarının ve İdarece açılan kurs öğrencilerinin muayeneleri ve âcil tıbbî müdâhaleleri için bulun
durulması icabeden ilâçlarla sıhhi malzeme bedelleri, 

3. Vilâyetler teşkilâtına gönderilen büt?e dâhili kırtasiye, basılı kâğıt ve sair malzemenin amba
laj masrafları, 

4. Şenlik masrafları, 
5. İdarehanelerin taşınma masrafları, 
6. Her çeşit ilânlar, (reklâm mahiyetindeki ilânlarla diğer masraf fasıllarında yazılı ilânlar ve 

döner sermaye muamelâtına ait olanlar haristir.) 
7. İdarelerin bulunduğu binalarda temizlik işlerinin gerektirdiği her çeşit masraflar, 
8. Müfettiş ve muhakkiklerce celp ve tâyin olunan bilirkişilerle ifadelerine müracaat makiadiyle 

celplerine lüzum görülecek kimselere ait masraflar ve takdir olunacak ücretler, 
9. Cüzi miktardaki malzeme bedelleri, udun krma 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 vı telefon ücret ve masrafları 

Madde 12 — Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 
Madde 22 — Vilâyetler telefon ve başka muhabere ücret ve masrafları 

İşletmeler ve iş ytrlerinin bu masrafları ile satış depolarının su, aydınlatma ve tele'on gibi idare 
masrafları ve vilâyetler teşkilâtında satış işK rinde kullanılan basılı kâğıt ve defterler hariçtir. 
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Fasıl 305 -— Kira bedeli 

Madde 11 — Merkez 
Madde 12 — Vilâyetler 

Fabrikalar, iş yerleri, işletmeler, satış ve mamulât ambarları, depo ihtiyacı dışında tutulacak 
tdare binaları ve arsalar kira bedelleri bu tertipten karşılanır. 

Fasıl 306 — Giyecekler 
Talimatnamesi esaslarına göre ödeme yapılır. 

Fasıl 307 — Yolluklar 
Madde 10 — Sürekli görev yolluğu 
Madde 20 — Geçici görev yolluğu 

Fabrikalar, atelyeler ,tuzlalar, bakım ve işleme evleriyle sair iş yerlerini alâkadar eden tek
nik işlerin görülmesi için yapılacak seyahatler ve yukarda yazılı yerlerin kadrolarına dâhil mb-
mur ve hizmetlilerle geçici hizmetlilerin sürekli ve geçici görev yollukları hariç olmak üzere di
ğer memur, hizmetli ve geçici hizmetlilerin sürekli ve geçici görev yollukları bu tertipten ödenir 

Madde 40 — Ecnebi memleketler yolluğu 
Gerek ecnebi memleketlerdeki şube, acente, mümesillik, fabrika ve ortaklıklara ve gerek tetkikat 

ve sair sebeplerle ecnebi memleketlere gönderilecek İdaremiz 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, 

satmalmacak bilet, çelenk ve benzeri bedelleri, resmîişler için yapılacak hususi başvurmalara mektup 
veya telle verilecek cevaplarla sigara ve meşrubat masrafları, çeşitli yardımlar ve sair bütün temsil 
masrafları bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 407 — Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar 
Madde 20 — Nispeti kananla 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 ikra?niye ile kaçak 
takibinde ölen ve sakatlananlara 2550 .'ayılı Kanun gereğince verilecek tazminatlar ve Tekel 
altında bulunan oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan ödemeler bu tertipten verilir. 
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Fasıl 417 — 5237 sayılı Belediye Gelirieri Kanunu gereğince ödenecek vergi ve resimler 

Münhasıran idarehane ve büroların 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre ödenecek ver
gi ve resimleri bu tertipten karşılanır. 

Fasıl 419 — Mahkeme masrafları 
Bilûmum dâvaları îdare lehine in+aç 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 île 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 jıasrafları 
Madde 13 — Teknik masraflar 

Madde 14 — Fidelik müsabakaları 
Madde 15 — Bağ yardımı 

Enstitüler merkez ve taşra teşekküllerinin araştırma, inceleme, tecrübe, ıslâh ve üretme işleri için 
satmalınacak ve istimlâk edilecek veya kira ile tutulacak bağ, bahçe, arsa, bina, 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 îş Kanununa tâ
bi işçilere kanun hükümlerine göre yapılacak her türlü ödeme ve yardımlar, 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 Ve
kâleti teşkilâtiyle birlikte yapılacak mücadele kontrol masraflan 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 masrafları bu maddeden karşılanır. 
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Madde 13 — Kaçakla mücadele masrafları 

Kaçakla gizli olarak uğraşma işleri için ihtiyar olunacak masraflarla muhbirlerin mükâfatlan-
dırılması ve bunların zaruri masrafları ve bu hususta yapılacak her çeşit masraflar bu tertipten 
ödenir. 

Fasıl 450 — Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar 
îdare hesabına üniversitede okutturulan öğrencilere verilecek burslar ile imtihan harçlar ve 

benzeri öğretim masrafları ile ilâç ve tedavi masrafları 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 alı n ve abone karşılığı bu tertibe dâhildir. Yaptı

rılacak tercüme ve etüd, ücret ve masrafları, telif ücretleri, bastırılacak umumi yazı, broşür, kitap, 
bilanço ve raporlar masraflariyle benzeri ve yayın işleriyle ilgili başka her çeşit masraflar bu tertip
ten ödenir. 

Fasıl 452 — Staj masrafları 
Madde 20 — Teknik yardımdan faydalanılarak ecnebi memleketlere gönderileceklerin yolluk 

ve masrafları 
Birleşmiş Milletler veya diğer teşekküller teknik yardımlarından faydalanılarak ecnebi memle

ketlere gönderilecek elemanların yollukları ve diğer masrafları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 453 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
Madde 10 — Kurum ve derneklere katılma payı 

Milletlerarası Şarapçılık Ofisi ve benzeri Tekel mevzuu ile ilgili kurum ve derneklere verilecek 
katılma 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 getirilmiş veya geti

rilecek saha ve tesislerin inşa, tadil ve hakim 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. 

Fasıl 476 — Kurs masrafları 
Madde 10 — Kurs umumi masrafları 

Eksper kursu öğrencilerinin kırtasiye, kitap ve iş gömleği bedelleriyle diğer masraflar bu ter
tipten ödenir. 

Madde 20 — Öğrenci buraları 
Eksper kursuna devam eden öğrencilere verilecek burslarla ödenek ilâç ve tedavi masrafları bu 

maddeden ödenir. 

Fasıl 505 — Hükme bağlı borçlar 
Döner sermaye muamelâtından mütevellit bulunan hükme bağlı borçların, maliyet ve masraf

larla alâkalı mal bedeli ve benzeri masraflariyle iadesi gereken depozitolar hariç diğer kısımlar; 
bu tertipten ödenir. 
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Fasıl 604 — Çeşitli hayır kurumlarına yardım 

Yalnız hayır kurumlarına nakden veya tertip edecekleri müsamerelere ait biletleri satınalmak 
suretiyle yapılacak yardımlar karşılığıdır. 

Fasıl 605 — 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisan Kanunu gereğince şarapçılara verilecek 
primler ve yapılacak başka ödemeler 

4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler Kanununun İC ncı maddesi gereğince iyi şarap jmalini 
teşvik etmek ve öğretmek üzere özel şarapçılar arasında açılacak müsabakalarda muvaffak olanlara 
tesbit edilen hesaplara göre verilecek mükâfat ile dış memleketlere çıkarılacak şaraplar için prim ve 
aynı kanunun tatbikatına ait diğer masraflar bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 701 — Yapı onarımı 
Madde 11 — Umum Müdürlük 

Madde 12 — Vilayetler 
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 gayri menkul
lerde yaptırılacak her çeşit onarma masraf Liri, bu işler için kullanılacak işçilerin gündelikleri ve 
bu işlere ait ilân 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, f.ibrika, 

imal ve doldurma evleri, tuzla binaları, ambar, depo binaları emanet anbarlan ve gayrim enkuller-
le bunlar için satmalınacak ve istimlâk edilecek arsa, tarla, bağ ve bahçe gibi gayrimenkullerin karşı* 
lıkları ve bu içler için kullanılacak işçilerin gündelikleri ve bu işlere ait ilân bedelleriyle proje, 
plân tanzim ücretleri, proje ve kontrol malzemesi bedelleri ile bu hususta yapılacak sair masraf
lar bu tertipten karşılanır. 

Fasıl 736 — 5113 sayılı Kanun gereğince patın acınacak veya yaptırılacak tütün bakım ve işleme 
evleri ve ambarlan 

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 satm 
alınması bedel ve masraflariyle bu işlerde kullanılacak işçilerin ücretleri ve ba işlere alt ilân 
ücreti, proje, plân tanzim ücretleri, proje ve kontrol malzemesi bedelleri ve bu hususta yapılacak 
her türlü masraflar bu maddeye dânildir. 

Fasıl 741 — 4898 sayılı Kanun gereğince veniden yaptırılacak fabrika, imal ve doldurma fer iy le 
mevcutlarının genişletilmesi masrafları 

Madde 10 — Fabrika imal ve doldurma evleri 
Madde 20 — A. M. F. Firması bonoları 

Madde 30 — Rize Çay Fabrikası 
Hükümetçe onanan programa göre fabrika, imal ve doldurma evleri yaptırılmam, bunların 

inşa edilecekleri yerlerin istimlâk edilmesi veya satın alınması, mevcutlarının genişletilmesi, bun-
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lara gerekli her çeşit makina, alât ve araçlariyle teçhiz vasıtalarının satmalmması, bu işlerde kullanıla
cak işçilerin gündelikleri, bu işlere ait ^ân üc etleri, 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 mahiye tindeki 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 ve diğer tuzlalarda yaptırılacak yeni tesisler ve bunları 
genişletme masrafları 

Çamaltı ve Yavşan ve diğer tuzlalarda yaptırılacak her çeşit yeni tevsi ve tesis masraflariyle 
bu işlerde kullanılacak işçilerin gündelikleri, bu işlere ait ilân ücretleri, proje ve plân tanzim üc
retleri, proje, kontrol malzeme bedelleriyle bu hususta yapılacak başka her çeşit masraflar bu 
fasıldan karşılanır. 

(Bu tertipten yapılacak sarfiyat döner sermaye usullerine tâbidir.) 
En çok 400 000 lirası tuzlalrm ana yollarla irtibatlarını sağlıyacak yollar inşası için toptan 

Karayolları Umum Müdürlüğüne ödenebilir. 
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(E) Cetveli 1953 yılı kadrosu 

P. M. Tahsisatın nev'i Hizmetin nev'i ayı 

4 
5 
5 

Aylık 
Lira 

150 
150 
150 

Hizmet 
süresi 
(Ay) 

12 
12 
12 

Barem Kanununa tâbi kadrolar 

203 11 Umum Md. lük ıgeçici hizmetliler ücreti Kurs öğretmeni [1] 
» > > » » » » [2] 
» » » » » » » [3] 

13 Fabrikalar ve istetmeler geçicd hizmet- İlköğretim kursu öğret-
liler ücreti meni [4] 3 175 12 

3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine dahil müteferrik müstahdemler 

203 11 Umum Md. lük ıgeçici hizmetliler ücreti Yüksek teknik eleman 

» » » » » Sürveyan 
» » » » » » 

12 Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti » 

Ecnebi uzmanlar kadrosu 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara Organizasyon ve işlet-
yardımcı personelin ücreti me uzmanı 3 600 12 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara 
yardımcı personellin ücreti Teknik tercüman 2 550 12 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara 
yardımcı personeldn ücreti Lisan bilir daktilo 1 400 12 

2 
4 
1 
1 
1 

'875 
750 
200 
175 
300 

12 
12 
12 
12 
12 

[1] 3858 sayılı Kanuna göre haftada (4) saat ders verecektir. 
[2] 3858 sayılı Kanuna göre haftada (3) saat ders verecektir. 
[3] 3858 sayılı Kanuna göre haftada (2) saat ders verecektir. 
[4] Kadro ücretinin 2/3 ü hesabiyle ödenecektir. 
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S. SAYISI 
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Orman U. M. Bütçesi 



Orman Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe kanunu lâhîhası ve Büt
çe komisyonu raporu (1 /695) 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 30. XI. 1953 
Kararlar Müdürlüğü 

Sayı :71 - 2682, 6 - 3301 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Orman Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçesi hakkında' hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
25. X I . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ve esbabı mucibe lâyi
halarının ildşikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

GEREKÇE 

1954 yılı Bütçe giderlerinin fasıl ve madde itibariyle izahı aşağıda arzedilmiştir 

1953 yılı 1954 yılı 
F . M. Tahsisatın nev 'i Bütçesi Teklifi 

201 11 Merkez memurları maaşı 
Mevcut teşkilât kanunlarına göre merkez memurlarının ay
lıkları tutarı 
1953 ve daha evvelki senelerde kadrosuz terfi etmiş memur
ların terfi farkı 
1954 yılında kadrosuz olarak terfi edecek memurların ter
fi farkları 

(L) Cetveli 

12 Vilâyetler memurları maaşı 
Mevcut teşkilât kanunlarına göre vilâyetler memurları ma
aşları tutarı 
Teşkilât Kanununa ek tasarıya göre alınacak kadroların 
karşılığı 
1953 ve daha evvelki senelerde kadrosuz terfi etmiş me
murların terfi farkı 

654 000 

82 800 

— 

736 800 
36 000 

700 800 

6 779 400 

— 

827 400 

654 000 

95 700 

64 500 

814 200 
36 000 

778 200 

6 779 400 

1 042 800 

716 400 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1954 senesinde kadrosuz olrak terfi edecek memurların 
terfi farkları . — . 259 800 
2919 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince stajyer ola
rak çalıştırılacak olan (216) mühendis ve mühendis yar
dımcılarının ücretleri karşılığı 681 300 — 

8 288 100 8 798 400 
(L) cetreli 1 094 400 1 398 300 

7 193 700 7 400 100 

21 Merkez memurları açık maaşı 1 1 
22 Vilâyetler memurları açık maaşı * 15 000 15 000 

Merkez memurları maaşlarında geçen yıla nazaran fazla olan 
(77 400) lira 1954 senesinde kadrosuz terfi edecek (74) me
murun maaş farkından ileri gelmektedir. 7 909 501 8 193 301 
Vilâyetler memurlarına gelince : 
Kadro bulunmaması dolayısiyle beş altı seneden beri' 2919 sa
yılı Kanun gereğince stajyer olarak ücretle istihdam edil
mekte olan (216^ aded mühendis ve mühendis muavinin 
kadroya alınmalarını temin etmek ve idare hizmetlerinin 
daha verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak maksadiyle 
istihdamlarına lüzum görülen (253) tâli memura ait kadro- -
nun teşkilât kanununa bağlı cetvellere eklenmesi için teklif 
olunan ek kanun tasarlısının derpiş ettiği masrafları 
karşılamak üzere vilâyetler, memurları maaşı tertibine 
(1 042 800) lira ile (L) cetvelinde bulunan (50) lira maaşlı 
bir aded öğretmen kadrosu fiilî kadroya alınmış olduğun
dan bu kadronun tutarı olan (4 200) lira bu tertibe eklen
miştir. Ayrıca 1953 ve daha evvelki senelerde kadrosuuz ola
rak terfi etmiş bulunan memurların maaş farkı olarak 
(716 400) lira ve 1954 senesinde kadrosuz terfi edecek (321) 
memurun maaş farkı olarak da (259 800) lira ilâve edilmiştir. 
Buna mukabil : 
Fiilî kadroda bulunan, halen münhal olan (20) lira maaşlı 
bir aded orman kondoktoru ile (68) aded orman kâtibi ve 
(102) aded orman mesaha memuru kadrosunun (L) cetveline 
alınmasından tasarruf olunan (308 100) lira ile 1953 sene
sinde 2919 sayılı Kanun hükümlerine göre stajyer olarak 
çalıştırılan (311) orman mühendis ve mühendis muavin
lerinden (95) adedinin fiilî kadroya alınmış olması sebe
biyle bunların ücretlerinin tutarı olan (219 300) lira ve 
halen 2919 sayılı Kanuna göre istihdam edilmekte olan 
(216) mühendis ve mühendis muavininin ücretleri tutarı 
olan (462 000)* lira ki ceman (989 400) lira tasarruf ve 
tenzil edilmiştir, ilâve edilenlerle tenzil olunanların mu-

1953 yılı 1954 yılı 
Bütçesi teklifi 
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1958 yılı 1954 yılı 

V. M. Tahsisatın ııev 'i Bütçesi teklifi 

kayesesi neticesinde bu tertipte geçen seneye nazaran 
ceman (206 400) lira fazlalık hâsıl olduğu anlaşılmakta
dır. 

202 11 Merkez memurları ücreti 
Teşkilât kanunlarına bağlı kadrolara göre barem dâhili 
merkez memurlarının ücretleri tutarı 
1953 ve daha evvelki senelerde kadrosuz terfi etmiş olan
ların terfi farkı 

12 Vilâyetler memurları ücreti 
Teşkilât kanunlarına bağlı kadrolara göre barem dâhili 
vilâyetler memurlarının ücreti 
Fidanlıklarda çalıştırılan memurların ücreti 
Orman okullarında çalıştırılan memurların ücreti 
Avukatların ücreti 
1953 senesinde kadrosuz terfi edenlerin terfi farkı 

(L) cetveli 
Bu tertipte geçen seneye nazaran fazla görülen (22 320) 
lira faaliyete geçirilmiş bulunan Orman Tatbikat Okulu 
İhtiyacını karşılamak üzere (L) cetvelinde mevcut (140) 
lira ücretli (2) aded, (100) lira ücretli (4j aded ve (75) 
lira ücretli (2) aded öğretmen kadrosu ile bir aded (100) 
lira ücretli okul müdür ve bir aded (60) lira ücretli müdür 
muavini kadrosunun 1954 yılında fiilî kadroya alınması 
zarureti bulunmuş ve bunların senelik ücret tutarlarının 
ilâvesinden hâsıl olmuştur. 

21 Merkez hizmetlileri ücreti 76 500 100 200 
22 Vilâyetler hizmetlileri ücreti (Başmüdürlükler, saymanlık

lar, sınırlama komisyonları, amenajman gurupları hizmet
lileri) 
Fidanlıklar hizmetlileri ücreti 
Orman Muhafaza Okulu hizmetlileri 
Orman Tatbikat Okulu hizmetlileri ücreti 
Araştırma istasyonları hizmetlileri ücreti 
Bakım memurları ücreti 
Yangın hizmetlerinde çalıştırılan şoförlerin, ücreti 
Merkez hizmetlileri kadrosuna: Yeni satınalınan 
makinasmda çalıştırılmak üzere bir aded (300) lira 
makinist, propaganda işlerinde çalıştırılmak üzere 
lira ücretli (2) aded sinema teknisyeni, (1) aded 
lira ücretli şoför, (1) aded (150) lira ücretli evrak 
memuru ve geçen sene vilâyetler kadrosundan tenzili lâzım 

5 700 

1 500 

7 200 

200 400 
10 800 
37 440 
179 700 
1 800 

430 140 
276 720 

153 420 

5 700 

2 100 

7 800 

200 400 
10 800 
37 440 
179 700 

428 340 
252 600 

175 740 

teksir 
ücretli 
(300) 
(200) 
sevk 

53 100 
246 900 
20 100 
9 125 
27 000 

1 329 000 

1 685 225 

63 900 
241 200 
20 100 
21 900 
43 200 

1 539 000 
144 900 

2 074 200 
___^ .__ 
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1953 yılı 1054 yılı 
Tahsisatın nev'i Bütçesi teklifi 

gelirken sehven merkez kadrosundan tenzil edilmiş bulunan 
(12) aded (75) lira ücretli hademe kadrosu ki, ceman (17) 
hizmetli kadrosu eklenmiş ve 1953 senesi (D) cetveline dâ
hil kadrolardan (1) aded (175) lira ücretli elektirikçi kad
rosu kaldırılmış ve tutarı olan (2 100) lira düşülmüştür. Ge
çen seneye nazaran (23 700) lira fazlalık vardır. 
Vilâyetler hizmetlilerine gelince : 
1953 senesi kadroları meyanmda bulunan (75) lira ücretli 
(12) hademe kadrosu, teknik araştırma istasyonu hizmetli
lerinden (75) lira ücretli (2) aded yangın bekçisiyle fidan
lıklardan (175) lira ücretli (5) aded şoför kadrosu (D) cet
velinden çıkarılmıştır. Bunların kadroları tutarı (23 100) 
liradır. Buna mukabil, Orman başmüdürlüklerinde çalıştırıl
mak üzere (150) lira ücretli (12) aded daktilo kadrosu, tek
nik araştırma hizmetlileri için (1) aded (250) lira ücretli* 
laborant, (1) aded (175) lira ücretli daktilo, (6) aded (150) 
lira ücretli bakım memuru, (1) aded (75) lira ücretli hade
me, (1) aded (100) lira ücretli gece bekçisi ve orman fidan
lıkları için (100) lira ücretli (4) aded bekçi kadrosu ilâve 
edilmiştir. Orman Tatbikat Okulu hizmetlilerinin ücreti 1953 
senesinde (5) aylık hesabedilmiş idi. 1954 senesinde okul 
tam tedrisat yapacağından bunların ücretleri senelik olarak 
hesabedilmiştir. Bakım memurları kadrosuna (100) aded 
(175) lira ücretli bakım memuru ilâve edilmiştir. 1953 sene? 
sinde (6) ay müddetle yangın hizmetlerinde çalıştırılacak 
(175) lira ücretli (50) aded şoförün ücreti geçici hizmetli
ler ücreti faslına konulmuştu. Daimî mahiyet arzed'en bu 
hizmetlilere ait kadroların da 1954 senesinde (D) cetveline 
alınmasına lüzum hâsıl olmuş ve bu tertibe (69) aded (175) 
lira ücretli şoför kadrosu ilâve edilmiştir ki, bu ilâve kad
roların tutarı ceman (388 975) liradır. 

203 12 Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti 66 900 99 900 
13 Yangın bekçiçleri ve koruyucuları ile haber alma nöbetçileri

nin ücreti 712 500 753 750 
14 Köy ağaçlama sahaları bekçilerinin ücreti 232 500 225 000 

Orman tahdit komisyonlarının sayısı 1954 senesinde (15) e • 
çıkarılacağından (15) hukukçu üyenin beherinin bir aylık 1 011 900 1 078 650 
ücreti (475) liradan bir seneliği (85 500) lira tutmakta ve = = = = = = 
geçen yıla nazaran (28 500) lira fazlalık hâsıl olmaktadır. 
Amenajman heyetlerince yaz mesaisi devresinde hazırlanan 
plânların büro mesaisi sırasında yazdırılması icabettiğiriden 
bu işlerde çalıştırılmak üzere 1953 senesinde (11) ame
najman heyeti için alınmış olan (150) lira ücretli (11) 
aded daktilo kadrosu 1954 senesinde heyet adedine göre 
(16) ya çıkarılacağından bunların ücret farkları için de 

V. M. 
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1953 yılı 1954 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i Bütçesi teklifi 

(4 500) lira fazla teklif edilmiştir. Bu maddedeki fazlalık 
ceman (33 000) liradır. 
Beş ay müddetle çalıştırılacak (1 900) aded yangın bekçisi
nin kadroları 1953 senesinde (75) lira üzerinden konulmuş 
ise de bâzı mmtakalarda bu ücretle bekçi temini mümkün 
olmadığından bunların bir miktarının ücretlerinin artırılma
sı zarureti hâsıl olmuş ve bu sebeple (150) adedinin ücreti 
(100) ve (300) adedinin de ücreti (f 0) liraya çıkarılmış ol
duğundan bu maddeye geçen seneye nazaran, (41 250) lira 
fazlalık hâsıl olmuştur. 
(2'50) köyde yaptırılmakta olan köy ağaçlama sahaları için 
1953 senesinde (200) aded bekçi istihdam edilmiş iken 1954 
senesinde (250) köyde bekçi istihdamedilmesi zarureti bulun
muş ve bu sebeple (7&) lira ücretli (50) aded bekçi kadrosu 
ilâve edilmiş ve geçen seneye nazaran (45 000) lira fazlalık 
vardır. 
1953 senesinde bu maddede yangın hizmetlerinde çalıştı
rılmak üzere (175) lira ücretli (50) aded şoförün ücreti de 
dâhil bulunuyordu, bunlar 1954 senesinde (D) cetveline alın
dığından ücret tutarları olan (52 500) lira bu maddeden çı
karılmış olduğundan bu maddede (7 500) lira noksanlık gö
rülmekte ise de ağaçlama sahaları bekçilerinin ücretleri tu
tarı geçen sene (180 000) lira olduğundan hakikatta mad
dedeki fazlalık (45 000) liradır. 

206 11 Merkez memurları çocuk zammı 
12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 
21 Merkez memurları doğum yardımı 
22 Vilâyetler memurları doğum yardımı 
31 Merkez memurları ölüm yardımı 
32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı 
40 Yakacak zammı 

Mevcut çocuk adediyle 1954 senesinde artması muhtemel 
olanlar ve 1952 senesi kesin hesap neticeleri göz önünde 
tutularak vilâyetler memurları doğ im yardımına bir miktar 
zam yapılmıştır. 
Diğer zam ve yardımlarla yakacak zammı maddesindeki 
tahsisat ihtiyacı karşılıyabileceği anlaşılmış ve geçen sene
nin aynı oİarak teklif edilmiştir. Bu fasılda geçen seneye 
nazaran (1 400) lira fazlalık vardır. 

33 600 
420 000 
5 000 
65 000 
5 000 
15 000 
11 000 

5,54 600 

32 000 
420 000 
5 000 
70 000 
3 000 
15 000 
11. 000 

556 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 
1953 yılı 
Bütçesi 

503 280 
91 355 
131 000 
28 435 
250 000 

1 004- 070 

1954 yılı 
teklifi 

554 903 
100 742 
250 000 
22 000 
250 000 

1 177 650 

209 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş keseneklariyle artış farkları 
12 % 1 ek karşılıkları . _ 
13 Emekli ikramiyesi 
14 Sandık yönetim masrafları 
15 Diğer ödemeler 

Emekli kesenekleriyle giriş ve artış farklarında, maaş ve 
ücretlerdeki artışa nazaran ceman (51 628) lira fazlalık hâ
sıl olmuştur. 
Emekli ikramiyesinde ise 1954 sene inde emekliye ayrılacak 
memurların adedi göz önünde tutularak (119 000) lira fazla 
teklif edilmiştir. Sandık yönetim giderleri olarak şimdiye 
kadar yapılan ödemeler ve 1952 senesi kesin hesabı nazarı 
itibara alınarak (6 435) lira noksaniyle (22 000) lira ko-
nulmuslur. Bu fasılda geçen seneye nazaran (173 580) lira 
fazlalık vardır. 

221 Emekli, dul ve yetim maaşları 375 000 375 669 
Halen Orman Umum Müdürlüğünden emekli, 4ul ve yetim 
maaşı alanlarda bir gûna tebeddülat olmadığından geçen yıla na
zaran 669 lira fazlasile hesaplanarak konulmuştur. 

301 Merkez daireleri büro giderleri. 
10 Kırtasiye 
20 Döşeme ve demirbaş 
30 öteberi masrafları 
40 Aydınlatma 
50 Isıtma 

Merkez dairelerinin kırtasiye ihtiyaçları mevcut tahsisatla 
karşılanamadığından kırtasiye maddesine (1 500) lira, kuru
lacak istatistik bürosu için lüzumlu hesap makineleri, kar-
deks dolapları, tersimat malzemesi mubayaası için (4 000) 
lira, öteberi maddesinden yapılmakta olan ilân ücretleriyle 
teşkilâta sevkedilen bu eşyaların sevk masrafları bu madde
den ödenmekte olduğundan bu ihtiyaçları karşılamak üzere 
(1 500) lira, iki binada sarf edilen elektrik bedeli ve tesi
satlarda yapılacak tadilât için (500) lira, kömür tevzi yeri
nin uzaklanmasından fazla ödenen nakliye ücreti dolayısiyle 
ısıtma maddesine de (500) lira ilâve edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları (Fasıl yekûnu) 151 310 203 700 
Bu faslın muhtelif hizmetlere ait 26 maddesinde 1953 yılı
na nazaran ceman (52 390) lira fazlalık vardır. Bu fazlalık tah
dit komisyonlarının 10 dan 15 e ve ame:ıajman gruplarının 11 
den 16 ya çıkarılması, teknik araştırma istasyonlarınnı fidan
lık çalışmalarında, kazma, kürek ev saire gibi demirbaş ihtiyaç
ları, yeniden kurulan Van ve Elbistan fidanlığının ihtiyaç-

13 500 
16 000 
6 000 
4 500 
6 500 

46 500 

15 000 
20 000 
7 500 
5 000 
7 000 

54 500 
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34 000 
5 000 
3 000 
2 000 

44 000 

36 000 
6 000 
3 000 
2 500 

47 500 

13 000 
9 000 

5 000 

950 

16 000 
11 000 

16 000 

5 000 

lardyle, orman 'başmüdürlüklerinin döşeme, demirbaş ve öte
beri ihtiyaçlarını karşılamak üzere fazla teklif edilmiştir. 

303 U Merkez ve vilâyetler basılı kâğıt ve defterleri 
14 Amenajman basılı kâğıt ve defterleri 
15 Ağaçlandırma basılı kâğıt ve defterleri 
16 Teknik araştırma istasyonları basılı kâğıt ve defterleri 

Bu faslın 11 nei maddesinde fazla görülen (2 000) lira 
Umum Müdürlüğü ilgilendiren bilûmum ormancılık hususi is
tatistikleri için lüzumlu cetvel ve defterlerin temini nıaksa-
ddyle konulmuştur. 14 neü maddesindeki (1 000) lira faz
lalık amenajman plânlarının ciltlenmesi ve plân cetvelleri
nin bastırılması içindir. 16 ncı maddedeki (500) lira fazla
lık da teşekkül halinde bulunan teknik araştırma istasyon
larının ihtiyaçları (karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

304 21 Merkez telefon masrafları 
22 Vilâyetler telefon masrafları 
26 Ağaçlama ve fidanlıklar telefonları kurma ve konuşma mas

rafları 
36 Teknik araştırma istasyonları telefonları kurma ve konuş

ma masrafları 
Merkez telefon masrafları için konulmakta olan tahsisat öte
den beri ihtiyacı karşılıyamamakta ve sene içinde aktarma ya
pılması zarureti hâsıl olmaktadır. Gerek bu ihtiyaçların ge-

* rekse santralde bâzı tamir ve malzeme mubayaasının karşı 
lanması için (3 000) lira fazla tekif edilmiştir'. Vilâyetler 
telefon masraflariyle Başmüdürlüklerin y n i binalara nakil
leri dolayısiyle yeniden yapılacak tesisler sebebiyle (2 000) 
lira fazla teklif edilmiştir. 25 nci maddedeki (11 000) Ura 
fazlalık Lüleburgaz fidanlığının telefon tesisi için teklif 
edilmiştir. Teknik araşturma istasyonlarının en yakın işlet
me santrallere bağlanması için hat tesisi ve telefon ma
kinesi satın alınması için (4 050) lira fazla teklif edilmiştir. 

305 Kira bedeli 
12 Vilâyetler 24 116 30 016 
17 Hastalıklarla mücadele işleri " 600 1 500 

Vilâyetler kira bedelinden fazla teklif edilen (5 900) lira 
kiralara kanunla yapılan zamlar do ayisiyle ihtiyacı karşı
lamak için teklif edilmiştir. Hasta ıklarla mücadele işleri 
kira bedelinde fazla görülen (900) lira mücadelede kulla
nılmakta olan ilâç, malzeme ve saire ıin muhafazası için dört 
yerde tutulacak depoların kira bede lerini karşılamak üzere 
teklif edilmiştir. ~ 
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12 500 
34 800 
16 000 
17 500 

15 000 
44 800 
35 000 
25 000 

Giyecekler 
10 Merkez „ 5 250 18 500 
20 Vüâyetler 258 875 335 250 

Merkezdeki 107 teknik memurun beheri için 80 liradan elbi-
se, 30 liradan ayakkabı, 42 hizmetliye 80 liradan elbise, 264 125 353 750 
80 liradan 11 aded palto, ve 28 liradan 48 ayakkabı ve 27 = = = = = = - — - - -
liradan 6 tulum satın alınacaktır, ilân masrafları da dâhil 
edilmek suretiyle geçen yıla nazaran (13 250) lira fazla 
teklif edilmiştir. 
Taşra teşkilatındaki 1650 teknik memurun beheri için 80 
liradan elbise, 40 liradan 'ayakkabı, 780 bakım memuruna 
50 liradan elbise, 80 liradan iki sene -miatlı palto, 25 lira
dan ayakkabı ve 18 liradan da sırt çantası ve avcı tozluğa 
satın alınacaktır. Ceman (335 280) lira tutmaktadır. 30 li
ra noksaniyle (335 250) lira teklif edilmiştir. Geçen sene- . 
ye nazaran (76 375) lira fazladır. 

Yolluklar 
22 Hastalıklarla ve böceklerle savaş geçici görev yolluğu 
23 Sınırlama geçici görev yolluğu 
24 Amenajman geçici görev yolluğu 
25 Ağaçlandırma ve fidanlıklar geçici görev yolluğu 
27 Propaganda hizmetlerinde çalıştırılacakların geçici görev 

yolluğu — 25 000 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara verilecek yardımcı 

personelin yolluk ve masrafları 50 000 00 000 
Hastalıklarla ve böceklerle savaş geçici görev maddesine 
konulan tahsisatla 3954 yılında Trabzon, Rize, Çoruh, Gire
sun ve Ordu vilâyetlerinde 56 000 hektarlık sahada 5 ekip
le ve Adapazarı, îzmit havalisinde 11 200 hektarlık saha
da 1 ekiple Kaş, Elmalı ve Beyşehir ormanlarında 25 000 
hektarlık sahada 2 ekiple, Çatalca, Kırklareli havalisinde 
24 000 hektarlık sahada 3 ekiple, Adana, Mersin, Silifke, 
Anamur, Antalya, Muğla, Aydın, Balıkesir, Sındırgı ve Ka
rabük havalilerindeki çam kese böcekleriyle mücadelede 
kurulacak 7 ekip olmak üzere ceman 18 ekip ve 54 teknik 
elemanla 3 ay ilkbahar ve 3 ay sonbahar mücadele mevsi
mi olmak üzere 6 ayda 120 iş günü olarak çalışılacağın
dan geçen yıla nazaran (2 500) lira fazlasiyle (15 000) li
ra teklif edilmiştir. 
Sınırlama mücadelesindeki (10 000) lira Fazlalık komisyon 
adedinin 10 dan 15 e çıkarılmasında dır. Amenajman geçici 
görev yolluğundaki (19 f00 )lira fazlalık da amenajman 
grupları adedinin 11 den 16 ya çıkarılmasından ileri gel
mektedir. Ağaçlandırma ve fidanlıklar geçici görev yolluğu 
maddesindeki (7 500) lira fazlalık ise 250 köyde yapılmak
ta olan ağaçlandırma işleriyle yeni Ağaçlama Tali-
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matnamesi gereğince ilâveten 70 köyde yapılacak ağaç
lama işlerinde çalışan teknik elemanlarla diğer me
murların ve 1954 Temmuz ayında yapılacak kavak 
kongresine katılacak delegelerin yo hıkları karşılığıdır. Ye
niden açılan 17 nci maddeye konulan (25 000) liralık tahsi
sat ise Jeepler üzerine monte edilmiş olan sinema makina-
ları vasıtasiyle orman sevgisi mevzuunda ve mahallerinde 
köylüye filim gösterilmek üzere gidecek ekiplerin masrafları 
karşılığı olarak teklif edilmiştir. Ecnebi uzman ve yardım
cı personelin yollukları nıa İdesindeki (10 000 )lira fazla
lık ise teknik araştırma istasyonlarının çalışmalarına veç
he verilmek ve istasyon elemanlarının bilgisinin artırılma
sını sağlamak maksadiyle celbedileeek olan yabancı uzman
ların ve bunlara yardımcı personelin yolluklarını karşıla
mak üzere konulmuştur. 

308 4598 sayılı Kamın gereğince ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 

12 Vilâyetler ~" '" 12 000 40 000 
Vilâyetler tedavi masraf ve yollukları için öteden beri büt
çeye konulmakta olan tahsisatlar ihtiyacı karşılıyama-
makta ve sene içinde aktarma yapılmasına zaruret hâsıl ol
maktadır. 1952 yılında bu maddeye (17 500) liralık aktar
ma yapıldığı halde mezkûr seneden resmî hastanelerce tahak
kuk ettirilmiş (4 163) lira tedavi ücreti borcu devretmiş bu
lunmaktadır. Bu gibi hallere mahal kalmamak üzere ihti
yacın karşılanabilmesi için geçen seneye nazaran (28 000) 
lira fazlasiyle (40 000) lira teklif 

309 Taşıt masrafları 
21 Merkez taşıtları işletme masrafları 
22 Merkez taşıtları onarma masrafları 
51 Ağaçlandırma ve fidanlıklar taşıtları işletme masrafları 
54 Propaganda işleri motorlu taşıt işletme masrafları 
55 Yangınlarla mücadele motorlu taşıtları işletme masrafları 
56 Yangınlarla mücadele motorlu taşıtları onarma masrafları 
58 Teknik araştırma istasyonları motorlu taşıtları onarma 

masrafları 1 500 1 
59 Orman Fakültesi Talebe Yurdu motorlu taşıt işletme mas

rafları — 3 000 
Merkezde Umum Müdürlük emrinde 1 otobüs ile 1 pikap 
kamyonet vardır. Tetkikat için merkezden taşraya gönderi
len teknik memurlar bu vesaitle seyahat etmekte olduğundan 
işletme masraflarına geçen seneye nazaran (2 000) lira ve 
bu vasıtaların bâzı kısımlarının tamir ve yenilenmesi icabet-
mekte olduğundan onarma masraflarına da geçen seneye 
nazaran (2 000) lira fazla konulmuştur. Ağaçlandırma ve 
fidanlıklar taşıtları işletme masraflarından (5 500) lira ta-

3 000 
1 000 
87 000 
12 000 
35 000 
5 000 

5 000 
3 000 
81 500 
7 500 
36 225 
10 000 
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sarruf edilmiştir. 54 ncü maddede geçen seneye nazaran 
(4 500) lira noksanlık var. Halen çalışmakta olan 3 jeep için 
(6 000) lira ve yeni alınacak 1 jeep için (1 500) lira ki, 
ceman (7 500) lira teklif edilmiştir. Yangınlarla mücadele iş
lerinde daha süratle hareket edilerek daha müessir mücadele 
yapılmak üzere 1954 yılında yeniden 19 jeep alınması lü
zumlu görülmüştür. Bu jeeplerin işletme masrafları için 
(1 225) ve onarma masrafları için de (5 000) lira fazla 
tahsisat teklif edilmiştir. Teknik araştırma motorlu vasıtaları 
yeni mubayaa edildikleri cihetle onarma ihtiyaçları görülme
miş ve bu itibarla onarma için tahsisat teklif edilmemiştir. 
Yeniden açılan 59 ncu maddeye konulan (3 000) liralık tah
sisat Orman Fakültesi Talebe Yurdu hizmetlerinde çalıştırı
lan 1 aded otobüsün işletme masrafları karşılığı olarak ko
nulmuştur. 

408 3167 sayılı Kanunun 16 ve 17 nci maddeleri gereğince yapıla
cak masraflar 3 500 33 500 
Kurulmuş bulunan kara avcılığı komisyonlarının ilân mas
rafları ve Uludağ -^e istanbul Belgrat ornîanlarında 2 av 
üretme yerinin kurulması, bunlara lüzumlu hayvanların te
mini ve muhafazaları ve besleme işleriyle av türlerinin İslahı 
gibi av işlerine ait bütün masraflar bu fasıldan temin edile
ceğinden geçen seneye nazaran (30 000) lira fazla teklif 
edilmiştir. 

412 Hastalıklarla savaş masrafları. 
10 Hastalıklarla ve böceklerle savaş için lüzumlu ilâçlar karşı

lığı 50 000 45 000 
40 Başka masraflar 4 800 9 000 

10 ncu ilâçlar karşılığı maddesinden geçen senelerde yapı
lan sarfiyat nazarı dikkate alınmak suretiyle (5 000) lira 
noksan teklif edilmiştir. 40 ncı başka masraflar maddesine 
fazla teklif edilen (4 200) lira haşere mücadele işlerinde kul
lanılacak ilâç hazırlama istasyonları, yükleme masrafları, 
aletlerin muhafazasında kullanılmak üzere satınalınacak 
branda bezleri, çadır ve ilâç hazırlama ve sevk kabları gibi 
çeşitli diğer malzeme ve 25 aded motorlu pülverizaötrün 
120 iş gün için ve beherine yevmiye 8 litre hesabiyle alına
cak yakıt bedelleri ve yağları karşılığı olarak ceman (4 200) 
lira fazlasiyle (9 000) lira teklif edilmiştir. Bu faslın umumi 
yekûnundan geçen seneye nazaran (800) lira tasarruf edil
miştir. 
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75 350 
62 370 

137 720 

1954 yılı 
teklifi 

110 500 
58 950 

169 450 

1 000 
15 000 
10 000 

2 500 
45 000 
26 000 

416 Okullar masrafları 
11 Orman Muhafaza Okulu masrafları 
12 Orman Tatbikat Okulu masrafları 

Orman Muhafaza Okulunda 1954 ders yılında 100 talebe ile 
tedrisata devam edileceğinden bunların 285 gün hesabiyle 
yiyeeekleriyle elbise, palto, ayakkabı ve iç çamaşırlariyle 
okulun diğer bilcümle masrafları karşılığı olarak geçen yıla 
nazaran (35 150) lira fazlasiyle (110 500) lira teklif edil
miştir. Orman Tatbikat Okulunda ise 50 talebe ile tedrisata 
devam edileceğinden bu okulun 1954 yılı masrafları karşılı
ğı olarak geçen yıla nazaran (3 420) lira noksaniyle (58 950) 
Lira teklif edilmiştir. 

420 Teknik araştırma istasyonları ve denemeler 'masrafları. 
20 Taşıt masrafları. 
30 İşçi güdelikleri. 
40 Başka masraflar. 
50 Toprak kayması ve kuraklıkla mücadele için yapılacak de

nemeler masrafları. 50 000 30 000 
Taşıt masrafları (maddesindeki (1 500) lira fazlalık istas
yon elemanlarının istasyon vasıtalarından faydalanmaları 
mümkün olmıyan hallerde tutacakları nakil vasıtaları üc
retleriyle istasyonlara ait eşya ve malzeme nakliyatı için 
nakliyat ambarları vasıtasiyle yaptırılacak çeşitli nakliyat. 
ücretleri ödenecektir. îşçi gündelikleri maddesindeki 
(30 000) lira fazlalık araştırana istasyonunun orman ve ça
yır tecrübe yerlerinde, fidanlıklarında ve arazideki dene
me sahalarında toprak hazırlama, ekim. dikim, bakım, işa
retleme, ölçme, kesim, temizleme ve ağaç numunelerinin 
hazırlanması gibi her türlü araştırma işlerinde çalıştırıla
cak (işçilerin yevmiyeleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
Başka masraflar maddesindeki (16 000) lira fazlalık ise is
tasyon elemanlarının doktor, taşıt ve vizite masrafları, pro
je masrafları, çadır, portatif karyola, portatif masa, san
dalye, hurç, harita çantası, mutfak edevatı, ecza dolabı ve 
lüzumlu ilâç ve sıhhi malzeme, fotoğraf filmi, deneme saha
larının etrafının (çevrilmesi için lüzumlu tel ve diğer mas
rafların karşılanması için teklif edilmiştir. 
Bu bölümün 50 nci toprak kayması ve kuraklıkla mücadele 
hizmetleri maddesine geçen sene konulan tahsisattan sarf 
olunan miktar göz önünde tutularak bu hizmetin 1954 se
nesinde (30 000) lira ile görülebileceği mülâhazasiyle 
(20 000) lira noksan teklif edilmiştir. 
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423 Sınırlama 
10 3116 ve 5653 sayılı Kanunun 12 nei maddesi gereğince ya

pılacak ödemeler 
20 Taşıt masrafları 
30 işçi gündelikleri 
40 Başka masraflar 

' Sınırlama komisyonları adedinin İÜ dan 15 e çıkarılmasın
dan bu faslın 4 maddecine geçen seneye nazaran (46 000) 
lira fazlasiyle teklif edilmiştir. Komisyon başkan ve üyele
rinin tazminat gündelikleri ile bilirkişilerin gündelikleri, 
taşıt masrafları, kamp değiştirme masrafları, işçi gündelik
leri, komisyonların kamp levazımatı ve mutfak edevatı ile 
sınırların tesbiti için yaptırılacak beton kazık masrafları 
ve makiliklerin tesbit ve tefriki işlerinde çalıştırılacak ko
misyonların her türlü masrafları bu bölümden karşılana
caktır. * 

424 Amenajman 
10 1508 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat 
20 Taşıt masrafları 
30 işçi gündelikleri 
40 Başka masraflar 

1954 yılında (960 000) hektar ormanlık sahasının katî 
amanejasi ve revizyonu yapılacağından amenajman he
yetlerinin adedi 11 den 16 ya çıkarılması zarureti 
hâsıl olmuştur. Beher heyet için beşer kişiden ibaret 16 he
yete 80 Orman Mühendisi ve 1/25000 mikyaslı amenajman ha
ritalarının alınması için 45 orman amenajman harita mü
hendisi ile, Harita Umum Müdürlüğünde Fotogrametri iş
lerinde çalışacak 10 teknik elemanın tazminat yevmiyeleri, 
taşıt masrafları, işçi gündelikleri ve harita alınmasında 
kullanılmak üzere yaptırılan 360 kule ile 3 240 aded talizin 
inşa masrafları, Hava Fotogrametri filim ve teferruatı mas
rafları, ilâç bedelleri, kamp levazımatı ve mutfak edevatı 
masraflarını karşılamak üzere ve geçen yıla nazaran (294 950) 
lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

425 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
10 1508 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat 
20 Tanıtı masrafları 
30 İşçi gündelikleri 
40 Başka masraflar 

% 95 1er hesabında temin olunan paralarla ağaçlanması
na başlanmış olan 250 köyün ağaçlanması işine 1954 se
nesinde de devam olunacağından bu işte tavzif edilen Mü
hendislerin bu ağaçlama sahalarında çalışmalarında ken
dilerine verilecek tazminat yevmiyeleri ve orman fidanlıkları 

70 000 
75 000 
128 000 
16 000 

289 000 

75 000 
80 000 
130 000 
50 000 

335 000 

120 000 
217 500 
206 550 
122 200 

666 250 

229 200 
312 000 
280 000 
140 000 

961 200 

32 000 
1 

673 900 
244 554 

950 455 

52 000 
1 

850 000 
321 500 

1 223 501 
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mıntakasmdaki 400 köy ve belediyenin ağaçlama işlerinde ça
lışmak üzere gönderilecek teknik elemanlarla 15 Başmü
dürlükteki ağaçlama kısım âmirlerinin ağaçlama işlerinde 
bilfiil çalışmak üzere gönderilmeleri halinde bunların taz
minat yevmiyeleri karşılığı olarak (52 000) lira teklif 
edilmiştir. Geçen yıla nazaran (20 000) lira fazladır. Mev
cut 15 fidanlığın bir senelik işçi gündeliği (553 000) lira
dır. Ayrıca % 95 1er hesabından faydalanarak 250 köyde 
yapılmakta olan ağaçlandırma faaliyeti 1954 senesinde 
normal bütçe ile devam ettirileceğinden ağaçlama işlerine 
devam olunacak 500 hektarlık saha ile ayrıca 500 hektar
lık kavaklık sahanın ve orman dışı 500 hektarlık ağaçlama 
sahasının sürme masrafları, (4 325 000) fidan için çukur 
açma, dikme ve fidanların yükleme ve boşaltma, sulama 
masrafları ve 100 iş gününde 30 su motoru makinistine 
ödenecek yevmiye ve Bayburt, Çamlıbel, Bedirge - Hatay, 
Dülükbaba ve Kocakır'da yapılan ağaçlamanın tevsi, ba
kım ve korunması masrafları karşılığı olarak (297 000) 
lira ki ceman (850 000) liralık tahsisat teklif edilmiştir. 
Geçen seneye nazaran (73 450) lira fazladır. 
Fidanlıkların ve köy ağaçlamalarının muhtelif malzeme 
ve motorlu tulumba satın alma bedelleriyle tulumbaların 
işletme masrafları, fidanlık arazisinin ıslahı ve benzeri nor
mal masraflar 1954 senesinde (210 000) lira ile karşılana
cağı, 2 başmakinist ve 5 makiniste meşin ceket bedeli olarak 
beheri (100) liradan (700) lira, 2 büvük motopompun akar
yakıt bedeli olarak (2 000 )lira, ağaçlama sahalarına nakle
dilecek fidanlar için lüzumlu 15 ton yosun bedeli için Kg. 
15 kuruştau (2 250) lira, 'ambalâi için 2 500 çuval, beheri 
2 liradan (5 000) lira, ambalaj için 10 000 metre bağ teli, 
metresi 15 kuruştan (1 500) lira ve ağaçlama, sahalarının 
muhafazası için etrafının telle çevrilmesi zarureti hâsıl ol
duğundan tel mubayaası için (100 000) liranın sarfı icabe-
deceği tahmin edildiğinden bu madleye ceman (321 500) 
liralık tahsisat teklif edilmiştir. Geçen seneye nazaran 
(80 446) lira fazladır. 

450 Orman Fakültesinde okutulan öğrencilere verilecek burs
lar ve diğer masraflarla tatbikat ye llukları. 236 880 348 480 
141 burslu öğrencinin 125 liradan 0 aylık burs masrafı 
karşılığı olarak (105 750) lira; 261 burslu öğrencinin 125 
liradan 6 aylık burs masrafı karalığı olarak (195 750) li
ra ve ayrıca 261 öğrenci için senede 180 lira fakülte harcı 
ile tatbikat masrafı olarak (46 980) lira ki ceman (348 480) 
lira teklif edilmiştir. Geçen seneye nazaran (111 600) lira 
fazla siyle 348 480 lira konulmuştur. 

( S. Sayısı : 82 ) 



- 1 5 -

F. M. Tahsisatın nev'i 
1953 yüı 
Bütçesi 

59 950 
93 500 

152 450 

1954 yılı 
teklifi 

50 000 
100 000 

150 000 

451 Yayın masrafları 
10 Satmalma ve abone masrafları 
20 Başka her çeşit yayın ve propaganda masrafları 

10 nen maddeye konulan tahsisatla Umum Müdürlük ve 
başmüdürlüklerin günlük gazete, dergi ve Resmî Gazete 
abone, satmalma bedelleriyle meslek gazete ve mecmuaları 
satınalma bedelleri, propaganda maksadiyle dağıtılmak üze
re satınalmacak kitap, broşür, afiş ve benzeri, eserler be
delleri, kitaplıklar için satınalmacak hukuki, malî, iktisadi 
ve meslekî kitaplar karşılığı ile orman ve ağaç sevgisini ne
şir ve aşılamaya hizmet edecek kitap bedelleri olarak (50 000) 
lira teklif edilmiştir. Geçen seneye nazaran (8 950) lira 
noksandır. 
Başka her çeşit yayın ve propaganda masrafları için ko
nulan tahsisatla itibari (4 000) sayfalık eserlerin telif ve 
tercüme hakkı satmalınması için (20 000), lira, 200 forma
lık kitabın 100 lira baskı ve 40 lira kâğıt ve 10 lira klişe 
olmak üzere kitap tab'iyesi için (30 000), ham ve mamul 
filim mubayaası, banyosu ve seslendirilmesi için (23 000) 
lira, afiş yaptırılması, bastırılması ve tevzii karşılığı ola
rak (23 000) lira, sergi ve sair bilûmum propaganda hiz
metleri için de (10 000) lira ki ceman (100 000) lira teklif 
edilmiştir. Geçen seneye nazaran (6 500) lira fazladır. 

452 10 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gön
derilenlerin yollukları ile başka her çeşit masrafları 

20 Teknik yardımdan faydalanılmak suretiyle ecnebi memle
ketlere staj için gönderileceklerin yolluk ve masrafları 
Halen 4489 sayılı Kanun hükmünden faydalanılmak suretiy
le yabancı memleketlere gönderilmiş bulunan 5 teknik me
mura ilâveten 1954 senesinde de 5 teknik memur gönderi
lecektir. Bunların masrafları karşılığı olarak geçen seneye 
nazaran (5 580) lira noksaniyle (15 000) lira konulmuştur. 
Teknik yardımdan faydalanılmak suretiyle bilgi ve görgüle
rini artırmak üzere Birleşik Amerika'ya 6 ay müddetle gön
derilecek 15 idare âmiri ile 1* sene müddetle gönderilecek 20 
teknik memurun gidiş ve geliş yollukları karşılığı olarak 
konulmuştur. 1953 yılma nazaran 213 021 lira noksandır. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 34 000 40 000 
Mevcut binaların onarımı ile fidanlıklarda mevcut 
paviyonlarında yaptırılacak tadilât i<;in (40 000) lira 
edilmiştir. Geçen yıla nazaran (6 000) lira fazladır. 

711 Makine, alet ve gereçler onarımı 
10 Hastalıklarla ve böceklerle mücadele alet ve gereçleri 
20 Yangın söndürme alet ve gereçleri 

20 580 

360 441 

381 021 

15 000 

153 000 

168 000 

amele 
teklif 

1 500 
1 500 

2 000 
3 000 
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34 Teknik araştırma istasyonları motorlu ve motorsuz lâbora-
tuvar malzemesi 500 700 
Hastalıklarla ve böceklerle mücadelede kullanılan alet ve-
malzeme adedlerinin artması dolayı siyle bunların, onanını 
için geçen yıla nazaran (500) lira fazlasiyle (2 000) lira ko
nulmuştur. Yangın söndürme alet ve gereçlerine teknik sön
dürme cihazları da ilâve edilmiş bulunduğundan bunların ta
mir ihtiyaçları da göz önüne alınarak geçen yıla nazaran 
(1 500) lira fazlasiyle (3 000) lira teklif edilmiştir. Teknik 
araştırma istasyonlarının lâboratuvar malzemesinin tamiri 
iein geçen yıla nazaran (200) lira fazlasiyle (700) lira konul
muştur. 

731 Kamulaştırma 
10 3116 ve 4785 sayılı kanunlar gereğince yapılmış ve yapılacak 

kamulaştırma masrafları 409 744 300 000 
20 Fidanlık arazisi ve ağaçlandırma pahaları satmalımı ve ka

mulaştırma masrafları 100 000 1 
4785 sayılı Kanuna göre kamulaştırılmış ormanlardan ihtilâf
ları neticelenmiş bulunanların bedelleri 5 sene ve 5 müsavi 
taksitte ödenmekte olduğundan taksit bedelleri ödenmiş olan
lar için tahsisat konulmamakta ve bir kısım ihtilaflı orman
ların ihtilâf mevzuları da henüz mahkemelerce karara bağlan
mamış olduğundan geçen yıla nazaran (109 744) lira noksan 
teklif edilmiştir. 1954 yılında fidanlık tesis edilmek üzere 
arazi satmalınmıyaeağından bu maddeye tahsisat, konulma
mıştır. 

741 Yapı işleri 711 000 1 493 000 
Geçen yıla nazaran (782 000) lira fazlasiyle teklif edilen bu 
tahsisatın (90 000) lirası ile Sivas Fidanlığı İdare binası, loj
man, garaj ve benzin deposu inşaatı karşılanacaktır. (20 000) li
rası Karabucak Fidanlığı ambar ve depo binası inşaatı, (60 000) 
lirası Burdur idare binası ile Antalya Orman Bölge Şefliği 
binası inşaatı, (30 000) lirası Çan Orman Bölge Şefliği bi
nası inşaatı, (20 000 )lirası Akçakoca Orman Bölge Şefli
ği binası inşaatı, (500 000) lirası Düzce Orman Tatbikat 
Okulu binası inşaatı, (10 000) lirası Van Fidanlığı binası 
ikmal inşaatı, (53 000) lirası Karasu idare binası inşaatı, 
(100 000) lirası izmir Orman Başmüdürlüğü binası ikmal 
inşaatı (150 000) lirası Muğla Başmüdürlük binası inşa
atı, (100 000) lirası Aydın ve Köyceğiz İdare binaları in
şaatı, (50 000) lirası Oltu ve Ardahan idare binaları in
şaatı, (30 000) lirası Rize idare binası ilâve inşaatı 
(200 000) lirası 10 aded Orman Bölge Şefliği binası inşaa
tı, (50 000) lirası orman fidanlık binaları inşaatı ve 
(30 000) lirası da Büyükdüz ve Süleymaııiye tecrübe or-
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inanlarında yaptırılacak iki binanın inşaatı kargılığı ola
rak teklif edilmiştir. 

751 Satınalmacak makine, alet ve gereçleri 
10 Hastalıklarla ve böceklerle mücadele alet ve gereçleri 
20 Yangın söndürme alet ve gereçleri 
31 Sınırlama teknik alet ve gereçleri 
32 Amenajman teknik alet ve gereçleri 
33 Ağaçlandırma ve fidanlıklar motorlu ve motorsuz her nevi 

teknik alet ve gereçlırı 
34 Teknik araştırma motorlu ve motorsuz lâboratuvar malzemesi 
45 Propaganda işleri için satınalmacak sinema makinesi ve ge

reçleri 
Hastalıklarla ve 'böceklerle mücadele alet ve gereci olarak 
kimyevi mücadelenin süratle tatbiki bakımından 6 aded 
muhtelif tip motorlu pülverizatör satmalınaoağmdan beheri 
(3 000) liradan (18 000) lira ve gittikçe istilâ sahasmı ge
nişletmekte bulunan çam kese böcekleriyle mücadelede kul
lanılmak üzere beheri (7) liradan (1 000) makas satın-
almması için (7 000) lira ki geçen yıla nazaran (7 800) li
ra fazlasiyle (25 000) lira teklif edilmiştir. 
Bu yıla kadar kazma, kürek, balta, çapa, tırmık ve tahra 
gibi aletlerle orman yangınlariyle mücadele edilmekte âdi. 
Her sene takriben (100 000 000) lira raddesinde ızarar ika 
etmekte ve % 1 nispetinde orman sahasını yoketmekte bu
lunan yangınlarla bu yıl Avrupa ve Amerika'da olduğu gi
bi motorlu, arabalı, portatif ve sarp arazide elde ve sırtta 
taşınabilen yangın söndürme cihazlariyle mücadeleye karar 
verilmiş ve yapılan denemeler çok müspet neticeler vermiş 
olduğundan beheri vasati (8 000) liradan »(20) aded moto
pomp ve beheri (3 000) lira kıymetinde bulunan ve her çe
şit arazide kolaylıkla nakli kabil olan küçük çapta (30) 
aded motopomp, beheri (150) liradan (1 000) aded »torbalı 
sırt cihazı ve tefarruatmın alınması için geçen yıla naza
ran (398 000) lira fazlasiyle (400 000) lira teklif edilmiştir. 
Halen faaliyette bulunan sınırlama komisyonlariyle yeniden 
kurulacak '5 komisyon için satmalınmasma lüzum hâsıl olan 
5 ölçü aletiyle malzemesinin bedelleri karşılığı olarak 
(15 000) lira teklif edilmiştir. Geçen yıla nazaran (5 000) 

• lira fazladır. Amenajman harita grupu için satınalmacak 1 
aded aksettirici projöktör, 50 adeseli Streoskop cep aleti, 
50 aded tecessümat burgusu ve 2 aded Streotop bedeli ola-

17 200 
2 000 
10 000 
50 000 

15 300 
25 000 

12 000 

131 500 

25 000 
400 000 
15 000 
«5 000 

56 000 
50 000 

25 000 

636 000 
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rak geçen yıla nazaran (15 000) lira fazlasiyle (65 000) 
lira teklif edilmiştir. 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar ihtiyacı için satın alınacak 
tohum çıkarma ve otomatik hararet kontrol âleti için 
(25 000) lira, tohumevi, için kanat kırma, temizleme, in-
taş denemeleri ve saklama kavanozları bedeli için (10 000) 
lira, beheri 25 liradan 20 harita çantası, beheri 85 liradan 
20 aded bezart pusulası ve beheri 100 liradan 18 aded 
barometre bedeli olarak (4 000) lira ve ağaçlama sahala
rında kullanılmak üzere 1 aded fidan çukuru açma âleti 
ile 1 aded fidan dikme makinesi bedeli olarak (17 000) 
lira ki ceman (56 000) lira teklif edilmiştir. Geçen yıla na
zaran (40 700) lira fazladır. 
Teknik araştırma istasyonları için satın alınmasına zaru
ret hâsıl olan halka sayar, boy ölçer, ziya ölçer aletleri, 
tecessümat burgusu, 4 aded teodolit, aynalı prizma, be
zart pusulası, muhtelif intaş âletleri, muhtelif meteorolo
ji âletleri, bom klorimetre, mikroton, fotoğraf makinası, 
odun rutubet ölçme âleti, zımpara makinesi, aksettirici 
projöktör, muhtelif nevi istereskop, toprak sondaj âletleri 
ve motorlu, motorsuz lâboratuvar malzemesi bedeli ola
rak geçen yıla nazaran (25 000) lira fazlasiyle (50 000) 
lira teklif edilmiştir. 
Propaganda işlerinde kullanılmak üzere beheri (6 000) 
liradan 4 aded sinema makinesi ve gereçleri bedeli olarak 
(25 000) lira teklif edilmiştir. Geçen yıla nazaran (13 000) 
lira fazladır. 

752 Satınalınacak taşıtlar 
10 Motorlu taşıt satmalma karşılığı 561 000 200 000 

Tutarı Fiyatı Aded Cinsi İhtiyacın nev'i 

17 000 17 000 1 Kamyon Fidanlıklar tohum evi 
ihtiyacı için 

12 000 12 000 1 Jeep Propaganda hizmeti 
için 

171 000 9 000 19 Jeep pikap Yangın söndürme hiz
metleri için 

200 000 21 
Teklif edilen bu tahsisatla yukarda yazılı hizmetler için 21 
aded motorlu vasıta satmalmacaktır. 
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• Tahsisatın nev'i 

3116 sayılı Kanunun 98 nei maddesi gereğince satmalma-
cak silâh ve gereçler. 
Amenajman gruplarında ve harita ekiplerinde çalışacak 
mühendis ve mühendis muavinlerine verilecek tabanca ve 
gereçleri 
Fidanlıklarda kullanılacak av tüfekleri ve köstebek taban
caları ve gereçleri 
Amenajman gruplariyle harita ekiplerinde çalışan mühen
dis ve mühendis muavinlerinden bir kısmına silâh verilmiş 
olduğu halde bir kısmına verilmemiştir. Bu itibarla 65 mü
hendis ve mühendis muavinine beheri 75 liradan birer aded 
tabanca verilmek üzere (4 875) lira konulmuştur. Geçen yı
la nazaran (1 875) lira fazladır. Fidanlıklarda muzur hay
vanlara karşı yapılan mücadelede kullanılmak üzere beheri 
14 liradan 100 aded köstebek tabancasiyle 210 ağaçlama saha
larında bekçilere verilmek üzere birer bağ mermi bedeli ola
rak (2 000) lira teklif edilmiştir. Geçen yıla nazaran (1 610) 
lira fazladır. 

Fidanlıklarda yapılacak her nev'i su tesis ve onarımı 
Geçen yıla nazaran (75 000) lira noksaniyle teklif edilmiştir 
İstenilen tahsisatla Eskişehir, Elâzığ, Bedirge - Hatay, Lüle
burgaz ve Kayseri fidanlıklarının su, yol ve kanallarının ıslah 
ve onarımı yapılacaktır. 

1953 yılı 1954 yılı 
[Bütçesi teklifi 

3 000 

390 

3 390 

4 875 

2 000 

6 875 

125 000 50 000 

M. 

Bütçe varidatının tahminine gelince : 

Varidatın nev'i 

Devlet Orman İşletmelerince tahsil edilerek umum müdürlü
ğe ödenecek varidat 
Tarife bedelleri 
Devlet ormanlarımdan elde edilecek tarife bedelinin dayan
dığı satış ve tahminleri ve bunlardan elde edilecek tarife 
bedelleri şunlardır: 
A) Resmî dairelere yapılacak satışlarla piyasaya yapıla
cak artırımalı satışlardan. 5 883 500 
B) Maden direği satışımdan 165 000 
C) Tel direği satışımdan 121 000 
Ç) 1/10 tarifeli köylü zatî ihtiyacindan 186 800 
D) Piyasaya satılacak odundan 765 000 
E) Köylü pazar satışı odunundan 1 105 000 
F) 1/10 tarifeli köylü zatî ihtiyacı odun satışından 484 500 

1953 yılı 1954 yılı 
Bütçesi tahmini 

7 500 000 7 500 000 

Yekûn 8 710 800 
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Piyasa tomruklarından 80 000 metre küp çam ve 30 000 
metıeküp köknarın bedelsiz olarak köy, köprü, cami, okul, 
göçmen ve felâketzedelere verileceği hesaplanarak tarife 
bedellerinden tenzil edilmiştir. 1 210 800 

7 500 000 
Devlet orman işletmelerince eski senelerden tahsil edildiği 
halde Umum Müdürlüğe devredilememiş olan tarife be
delleri 1950 den itibaren tahsil edilmeye başlanılmış ve va
ridat bütçesine (Geçen senelerden bakiye tarife bedeli) 
adiyle gelir tahminleri arasında gösterilmekte idi. Bu he- • 
sap tamamen tasfiye edilmiş olduğundan 1954 yılı tarife be
deli tahmininde geçen yıla nazaran (1 756 424) lira nok
sanlık hâsıl olmuş ve fcıu tertip (B) cetvelinden çııkarü-
mıştrr. 

2 Müsadereli mallar bedelleri 928 237 
Bu varidat nev'i için 1953 yılında tahmin" 'olunan gelir 
maktan 6150 000 lira idi. 
Devlet Orman işletmelerinin 1952 yılı Bilançosuna nazaran 
mezkûr seneden Umum Müdürlüğe devredilmesi lâzımgelen 
müsadereli mal bedeli 'olarak 78 237 lira mevcuttur. 1953 
yılı müsadereli mal saltıkları nazarı itibara alınarak 1954 
yılında bu satışlardan $50 000 lira elde edilebileceği tah
min .edilmiştir. 1952 ıgelir ba'kıyesiyle birlikte tahmin yekû
nu 928 237 liradır. 

3 işletme kârları. 11 814 175 
1953 yılı Bütçesinin varidat tahminleri arasında işletme kâ
rı olarak 859 119 lirası 1951 yılı kâr bakiyesi, 3 542 300 li
rası da 1952 yılı tahmdnî kârı olmak üzere ceman 4 401 419 
lira görülmektedir. Halbuki 1953 te neticelenen 1952 Bi
lançosuna göre «tahakkuk eden kârlardan 1 971 714 lira 
vergi ödendikten ve 1953 Varidat Bütçesinde yer alan 
4 401 419 lira da düşüldükten sonra kâr bakiyesi olarak 
6 915 183 Mra kalmıştır ki, bu kâr bakiyesi işletmelerin 
1953 yılı kârı olarak tahmin edilen 4 898 992 lira ile bir
likte bu maddede gösterilmiştir. 

4 Müteferrik varidat ? 800 883 
1952 yılı bilançosuna göre muhtelif senelerde tahsil edil
miş olup Umum Müdürlüğe ödenmesi lâzımgelen (Mütefer
rik varidat) tan 140 882 lira bakiye mevcuttur, işletmeler
de eski senelerde yapılan tahsilata göre 1954 yılında bu 
tertipten yapılacak tahsilat ise 750 000 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 
Eski senelerde bakiye varidat ile birlikte tahmin yekûnu 
890 882 liradır. 
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Umum Müdürlükçe tahsil edilecek müteferrik varidat 95 000 
Umum Müdürlükçe ,eşhas borçları, satılan eşya bedeli, eski 
yıllar satışından mütevellit tahakkuk bakiyeleri tahsilatı 
müruruzamana uğramış emanet ve faizler olmak üzere tah
sil edilmekte bulunan bu varidat geçen yılın aynı olarak 
tahmin edilmiştir. 

Geçen yıldan devreden nakit mevcudu * 809 961 
Katma bütçenin Ağustos 1953 gayesi itibariyle vezne ve 
banka mevcudu ile Şubat 1954 sonuna kadar elde edilecek 
gelir toplamı 12 589 551 liradır. Buna karşılık taahhütleri
mizle bütçe yılı sonuna kadar yapılacak tediyeler ve âdi 
emanetler toplam ıolan 11 779 590 Ura çıkarıldığı takdirde 
1954 yılma 809 961 liranın devrolunacağı anlaşılmakta ol
duğundan bu miktar gelir tahminlerimiz arasına alınmıştır. 

22 038 255 
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Rapor 

Bütçe Komisyonu Riyasetine 

(«erek mülhak ve gerekse mütedavil sermaye bakımından Orman Umum Müdürlüğü Bütçesinin 
hizmetler itibariyle yani bütçe yılı içinde ayrılan ve gelecek yıllar için ayrılacak tahsisatın sureti 
sarfını teşriî murakabe bakımından kontrol edebilmek için 1953 yılı içindeki faaliyet ve yeni bütçe 
yılında yapılacak işler hakkında kısaca malûmat arzetmekte fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Orman Umum Müdürlüğünün âmme hizmetleri meyanma giren başlıca faaliyetleri şunlardır : 

1. Ormanların muhafaza ve bakımları; 

2. Orman haritalarının alınması ve amenajman plânlarının hazırlanması; 

3. Orman tahdit işleri; 

4. Ormansız mıntakaların ağaçlandırılması; 

5. Fennî araştırmalar. 

Bu hizmetlere tekabül eden masrafların mahiyetleri daha aşağıda bölüm sırasına göre izah edil
miştir. Ancak 1953 yılında mezkûr hizmetler bakımından yapılan işlerle 1954 yılında yapılacak 
işleri hulasaten arzetmek isteriz; 

1. Katma bütçeden 1953 yılında yangın hizmetinde kullanılmak üzere 50 jeep satmalınmış 
ve bunlar yangın söndürme cihazları ile teçhiz edilerek hizmete konulmuştur. Diğer taraftan yan
gın vukuatını süratle haber almak ve mücadeleyi müessir kılmak üzere telsiz cihazları ile motorlu 
ve motorsuz yangın söndürme cihazlarının da mubayaasına teşebbüs edilmiş ve 1954 yılı bütçesine 
bu maksatla 400 000 lira tahsisat konulduğu gibi 1953 sonuna kadar döner sermayeden de 424 
aded yangın kule ve kulübesi inşa edilerek bunlar 19 595 kilometrelik telefon hatları ile bölge ve 
işletme merkezlerine bağlanmış, 1954 yılında da 53 aded kule ve kulübenin yapılması ve 5269 
kilometrelik telefon hattı inşaası derpiş edilmiştir. Ayrıca Devlet orman işletmelerince 1952 yılı 
sonuna kadar 1 722 kilometre araba ve sürütme yolları, 2 069 kilometre de kamyon yolu yapılmış 
ve 1953 döner bütçesi ile yol inşası için 6 863 786 lira tahsisat verilmiş ve 1954 yılı yol inşaatı 
için de 18 277 400 liralık tahsisat ayrılmış ve bu tahsisatla 2 000 kilometrelik yolun inşası ve 1 500 
kilometrelik yolun da tamiri programlaştırılmıştır. 

<rm. 
2. Orman haritalarının alınması ve amenajman plânlarının tanzimi mevzuunda yapılan ve ya

pılacak olan işler de şunlardır : 

Harita Umum Müdürlüğü ile 1950 yılında yapılan protokole göre orman haritalarının AKRO Fotog-
rametri usulü ile alınmasına başlanmış ve 1953 yılı sonuna kadar Bolu, Kastamonu, Adana ve Ba
lıkesir havalinsinde ceman 5 295 000 hektarlık sahanın haritaları alınmıştır. Yine 1953 yılı so
nuna kadar 3 330 938 hektarlık ormanın katî amenajman plânı ve 775 970 hektarlık sahanın da 
revizyonu yapılmıştır. 

Bu çalışmalara 1954 yılında da devam olunacağı bütçede derpiş olunan tahsisattan anlaşılmak
tadır. 

3. Orman tahdit işlerine gelince : Şimdiye kadar 3 878 757 hektarlık ormanın tahdidi ya
pılmış ve 2 422 874 hektarı tapuya bağlanmıştır. Ayrmca 127 753 dekar yabani zeytinlik sahası 
tefrik ve tevzi edilmiş ve 557 144 hektarlık makilik sahasının da tesbiti yapılmıştır. 1954 yılında 
komisyon adedi çoğaltılarak bu faaliyete daha geniş mikyasta devam olunacaktır. 
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4. Ağaçlandırma işleri : Yurdumuzun ağaçsız sahalarının ağaçlandırılmasına hizmet etmek 
üzere kurulmuş bulunan 15 orman fidanlığına ilâveten 1954 yılında da Elbistan'da bir fidanlık 
açılacaktır. 

1951 yılında •% 95 1er hesabından köy ağaçlamaları için ayrılmış olan tahsisatla Orta - Ana-
dolunun sekiz vilâyetinde tesbit olunan 250 köyün her birinde 10 hektarlık sahanın ağaçlandı
rılmasına başlanılmıştır. 1954 yılında da bu işe devam olunacak ve bunlara ilâveten daha 70 
köyde 500 hektarlık sahanın ağaçlandırılmasına başlanılacaktır. 

Bütçenin hizmetler itibariyle tetkik ve mütalâasına gelince : 

Orman Umum Müdürlüğü 1954 Bütçe Yılı masraf kısmı için yatırımlar dışı masraflara 
19 279 675 lira, yatırımlara da 2 758 580 lira ki, ceman 22 038 255 lira tahsisat konmuştur. 
Geçen yıla nazaran A/ l işaretli cetvelde 2 115 605 lira fazlalık ve 286 525 lira noksanlık ve 
A/2 işaretli cetvelde X 298 185 lira fazlalık ve 666 742 lira eksiklik mevcut olup bu suretle 
A/l cetvelinde hakiki fazlalık 1 829 080 lira ve A/2 cetvelinde hakiki fazlalık 631 442 lira ki, 
ceman 1954 Bütçesinin hakiki fazlalığı 2 460 522 lira olarak tesbit edilmiştir. 

(Not) 1953 Bütçesinin 11 . I . 1954 tahsisat durumu I numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

Cetvd : 1 
Bütçe ile 
verilen 
Lira 

12 781 016 
1 314 403 
3 270 176 

86 520 
2 125 617 

19 577 732 
259 116 

Tediye emrine 
bağlanan 

Lira 

11 940 714 
1 168 271 
2 422 856 

50 123 
1 510 142 

17 092 106 
115 944 

Bakiye 
Lira 

840 302 
146 132 
847 320 
36 397 

615 475 

2 485 626 
143 172 

Personel giderleri 
Yönetim giderleri 
Daire hizmetleri 
Borçlar 
Yatmmlar 

Toplam 
Köy ağaçlandmlması için özel bölüm 

19 836 848 17 208 050 2 628 798 Genel toplam 

Orman Umum Müdürlüğü masraf bütçesinin hemen üçte iki miktarını teşkil eden özlük hak
lar kısmı ele alınırsa bu kısım yekûnunun 13 743 050 lira olduğu görülür. Aşağıda 2 numaralı 
cetvelde geçen seneye nazaran fazlalık ve eksiklik kısımları ile artışlar sebepleri, kanuni kadro, 
merkez ve taşra teşkilâtı terfi farkları ve kadrosuzluk yüzünden senelerden beri stajyer ola
rak çalıştırılmakta olan Mühendis muavinlerinin kadroya alınmalarını ve yine senelerden beri 
kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen küçük maaşlı tâli memurlann terfilerinin sağlanması mak-
sadiyle 3204 sayılı Orman Teşkilât Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılmasını mutazam-
mın teklif olunan kanun tasarısının ihtiva ettiği masrafları karşılamak için konulan tahsisat 
tafsilen izah olunmuştur. 
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Kanuni kadro 
Maaşı 

Aded Tutarı 

176 654 000 

2 865 6 779 400 

- 24 -
(Not) Cetvel : 2 

Personel ımasraflan 

L Cetveli 
Aded Tutan 

10 36 000 

765 1 398 300 

Fiilî kadro 
Maaşı 

Aded Tutan 

166 618 000 Merkez teşkilâtı. 
95 700 1953 ve daha evvelki sene

lerde kadrosuz terfi edenler. 
64 500 1954 te terfi edecekler. 

778 200 Bütçeye konulan. 

2 090 5 381 100 Taşra teşkilâtı. 
1 042 800 Teşkilât Kanununa ek kad

rolar karşılığı. 
716 400 1953 ve daha evvelki sene

lerde terfi edenler. 
259 800 1954 te terfi edecekler. 

7 400 100 
15 001 Açık aylığı. 

7 415 101 Bütçeye ıkonulan. 

Aded Tutan 

Merkez teşkilâtı ücretli kadrolar' 

5 700 
2 100 1953 ve daha evvelki senelerde terfi edenlerin farkı. 

7 800 Bütçeye ifconulan. 

Taşra teşkilâtı ücretli kadroları 

Kanuni kadro 
Aded Tutan 

185 428 340 

Personel masrafları 
için 1953 yılında 

verilen tahsisat yekûnu 
I/ira 

12 781 016 

(L) Cetveli 
Aded Tutan 

113 252 600 

1954 yılında teklif 
olunan tahsisat yekûnu 

Lira 

13 743 050 

Fiüî 
Aded 

72 

kadro 
Tutan 

175 740 

Fazlası 
Lira 

979 569 

Bütçeye konulan 

Noksanı 
Lira 

17 535 
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Bu kısımdaki fazlalıkların 283 800 lirası, merkez ve taşra teşkilâtında kadrosuz terfi edecek 395 

memurun terfi farklarından ileri gelmektedir. (Kadro bulunmaması dolayısiyle 5 - 6 seneden beri 
2919 sayılı Kanun gereğince sitajyer olarak ücretle istihdam edilmekte olan 211 mühendis muavinin 
kadroya alınmalarını ve senelerden beri terfi edemiyen 253 aded tâli memurun terfilerini sağlamak 
üzere Teşkilât Kanununa ek olarak teklif olunan 464 kadronun senelik tutarı bulunan 1 042 800 
lira maaş tertibine ilâve edilmiş, buna mukabil 1953 bütçesinde stajyerler ücreti olarak görülea 
681 300 lira ile bu defa L cetveline alman 170 orman kâtibi ve mesaha memuru kadrosunun tuta
rı olan 306 000 lira ki ,ceman 987 300 lira tenzil edilmiştir.) 435 595 İirası merkez ve taşra teşki
latındaki ücretli memurların terfi farkları ile L cetvelinden fiilî kadroya alman 10 kadronun se
nelik tutarlarından ve merkez ve taşra hizmeti5erine ilâve olunan bir makinist, 20 sinema maki
nisti, bir şoför ,bir evrak sevk memuru, 13 daktilo ,bir laborant, 106 bakım memuru, bir hade
me, 5 bekçi ve 19 aded yangın şoförü kadrosunun karşılıklarından 74 250 lirası, adedi 10 dan 15 e 
çıkarılan tahdit komisyonuna tâyin edilecek 5 hukukçu üyenin ücretleriyle adedleri 16 ya çıka
rılan amenajman gruplarında çalıştırılacak 5 daktilonun ücretlerinden ve yangın bekçisi hizme
tinde çalıştırılacak 150 aded bekçinin ücretinin 75 ten 100 liraya çıkarılması ve 300 adedinin 
de 75 liradan 90 liraya çıkarılmasından ve köy ağaçlama sahalarında çalıştırılmak üzere 75 lira 
ücretli 50 bekçi kadrosunun ilâvesinden, 

5 000 lirası vilâyetler memurları doğum yardımından; 
180 015 lirası 5434 sayılı Kanun gereğince Emekli Sandığına yapılacak tediyelerden; 

240 lirası askerlik dersleri öğretmenleri ücretlerinden; 

669 lirası da emekli, dul ve yetim maaşlarından ileri gelmektedir. 

Bu kısımdaki 17 535 liralık noksanlığa gelince: 

7 500 lirası yangın şoförleri kadrolarının (D) cetveline alınmış olmasından; 

3 600 lirası merkez çocuk zammı ile merkez memurları ölüm yardımından; 

6 435 lirası ise Emekli Sandığı yönetim masraflarından yapılan tasarruflardan mütevellittir. 
Halen kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyen memurların durumu aşağıda üç numaralı cetvelde 

gösterilmiştir. 

Cetvel : 3 

Mühendisler : 
Aded 

1 
1 
2 
1 
8 

Maaşı 

90 - 125 
80 - 100 
70 - 90 
50 - 70 

225 ücret 

1952 den beri beklemektedir. 
Ocak 1954 te terfi süıesini doldurmuştur. 
Şubat 1954 te terfi süresini dolduracaktır. 
Şubat 1954 te terfi süresini dolduracaktır. 
kadro tasarrufatmdan stajyer mühendisler. 

Mühendis muavinleri : 
4 35 - 50 3 sene 8 aydır beklemektedir. 
7 25 - 35 3 sene 8 aydır beklemektedir. 

11 2 0 - 3 0 1 sene 1 aydır beklemektedir. 
212 175 - ücret (Kadro tasarrufatmdan) 160 adedi 4 ve 52 adedi 2 ve bir senedir beklemektedir. 
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Tâli memurlar : 

Aded Maaşı 

4 2 5 - 3 5 1947 - 1950 den beri beklemektedir. 
83 20 - 30 39 adedi 1947 den, 15 adedi 1948 den, 29 adedi 1949 - 1950 den beri beklemek

tedir. 
253 15 - 25 67 adedi 1947 den, 37 adedi 1948 den, 149 adedi 1949 - 1950 den beri bekle

mektedir. 

idari hizmetlerin tazammun ettiği masraf ve izahı aşağıda 4 numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

• * ' . , • >'•:• • '. < \ : - ' \ : Cetvel : 4 

T T"7* Yönetim masrafları 

1953 bütçesi ile 1954 yılı için 
verilen tahsisat teklif olunan Fazlası 

Lira Lira Lira 

1 314 403 1 582 984 287 090 

Bu kısma konulan tahsisatın geçen seneye nazaran fazlasını teşkil eden meblâğdan: 

8 000 lirası merkez büro masrafları. 
53 890 
3 500 

20 050 

6 800 
89 625 
64 000 
28 000 
13 225 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

vilâyetler büro masrafları. - . . , : • - . . . 
basılı kâğıt ve defterler. 
merkez ve vilâyetler telefon masraflariyle ağaçlandırma ve teknik araştırma telefon 
tesis masrafları. 
vilâyetler kira bedeli. 
merkez ve vilâyetler giyecekler masrafı. 
yolluklar. 
tedavi masrafları. 
taşıt masrafları için teklif edilmiştir. 

Merkez ve vilâyetler büro giderleriyle basılı kâğıt ve defterler ve merkez ve vilâyetler telefon 
masrafları ve vilâyetler tedavi masrafları tertiplerine konulan tahsisatlar öteden beri ihtiyacı kar
şılayamadığı cihetle bu tertiplere birer miktar tahsisat ilâvesine zaruret hâsıl olmuş, merkezde 
çalıştırılan 107 teknik memura vilâyetlerdeki teknik memurlar misillû birer kat iş elbisesi ve ayak
kabı verilmesi lüzumlu görülmüş, vilâyetlerde çalışan 1650 teknik memura birer iş elbisesi ile birer 
ayakkabı ve 680 bakım memuruna da birer iş elbisesi, iki sene miatlı bir palto ve bir ayakkabı ile bir 
sırt çantası ve avcı tozluğu verilmesi için tahsisat konulmuş ve bu kısmın diğer tertiplerine de 
yeni hizmetlerin icabı olarak birer miktar tahsisat eklenmiştir. 

Kira bedeline konulan fazla tahsisat 6084 sayılı Kanunun tahmil ettiği munzam kira bedellerini 
karşılamak üzere konulmuştur. 

Yolluklar faslına fazla konulan 64 000 lira ise sınırlama ve amenajman gruplarının artırılması, 
köylerde yapılan ağaçlama işlerinin şimdiye kadar çalışma sahasına alınmamış olan yerlerin de 
sıra ile çalışma mevzuuna alınmalarına başlanmasi, propaganda işlerinin tevsii ve getirtilecek ecnebi 
uzmanların yolluklarına 10 000 lira ilâvesinden ileri gelmektedir. 

Noksanı 
Lira 

18 599 
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Taşıt giderlerine geUnce : 

Merkezden Taşraya muvakkat hizmetlerle gönderilen teknik memurların birçok ahvalde işin 
müstaceliyeti göz önünde tutularak idare vasıtalariyle gönderilmekte olması dolayısiyle merkez 
taşıtları işletme ve onarma masrafları kâfi gelmediğinden bu tertiplere 2 şer bin lira zam edil
miştir. 

Yangınla mücadele işleri için yeniden satmalınacak motorlu vasıtaların işletme ve onarma 
masraf lan için de ceman 6 225 lira geçen seneye nazaran zam yapılmıştır. 

Orman Fakültesi Talebe Yurdu için satmalınacak otobüsün işletme masrafı olarak da 3 000 
lira teklif edilmiştir. 

Bu kısımda geçen seneye nazaran yapılan başlıca tenziller şunlardır : 

Ağaçlandırma ve fidanlıklar demirbaşından 1 500 lira, 

Merkez posta ve telgraf ücretlerinden 5 000 lira, 

* Ağaçlandırma ve fidanlıklar kira bedelinden 600 lira, ( 

Ağaçlandırma ve fidanlıklar taşıt işletme masraflarından 5 500 lira, 

Propaganda işleri motor taşıt masraflarından 4 500 lira, 

Teknik araştırma ve istasyonları motorsuz taşıtlarından 1 499 lira ki, ı 

Ceman 11 499 lira tasarruf edilmiştir. 

Daire hizmetleri ve izahı aşağıda beş numaralı cetvelde gösterilmiştir. : 

M * • Cetvel : 5 ,' ' ' " 
c " • Daire Hizmetleri * V • 1 •• 

1953 Bütçesi ile 1954 yılı için teklif """\ 
verilen tahsisat olunan tahsisat Fazlası Noksanı 

3 270 176 3 868 731 848 946 250 391 

Bu kısma konulan tahsisatın fazlasını teşkil eden meblâğdan 30 000 lirası 3167 sayılı Kanunun 16 
ve 17 nci maddeleri gereğince kurulacak av hayvanlarını üretme istasyonları ve hayvanların tür
lerinin ıslahı ve çoğaltılması masrafları karşılığı, 

4 200 lirası hastalıklarla mücadele işlerinde kullanılacak ilâçların hazırlama istasyonları yükleme 
masraflan, aletlerin muhafazasında kullanılacak branda bezleri, çadır ve ilâç hazırlama ve sevk 
kablan gibi çeşitli malzemenin, mubayaası ve motîfırlu pülverizatörlerin işletme masraflan karşılığı, 

35 150 lirası Orman Muhafaza Okulu masraflan karşılığı, 

47 500 lirası teknik araştırma istasyonlannın taşıt masraflan, işçi gündelikleri ve başka masraf
lar karşılığı, 

46 000 lirası adedleri 15 e çıkarılan sınırlama komisyonlarının tazminat gündelikleri, taşıt mas
raflan, işçi gündelikleri ve bu komisyonlar için satmalınacak teknik malzeme bedelleri karşılığı, 

294 950 lirası amenajman guruplarının ve harita ekiplerinin tazminat yevmiyeleri, taşıt masraf
ları, işçi gündelikleri ve bunların kamp ve sair ihtiyaçlan için satmalınacak malzeme bedelleri, 
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273 046 lirası ağaçlandırma ve fidanlıkların tazminat yevmiyesi, işçi gündeliği ve başka masrafları 

karşılığı, 

111 600 lirası Orman Fakültesi talebelerinin burs masrafları ve fakülte harçları karşılığı, 

6 500 lirası yayın ve propaganda masrafları karşılığı, olarak ceman 848 946 lira konulmuştur. 

Bu kısımdan yapılan tenziller ise: 

Hastalıklarla mücadele için satmalınacak ilâç bedellerinden 5 000 Orman Tatbikat Okulu mas
raflarından 3220, 

Teknik araştırma istasyonları toprak kayması ve kuraklıkla mücadele masraflarından 20 000, ya
yın ve propagandadan 8950, 

Staj ve teknik yardım tertiplerinden 213 021 lira olmak üzere ceman 250 391 liradır. 

5 nci borçlar kısmına kelince : 

Bu kısma geçen yılın aynı olarak 85 000 lira konulmuştur. Fazlalık yokur. 

Yatırımlar aşağıdaki 6 numaralı cetvelde izah olunmuştur. 

Cetvel : 6 

Yatırımlar 

1953 bütçesi 1954 yılı için 
ile verilen tahsisat teklif olunan tahsisat Fazlası Noksanı 

2 127 137 2 758 580 1 298 185 666 742 

Bu cetvelde fazla görülen tahsisattan 6 000 lirası idarenin merkez ve taşradaki binalarının nor
mal onarma masrafları karşılığı, 

2 200 lirası onarılacak muhtelif alet ve makinalarm tamir masrafları karşılığı, 

782 000 lirası Sivas Fidanlığı idare binası, lojman, garaj ve benzin deposu, Karabucak Fidanlığı 
ambar ve depo binası, Burdur idare binası, Antalya, Çan, Akçakoca Bölge Şefliği binaları ile yer
leri henüz tesbit edilmemiş olan 10 aded bölge şefliği binası, Düzce Orman Tatbikat Okulu bi
nası, Van Fidanlığı ikmal inşaatı, Karacasu idare binası, izmir, Muğla başmüdürlükleri binaları, 
Aydın, Köyceğiz, Oltu ve Ardahan idare binaları, Rize idare binası ilâve inşaatı, Büyükdüz ve Sü-
leymaniye tecrübe ormanlarında yaptırılacak 2 binanın inşaat karşılığı; 

504 500 lirası hastalıklarla mücadele ve yangınla mücadele için satmalınacak motorlu ve mo
torsuz makine, ale't ve gereçleri, sınırlama, amenajman, ağaçlandırma ve teknik araştırma motorlu 
ve motorsuz teknik aletleri ve propaganda için satmalınacak sinema makineleri karşılığı; 

3 485 lirası 'teknik 'elemanlara verilecek silâh ve fidanlıklar için satmalınacak av tüfeği ve kös
tebek tabancası karşılığı olarak ceman 1 298 185 lira konulmuştur. 

Bu cetvelde yapılan tenziller de şunlardır: ^ * * T; ;:" ! " 

109 744 orman kamulaştırma bedellerinden; 
99 999 lira fidanlık arazisi ve ağaçlama sahaları kamulaştırma bedellerinden; 

361 999 lirası motorlu ve motorsuz taşıt satmalma masraflarından; 
75 000 lirası fidanlıklarda yapılacak su tesislerinden; 
20 000 de tecrübe ormanlarında açılacak orman yolları masraflarından olmak üzere ceman 

666 742 liradır. 
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Gelir bütçesi ve izahı da aşağıdaki 7 sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Cetvel : 7 

B - cetveli (gelir bütçesi) 

1953 yılı bütçesi ile tah 1954 yılı için tahmin 
min olunan varidat olunan varidat Fazlası Noksanı 

19 577 732 22 038 255 7 412 756 4 952 233 

Gelir tahminlerinde geçen yıla nazaran fazla görülen tertip (Devlet orman işletmelerince tahsil 
edilen Umum Müdürlüğe ödenecek varidat) faslının üçüncü (işletme kârları) maddesidir. Bu mad
dede geçen yıla nazaran 7 412 756 lira fazlalık vardır. 

1953 yılı bütçesinin varidat tahminleri arasında işletme kân olarak 859 119 lirası 1951 yılı kâr 
bakiyesi, 3 542 300 lirası da 1953 yılı tahmini kârı olmak üzere ceman 4 401 419 lira görülmektedir. 
Temmuz 1953 te neticelenen 1952 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kârlardan 1 971 714 lira vergi 
ödendikten ve 1953 yılı varidat bütçesinde yer alan 4 401 419 lira düşüldükten sonra kâr bakiyesi ola
rak işletme hesaplarında 6 915 183 lira kalmıştır ki, bu kâr bakiyesi işletmelerin 1953 yılı kârı olarak 
tahmin edilen 4 898 992 lira île birlikte bu maddede bir arada gösterilmiştir. 1954 teklifinde varidat 
bütçesinin tertipleri daha derlitoplu bir hale konulmuş olduğundan bu maddede yukarda zikredilen 
fazlalık görülmektedir. 

Tenzillere gelince : 

Geçen seneler tahsilatından bakiye tarife bedelinden 1 756 424 lira, 

Eski yıllardan devredilmesi muhtemel müsadereli mallar bedelinden 869 293 lira, 

Muhtelif varidattan 1 817 464 lira, 

ve geçen yıldan devreden nakit mevcudu maddesinden 509 052 lira olmak üzere ceman 

4 952 233 lira noksan tahmin edilmiştir. 

Eski senelerde tahsil edilip işletme hesaplarında birikmiş olan tarife bedeli bakiyesi, müsade
reli mallar bedelleri ve muhtelif varidat Umum Müdürlükçe tahsil ve bu hesaplar tasfiye edil
miş olduğundan yukarda arz edilen noksanlıklar bu sebepten ileri gelmiş bulunmaktadır. 

7 412 756 Fazlalık • 
4 952 233 Noksanlık 

l 

2 460 523 Hakiki fazlalık. 

Temenni : 

1.. Millî Korunma Kanununun Tadili hakkındaki 12 . V . 1953 tarihli ve 6084 sayılı Kanun 
mucibince kiralara yapılan zam dolayısiyle devlet dairelerinin işgalinde bulunan binaların da 
(mesken) telâkki edileceği düşünülerek Orman Umum Müdürlüğü Bütçesinin 305 nci bölümü
nün 12 nci (Vilâyetler) maddesine ona göre tahsisat konulmuş ise de bu defa Devlet Şûrasm-
ca ittihaz olunan bir karara göre dairelerin işgalinde bulunan binaların kiralarına 1 Ocak 1954 
ten itibaren meskenden gayrı binaların kiraları misüllû % 200 zam yapılması lâzımgeleceği an
laşıldığından 452 nci (Staj masrafları) bölümü nünü 20 nci (Teknik yardımdan faydalanma su
retiyle ecnebi memleketlere staj için gönderileceklerin yolluk ve masrafları) maddesinden 
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40 000 liranın düşülerek 305 nci (Kira bedeli) bölümünün 12 nci (Vilâyetler) maddesine ilâve
sine, 

2. Amenajman ve ağaçlandırma işlerinde çalıştırılan ve Harita Umum Müdürlüğü teşkilâ
tına dâhil olanlar hakkındaki hükümlere göre tazminat yevmiyesi alan orman teknik eleman
larına her sene Bütçe Kanununun 9 ncu maddesiyle tesbit .olunan miktarlarda yevmiye veril
mekte ise de gerek bu elemanların tahammül ettikleri meşakkat ve gerekse hayat şartları itiba
riyle bu yevmiyeler tatminkâr olmadığından ve esasen Harita Umum Müdürlüğü elemanlarının 
yevmiyelerinin artırılmasına da tevessül olunduğundan bütçenin alâkalı faslına konulan tahsi
satta bir değişiklik yapmaya ve binnetice malî bir külfet tahmiline mahal kalmadan Bütçe Kanu
nunun 9 ncu maddesinin aşağıdaki şekilde tadilinde dairesince faide mülâhaza olunmaktadır. 

Madde 9 : Amenajman ve ağaçlandırma işlerinde çalışacak teknik memurlara verilecek gündelik 
tazminat, (100) lira maaş alanlar için (15), (70 - 90) lira maaş alanlar için (13), 50 - 60) lira maaş 
alanlar için (11), (40) lira maaş alanlar için (9), (30 - 35) lira maaş alanlar için (7), (25) lira 
maaş alanlar için (5), (20) lira maaş alanlar için (4) liradır. 

5653 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince sınırlama komisyonlarında çalıştırılacak teknik 
memurlara da aynı nispetlere göre tazminat yevmiyesi verilir. 

26 . 12 . 1942 tarihli ve 4327 sayılı Kanun hü-kümleri bu yevmiyeler hakkında tatbik edilmez. 

Orman Umum Müdürlüğü 1954 Bütçe teklifini Yüksek Komisyonun tasvibine saygı ile arzederiz. 

Zonguldak Mebusu 
H. Balık 

Elâzığ Mebusu Gazianteb Mebusu 
ö. F. Sanaç E. Cenanı 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. i/695 

Karar No. 83 

29.1.1954 

Yüksek Reisliğe 

Orman Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçesi • 
hakkında hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 
30. X I . 1953 tarihli ve 6/3301 sayılı tezkeresiyle 
gönderilen kanun lâyihası komisyonumuza hava
le edilmiş olmakla Tarım Vekili, Maliye Vekâleti 
Bütçe ve Malî Kontrol ve Orman Umum müdür
leri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edil
di. 

Umum Müdürlüğün 1954 yılı Bütçesini ko
misyonumuz adına inceliyen raportörlerimizin 
raporu tetkik edildikten ve idarenin faaliyetini 
ilgilendiren mevzular hakkında vâki sualler Ta
rım Vekili tarafından cevaplandırıldıktan sonra 
bütçenin fasıl ve maddelerinin tetkikına geçilmiş
tir. 

İdarenin masraflarını ihtiva eden (A/ l ) işa
retli cetvel yekûnu geçen yıla nispetle (1 829 080) 
lira fazlalıkla (19 279 675) ve (A/2) işaretli ya
tırım kısmı ise (631 443) lira artışla (2 758 580) 
lira olarak Hükümetçe tesbit ve teklif ve fasıl ve 
maddelerdeki rakam hareketlerinin mucip sebep
leri lâyihanın gerekçesinde ayrı ayrı arz ve izah 
edilmiştir. 

Fasıl ve maddeler üzerinde komisyonumuzca 
yapılan incelemede 305 nci (kira bedeli) faslı
nın 12 nci (vilâyetler) maddesine mevzu tahsi
satın Millî Korunma Kanununun tadili hakkın
daki Kanunun Şûrayı Devlet tarafından ittihaz 
olunan bir krar veçhile 1954 yılma ait tatbika
tı dolayısiyle kifayet etmiyeceği anlaşılmış bu
lunduğundan bu maddeye (40 000) liranın ilâ
vesi ve bu miktarın 452 nci- (staj masrafları) 
faslının 20 nci maddesinden, tasarruf edilebile
ceği raportör tarafından talep ve Tarım Vekili 
tarafından ifade ve teyidedilmiş olduğundan, 
tenzili suretiyle karşılanması uygun görülmüş 
ve diğer fasıl ve maddeler tahsisat değişikliği
ni icabettirdiğinden (A/ l ) ve (A/2) işaretli 

cetveller yekûnu Hükümetin teklifi veçhile ko
misyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Umum Müdürlüğün 1954 yılı varidatı lâyi
haya ilişik (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere geçen yıla nazaran (2 460 523) lira ar
tışla (22 038 255) lira olarak Hükümetçe tah
min ve tesbit edilmiş olup idarenin âdi ve ya
tırım masraflarına tekabbül eden bu miktarın 
sureti terkibi hakkında gerek Hükümet gerek
çesinde ve gerek raportörlerimizin raporunda 
izahat arzedilmiş olmakla tahmin ve tesbit edi
len miktar komisyonumuzca da aynen kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve yedinci madde
leri Hükümetin teklifi veçhile aynen, 8 nci mad
desi kelime değişikliği yapılmak suretiyle 9, 
10, 11, 12 ve 13 ncü maddeler Hükümetin tek
lifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Orman Umum Müdürlüğü 1954 Yılı Bütçe 
kanunu lâyihası ekleri bulunan cetvellerle bir
likte Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Bu rapor 
Reis V. sözcüsü 
İstanbul Elâzığ 

H. Hüsman ö. F. Sanaç 

Reis 
Rize 

/ . Akçal 
Kâtip 
Siird* 

B. Erden ' 
Çanakkale 

K. Akmantar 
İstanbul 
8. Oran 

Antalya 
A.Sarıoğlu 
Gazianteb 
E. Cenanı 

İzmir 
B. Bilgin 
Kırşehir 
R. özdeş 

İmzada bulunamadı 

Bolu 
M. Güçbilmez 

Giresun 
M. Şener 

İstanbul 
F . Sayımer 

İmzada bulunamadı 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Konya 
M. Â. Ülgen 

i 
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Malatya Mardin Sivas Trabzon 

Söz hakkım mahfuz R. Erten H. îmre Söz hakkım mahfuz 
M. S. Eti İmzada bulunamadı C. R. Eyüboğlu 

Ordu Rize Urfa 
R. Aksoy O. Kavrakoğlu F. Ergin 
Seyhan Siird tmzada bulunamadı 

Söz hakkım mahfuz M. D. Süalp 
S. Ban 

H"V, 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞİ 

Orman Umum'Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı 

MADDE 1. — Orman Umum Müdürlüğü 
1954 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (19 279 675) lira ve yatırım mas
rafları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (2 758 580) lira tahsisat ve
rilmiştir. 

MADDE 2. —'Orman Umum Müdürlüğü 
1954 Bütçe yılı masraflarına karşılık olan va
ridat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (22 038 255) lira olarak tahmin edil
miştir. 

MADDE 3. — Orman Umum Müdürlüğün
ce 1954 yılı içinde elde edilecek varidat çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel
de yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1954 Büt
çe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Orman Umum Müdürlüğünün 
30.6.1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu' 
maddesine giren hizmetlileri, bağlı (D) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için îcra Ve
killeri Heyeti karariyle kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçesiyle Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunla
rın eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Orman Umum Müdürlüğü 
kuruluşu hakkındaki 4.6.1937 tarihli ve 3204 
sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı 
kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1954 Bütçe yılında kullanılamaz. 

Orman Umum Müdürlüğü 1954 Yılı Bütçe ka
nunu tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 8.2.1937 tarihli ve 3116 ve 
9.7.1945 tarihli ve 4785 sayılı Orman Kanun
larının istimlâke ilişkin hükümlerini yerine ge
tirmek ve Devlet Orman İşletmelerinin kuru
luş ve işletilmesi için 1954 Bütçe yılı içinde 
kapatılmak üzere (1 000 000) liraya kadar 
avans almaya ve, ertesi yıl Bütçesine konacak 
tahsisatlarla kapatılmak şartîyle en çok beş 
yıl süreli (2 000 000) liraya kadar istikraz ba-
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MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

W 
MADDE 4. — Hükümetin dördüncü maddesi 

ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin beşinci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 
ayniyle kabul edilmiştir. 

altıncı maddesi 
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ğıtlan yapmaya ve bankalara 
ya Tarım Vekili yetkilidir. 

hesap açtırma-

MADDE 7. — Orman Umum Müdürlüğü 
orman okulları öğrencilerinden alınacak üc
retler, bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. —Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1953 yılı Bütçesinin ait 
olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar il
gili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan öde
nir. 

1937 - 1952 bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçesinde bulunan borçlar, 1954 
yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 
ncı kısım fasıllariyle yatırım fasılları artıkla
rından eski yıllar borçları fasıllarına Maliye 
Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan ödenir. 

MADDE 9. — 2. VI. 1929 tarih ve 1508 sa, 
yılı Kanun gereğince amenajman ve ağaçlan
dırma işlerinde çalışacak teknik memurlara ve
rilecek gündelik tazminat, (70) lira ve daha 
fazla maaş alanlar için (540), (50 ve 60) lira 
maaş alanlar için (450), (30 ve 40) lira maaş 
alanlar için (350), 20 ve 25) lira maaş alanlar 
için (250) kuruştur. 

5653 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğin
ce sınırlama komisyonlarında çalıştırılacak tek
nik memurlara da aynı nispetlere göre tazmi
nat yevmiyesi verilir. 

MADDE 10. — 8 .H . 1937 tarihli ve 3116 
«ayılı Orman Kanununun belirttiği hüküm ve 
şartlar gereğince ormanların sınırlama işine 
1954 Bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 11. — Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (E) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

[MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1954 tari
hinden itibaren mer'idir, 

MADDE 13. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Tarım Vekilleri memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

B. K. 

MADDE 7. — Hükümetin 
ayniyle kabul edilmiştir. 

yedinci maddesi 

MADDE 8. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1953 Yılı Bütçesi
nin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu 
fasla Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisat
lardan ödenir. 

1937-1952 Bütçe yıllarına ait olup da Muhasebei 
Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre 
zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılla
rı bütçesinde bulunan borçlar, 1954 Yılı Büt
çesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 ncı 
kısım fasıllariyle yatırım fasılları bakiyelerin
den eski yıllar borçları fasıllarına Maliye Ve
kâletince aktarılacak tahsisatlardan ödenir. 

MADDE 9. — Hükümetin dokuzuncu mad-
, desi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümetin 
desi ayniyle kabul edilmiştir. 

onuncu mad-

MADDE 11. — Hükümetin on birinci mad
desi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Hükümetin on ikinci mad
desi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Hükümetin on üçüncü mad
desi ayniyle kabul edilmiştir. 

1 
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Hü. B. fc. 

Adalet Vekili 
O. #. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili 

ve Dışişleri Vekil V# 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Veüriii 
İT. Erkmen 

Millî Savunma- Vekili 
K. Yılmaz 

Dışişleri Vekili 

Millî Eğitim Vekili 
R. S. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikbaş 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

Işletoiıelıer Vekili 
S. Yırcalt 
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F. 

201 

202 

M. 

11 
12 
21 
22 

11 
12 
21 
22 
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A / l - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

ikinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık 
maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez memurları ücreti 
Vilâyetler memurları ücreti 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

1953 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

700 800 
7 193 700 

1 

15 000 

7 909 501 

7 200 
153 420 
76 500 

1 685 225 

1 922 345 

1954 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen 
Lira 

778 200 
7 400 100 

1 

15 000 

8 193 301 

7 800 
175 740 
100 200 

2 074 200 

2 357 940 

kabul edilen 
Lira 

778 200 
7 400 100 

1 

15 000 

8 193 301 

7 800 
175 740 
100 200 

2 074 200 

2 357 940 

203 
12 

13 

14 

Geçici hizmetliler ücreti 
Vilâyetler geçici hizmetliler 
ücreti 
Yangın bekçi ve koruyucuları 
ile haber alma nöbetçilerinin 
ücreti 
Köy ağaçlama sahaları bekçi
lerinin ücreti 

66 900 

712 500 

232 500 

99 900 

753 750 

225 000 

99 900 

753 750 

225 000 

Fasıl yekûnu 1 011 900 1 078 650 1 078 650 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı * 33 600 32 000 32 000 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 420 000 420 000 420 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 

22 Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı 

32 Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 

40 Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla. 
cak ödemeler 

11 % 5 emekli, % 25 giriş kesenek
leri ile artış farkları 

12 % 1 ek karşılıklar 
13 Emekli ikramiyesi 
14 Sandık yönetim masrafları 
15 Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 
Askerlik dersi öğretmenleri 
ücreti 

Emekli, dul ve yetim maaşları 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü hısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 

10 Kırtasiye 

1953 1954 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen. kabul edilen 
Lira Lira Lira 

5 000 

65 000 

5 000 

15 000 
11 000 

554 600 

5 000 

70 000 

3 000 

15 000 
11 000 

556 000 

5 000 

70 000 

3 000 

15 000 
11 000 

556 000 

1 500 1 500 1 500 

503 280 554 908 554 908 
91 355 100 742 100 742 
131 000 250 000 250 000 
28 435 22 000 22 000 
250 000 250 000 250 000 

1 004 070 1 177 650 1 177 650 

2 100 2 100 2 100 

0 240 240 
375 000 375 669 375 669 

12 781 016 13 743 050 13 743 050 

13 500 15 000 15 000 
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F. M. 

20 
30 
40 
50 

1 * 

302 
12 
13 
14 
15 

, 
16 

22 
23 
24 
25 

26 

32 
33 
34 

35 

36 

42 
43 
44 
45 

46 

52 

53 

54 

, 
Tahsisatın nev'i 

Döşeme ve demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Vilâyetler kırtasiyesi 
Sınırlama kırtasiyesi 
Amenajman kırtasiyesi 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
kırtasiyesi 
Teknik araştırma istasyonları 
kırtasiyesi 
Vilâyetler döşeme masrafları 
Sınırlama döşeme masrafları 
Amenajman döşeme masrafları 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
döşeme masrafları 
Teknik araştırma istasyonları 
döşeme masrafları 
Vilâyetler demirbaş masrafları 
Sınırlama demirbaş masrafları 
Amenajman demirbaş masraf
ları 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
demirbaş masrafları 
Teknik araştırma istasyonları 
demirbaş masrafları 
Vilâyetler öteberi masrafları 
Sınırlama öteberi masrafları 
Amenajman öteberi masrafları 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
öteberi masrafları 
Teknik araştırma istasyonları 
öteberi masrafları 
Vilâyetler aydınlatma masraf
ları 
Sınırlama aydınlatma masraf
ları 
Amenajman aydınlatma mas
rafları 

1953 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

16 000 
6 000 
4 500 
6 500 

46 500 

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 

2 000 

1 000 

4 000 

2 000 

3 500 

1954 jn 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

20 000 
7 500 
5 000 
7 000 

54 500 

22 500 
6 000 
8 000 

2 500 

1 500 
5 000 
5 000 
3 500 

3 000 

4 000 
10 000 
10 000 

27 500 

10 000 

14 500 
9 000 
4 500 
3 500 

2 500 

2 000 

5 000 

2 500 

4 000 

ılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

20 000 
7 500 
5 000 
7 000 

54 500 

,. 

22 500 
6 000 
8 000 

2 500 

1 500 
5 000 
5 000 
3 500 

3 000 

4" 000 
10 000 
10 000 

27 500 

10 000 

14 500 
9 000 
4 500 
3 500 

2 500 

2 000 

5 000 

2 500 

4 000 
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1953 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1954 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira M. Tahsisatın nev'i 

55 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
aydınlatma masrafları 4 000 4 000 4 000 

56 Teknik araştırma istasyonları 
aydınlatma masrafları 1 000 1 200 1 200 

62 Vilâyetler ısıtma masrafları 9 000 9 500 9 500 
63 Sınırlama ısıtma masrafları 2 500 2 500 2 500 
64 Amenajman ısıtma masrafları 4 000 4 000 4 000 
65 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

ısıtma masrafları 5 000 15 000 15 000 
66 Teknik araştırma istasyonları 

ısıtma masrafları 700 1 500 1 500 

Fasıl yekûnu . 151 310 203 700 203 700 

Basılı kâğıt ve defterler 
11 Merkez ve vilâyetler basılı kâ

ğıt ve defterleri 34 000 36 000 36 000 
14 Amenajman basılı kâğıt ve def

terleri 5 000 6 000 6 000 
15 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

basılı kâğıt ve defterleri 3 000 3 000 3 000 
16 Teknik araştırma istasyonları 

basılı kâğıt ve defterleri 2 000 2 500 2 500 

Fasıl yekûnu 44 000 47 500 47 500 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Merkez posta ve telgraf ücret
leri 50 000 45 000 45 000 

12 Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 

21 Merkez telefon masrafları 
22 Vilâyetler telefon masrafları 
25 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

telefonları kurma ve konuşma 
masrafları 5 000 ' 16 000 

36 Teknik araştırma istasyonları 
telefonları kurma ve konuşma 
masrafları 950 5 000 

50 000 
13 000 
9 000 

50 000 
16 000 
11 000 

50 000 
16 000 
11 000 

Fasıl yekûnu 127 950 143 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1953 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1954 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

305 Kira bedeli 
11 Merkez 
12 Vilâyetler 
13 Sınırlama 
14 Amenajman 
15 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
16 Teknik araştırma istasyonları 
17 Hastalıklarla mücadele işleri 

306 

307 
10 
21 
22 

23 
24 

25 

26 

27 

30 
40 
50 

70 

Fasıl yekûnu 

Giyecekler 
10 Merkez 
20 Vilâyetler 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Hastalıklarla ve böceklerle sa
vaş geçici görev yolluğu 
Sınırlama geçici görev yolluğu 
Amenajman geçici görev yol
luğu 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
geçici görev yolluğu 
Teknik araştırma istasyonları 
geçici görev yolluğu 
Propaganda hizmetlerinde ça
lıştırılacakların geçici görev 
yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Ecnebi memleketler yollueu 
Ecnebi uzman ve-hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve masrafları 
3573 savılı Kanun gereğince 
deliceliklerin parselâjlı harita-

1 
24 116 
3 000 
1 000 
1 600 

1 
600 

30 318 

5 250 
258 875 

Fasıl yekûnu 264 125 

35 000 
100 000 

12 500 
44 800 

16 000 

17 500 

15 000 

0 
120 000 

8 000 

50 000 

1 
30 016 
3 000 
1 000 
1 000 

1 
1 500 

36 518 

18 500 
335 250 

353 750 

35 000 
100 000 

15 000 
44 800 

35 000 

25 000 

15 000 

25 000 
120 000 

8 000 

60 000 

1 
70 016 
3 000 
1 000 
1 000 

1 
1 500 

76 518 

18 500 
335 250 

353 750 

35 000 
100 000 

15 000 
«44 800 

35 000 

25 000 

15 000 

25 000 
120 000 

8 000 

60 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

308 

1953 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1954 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

larınm tanzimi işlerinde çalış
tırılacakların yollukları ve na
kil vasıtaları masrafları 36 900 36 900 36 900 

Fasıl yekûnu 455 700 519 700 519 700 

11 
12 

4598 sayılı Kanun gereğince 
Ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

5 000 
12 000 

17 000 

5 000 
40 000 

45 000 

5 000 
40 000 

45 000 

309 Taşıt masrafları 
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 mas

rafları 
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 

59 Orman Fakültesi Yurdu mo
torlu taşıtları isletme masraf
ları ' ' 0 3 000 3 000 

3 000 

1 000 

87 000 

15 000 

15 000 

12 000 

35 000 

5 000 

3 000 

1 500 

5 000 

3 000 

81 500 

15 000 

15 000 

7 500 

36 225 

10 000 

3 000 

1 

5 000 

3 000 

81 500 

15 000 

15 000 

7 500 

36 225 

10 000 

3 000 

1 

Fasıl yekûnu 177 500 179 226 179 226 

ÎTçüncü kısım yekûna 1 314 403 1 582 894 1 622 894 
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p. M. Tahsisatın nev'i 

1953 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1954 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 
407 

Temsil masrafları 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 

30 Geri verilecek paralar 
40 Mahkeme harçları 

' *«r Fasıl yekûnu 
, ^*&*& ^-** 

408 

412 

'nun 16 ve 17 
ce yapı-3lW sai 

nci mi 
lacak mı 
Hastalıklarla s%vaş; mmttm _ 

10 Hastalıklarla ve fe^kferlb sav 
vaş için lüzumlu ila$feı? Mrşı-- '« 
lığı 

20 Taşıt masrafları ^ 
8$ îşçi gündelikleri 
40 fttşfca ö*a»raf lar 

••^BBŞŞîŞfc- \ 

5 000 

50 000 
50 000 

100 000 

3500 

85:- cm 
4 800 

-v**w. Fasıl yekûnu 164 $00 

5 000 

• • - * * * • 

50 om 
50 om 

100 000 

33 500 

4 5 ÖÖCi 
25 100 
85 000 
B 000 

164 100 

5 000 

50 000 
50 000 

100 000 

33 500 

45 00© 
25 100* 
85 000* 
9 000* 

164 100 

416 Okullar masrafları 
11 Orman Muhafaza Okulu mas^ 

rafları 
12 Orman Tatbikat Okulu masraf

ları 

418 
420 

, ' * » 

Para taşıma masrafları 
Teknik araştırma istasyonları 
ve denemeler masrafları 

20 Taşıt masrafları 
30 îşçi gündelikleri 
40 Başka masraflar 

75 350 

62' ffî® 

Fasıl yekûnu 137 720 

16 000 

1 000 
15 000 
10 000 

110 500 

58 950 

169 450 

16 GÖ® 

2 500 
45 000 
26 000 

110 50» 

58 950) 

169 450 

16 000 

2 500» 
45 00O 
26 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1953 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1954 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

50 

421 
10 

20 

422 

423 
10 

424 

425 

Toprak kayması ve kuraklıkla 
mücadele için yapılacak dene
meler masrafları 50 000 30 000 30 000 

Fasıl yekûnu 

Harita ve kadastro işleri 
Sınırlama haritaları masraf
ları [ 
Amenajman haritaları mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

76 000 

5 000 

10 000 

15 000 

103 500 

5 000 

10 000 

15 000 

103 500 

5 000 

10 000 

15 000 

Yangınlarla savaşa ait 3116 sa
yılı Kanunun 90, 91 ve 92 nci 
maddeleri gereğince yapılacak 
ödemeler 
Sınırlama 
3116 ve 5653 sayılı Kanunun 12 
nci maddesi gereğince yapıla-

50 000 50 000 50 000 

20 
30 
40 

10 

20 
30 
40 

10 

20 
30 

cak ödemeler 
Taşıt masrafları 
îşçi gündelikleri 
Başka masraflar 

Fasıl yekûnu 

Amenajman 
1508 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tazminat 
Taşıt masrafları 
îşçi gündelikleri 
Başka masraflar 

Fasıl yekûnu 

Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
1508 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tazminat 
Taşıt masrafları 
îşçi gündelikleri 

70 000 
75 000 

128 000 
16 000 

289 000 

120 000 
217 500 
206 550 
122 200 

666 250 

32 000 
1 

673 900 

75 000 
80 000 

130 000 
50 000 

335 000 

229 200 
312 000 
280 000 
140 000 

961 200 

52 000 
1 

850 000 

75 000 
80 000 

130 000 
50 000 

335 000 

229 200 
312 000 
280 000 
140 000 

961 200 

52 000 
1 

850 000 
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¥. M. Tahsisatın nev'i 

40 Başka masraflar 

Fasıl yekûnu 

426 Pasif korunma 
450 Orman Fakültesinde okutulan 

öğrencilere verilecek burslar ve 
diğer masraflarla tatbikat yol
lukları 

451 Yayın masrafları 
10 Satmalına ve abone masrafları 
20 Başka her çeşit yayın ve pro-

pagana masrafları 

Fasıl yekûnu 

452 j3taj masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin yollukları ile 
başka her çeşit masrafları 

20 Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle ecnebi memleket
lere staj için gönderileceklerin 
yolluk ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yevmiye, yol
luk ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

458 Fuar ve sergilere katılma mas
rafları 

1953 1954 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

244 554 321 500 321 500 

950 455 1 223 501 1 223 501 

500 500 500 

236 880 348 480 348 480 

58 950 50 000 50 000 

93 500 100 000 100 000 

152 450 150 000 150 000 

20 580 15 000 15 000 

360 441 153 000 1.13 000 

381 021 168 000 128 000 

1 500 1 500 1 500 

20 000 20 000 20 000 

21 500 21 500 21 500 

2 000 2 000 2 000 
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F. M. 

476 

Tahsisatın nev'i 

Kurs masrafları 

1953 
Vı l ı 

tahsisatı 
Lira 

2 000 

1954 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

2 000 2 000 

Dördüncü kısım vekilim 3 270 176 3 868 731 3 828 731 

Beşinci hısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 
502 Eski yıllar borçları 

505 

20 000 20 000 20 000 

10 
20 

1948 - 1952 vil lan borçlan 
1937 - 1947 » » 

Fasıl yekûnu 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

tkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

12 000 
3 000 

15 000 

50 000 

85 000 

12 781 016 
1 314 403 
3 270 176 

85 000 

17 450 595 

12 000 
3 000 

15 000 

50 000 

85 000 

13 743 050 
1 582 894 
3 868 731 

85 000 

19 279 675 

12 000 
3 000 

15 000 

50 000 

85 000 

13 743 050 
1 622 894 
3 828 731 

85 000 

19 279 675 
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1953 1954 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 

Yapı onarımı ve küçük yapılar 
Makina âlet ve gereçler onarı
mı 

10 Hastalıklarla ve böceklerle mü
cadele alet ve gereçleri 

20 Yangın söndüdrme alet ve ge
reçleri 

31 Sınırlama teknik aletleri 
32 Amenajman teknik aletleri 
33 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

motorlu ve moörsüz her nevi 
âlet ve gereçleri 

34 Teknik araştırma istasyonları 
motorlu ve motorsuz lâboratu-
var malzemesi 

Fasıl yekûnu 

I I - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Kamulaştırma 
10 3116 ve 4785 sayılı kanunlar ge

reğince yapılmış ve yapılacak 
kamulaştırma masrafları 

20 Fidanlık arazi ve ağaçlandır
ma sahaları satmalma ve ka
mulaştırma masrafları 

30 Bina yapımı için satınalına-
cak veya kamulaştırılacak ara
zi bedelleri 

Fasıl yekûnu 

34 000 40 000 40 000 

1 500 2 000 2 000 

1 500 3 000 3 000 
1 000 1 000 1 000 
5 000 5 000 5 000 

1 000 1 000 1 000 

500 700 700 

10 500 12 700 12 700 

409 744 300 000 300 000 

100 000 1 1 

1 1 1 

509 745 300 002 300 002 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

741 Yapı işleri 
751 Satınalmaeak makina âlet ve 

gereçleri 
10 Hastalıklarla ve böceklerle mü

cadele âlet ve gereçleri 
20 Yangın söndürme âlet ve ge

reçleri 
31 Sınırlama teknik âlet ve gereç

leri 
32 Amenajman teknik alet ve ge

reçleri 
33 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

motorlu ve motorsuz her nevi 
teknik âlet ve gereçler 

34 Teknik araştırma moörlü ve 
motorsuz lâboratuvar malze
mesi 

45 Propaganda işleri için satmalı-
nacak sinema makinesi ve ge- * 
rftfileri 

Fasıl yekûnu 

752 Satınalmaeak taşıtlar 
10 Motorlu taşıtlar satınalma 

masrafları 
20 Motorsuz taşıtlar satınalma 

masrafları 

Fasıl yekûnu 

753 3116 sayılı Kanunun 98 nci 
maddesi gereğince satınalma
eak silâh ve gereçler 

10 Amenajman» guruplarında ve 
harita ekiplerinde çalışacak 
mühendis ve mühendis yardım
cılarına verilecek tabanca ve 
gereçleri 

20 Fidanlıklarda kuüamlacak av 
tüfekleri, köstebek tabancaları 
ve gereçleri 

1953 1954 yılı için 
Yıl ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

711 000 1 493 000 1 493 000 

17 200 25 000 25 000 

2 000 400 000 400 000 

10 000 15 000 15 000 

50 000 65 000 65 000 

15 300 56 000 56 000 

25 000 50 000 50 000 

12 000 25 000 25 000 

131 500 636 000 636 000 

561 000 200 000 200 000 

1 000 1 1 

562 000 200 001 200 001 

3 000 4 875 4 875 

390 2 000 2 000 
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48 

F. 

761 

771 

M. 

30 

Tahsisatın nev'i 

Bakım memurları silâh ve ge
reçleri 

Fasıl yekûnu 

Fidanlıklarda yapılacak her 
nevi su tesisleri ve onarımı 
Devlet Orman işletmeleri döner 
sermayesi 

1953 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1 

3 391 

125 000 

1 
781 Teknik araştırma istasyonla

rınca tecrübe ormanlarında 
açılacak orman yolları yapımı 
masraflar 40 000 

1954 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

6 876 

50 000 

20 000 

6 876 

50 000 

20 000 

Yatırımlar yekûnu 2 127 137 2 758 580 2 758 580 

F. M. 

B CETVELİ 

Varidatın nev'i 

Devlet Orman İşletmelerince 
tahsil edilerek Umum Müdür
lüğe devrolunacak tarife bedeli 
Geçen seneler tahsilatından ba
kiye tarife bedeli 

1953 
Y ı l T 

tahminleri 
Lira 

7 500 000 

1 756 424 
Devlet Orman İşletmelerince 
tahsil edilmiş olup Umum Mü
dürlüğe ödenmesi gereken 
muhtelif varidat 560 260 
1952 yılından devredilmesi 
muhtemel muhtelif varidat 2 148 086 
Çeşitli varidat 95 000 

1954 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 
ahmin erlileri talimin edilen 

Lira Lira 

0 0 

0 0 
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1953 1954 yılı için 
V11 J Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
F. M. Varidatın nev'i Lira Lira Lira 

1953 yılında tahakkuk etmesi 
muhtemel müsadereli mallar 650 000 0 0 
1952 yılından devredilmesi 
muhtemel müsadereli mallar 1 147 530 0 0 
Devlet Orman İşletmeleri 1951 
yılı kâr bakiyesi 859 119 0 0 
Devlet Orman İşletmelerinin 
1952 yılı tahminî kân 3 542 300 C 0 
1952 yılına devreden vezne ve 
banka mevcudundaki paralar
dan gelir fazlası 1 319 013 0 0 
Devlet Orman İşletmelerince 
tahsil edilerek Umum Müdür
lüğe ödenecek varidat 

1 Tarife bedelleri O 7 500 000 7 500 000 
2 Müsadereli mallar bedelleri O 928 237 928 237 
3 işletme kârları O 11 814 175 11 814 175 
4 Müteferrik varidat O 890 882 890 882 

Fasıl yekûnu O 21 133 294 21 133 294 

2 Umum Müdürlükçe tahsil edi
lecek müteferrik varidat O 95 000 95 000 

3 Geçen yıldan devreden nakit 
mevcudu O 809 961 809 961 

UMUMÎ YEKÛN 19 577 732 22 038 255 22 038 255 
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C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi Numarası 

3 . XI . 1937 
13 . VI . 1938 
24 . III . 1950 

Ö Z E T İ 

3116 Orman Kanunu 
3444 Orman Kanununa ek Kanun 
5653 Orman Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril

mesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair Kanun 

D - CETVELİ 

} . 

1 

2 
3 

4 

5 
6 

3 
4 
5 

6 

r-4 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 
Sinema uzmanı 

» » 
» teknisiyeni 

Makinist 
Kaloriferci 
Şoför 

» 
Daktilo 

» 
» 
» 

Memur (Evrak sevkiyatçısı 
Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 

» 

Bekçi (Gece) 

VİLÂYETLER 
Şoför 
Daktilo 
Memur (Bakım) 

» » 
Hademe 
Yangın hizmetlerinde çalıştırı
lacak şoförler 
Şoför 

Aded 

1 
2 
2 

8 
19 
2 

1 
15 

450 
330 
10 

25 
69 

•ı'eknik araştırma istasyonları 
Makinist (Lâboran) 2 

Ücret 

400 
300 
300 
300 
150 
225 
200 
200 
175 
150 
125 
150 
200 
125 
125 
100 
75 

100 

200 
150 
175 
150 
100 

75 
175 

250 

( S. Say 

ö. 

3 
4 
5 
6 

2 
3 

5 

6 

2 
3 

5 

6 

ısı : 

Memuriyetin nev'i 

Şoför 
Daktilo 
Memur (Bakım) 
Tarım hizmetlisi (Fidancı) 
Hademe 
Bekçi (Gece) 

Orman Muhafaza Okulu 

Elektrikçi (Ustası) 
Şoför 
Aşçı 
Doktor 
Memur (Sağlık) 
Bekçi (Gece) 
İşçi (Aşçı yamağı) 
Hademe (Çamaşırcı) 
Hademe 
Muhafaza okulu öğrencisi 

Orman Tatbikat Okulu 

Elektrikçi (Ustası) 
Şoför 
Aşçı 
Doktor 
Memur (Sağlık) 
Tarım hizmetlisi (Fidancı) 
Bekçi (Gece) 
İşçi (Aşçı yamağı) 
Hademe (Çamaşırcı) 

» 
Tatbikat okulu öğrencisi 

82) 

Aded 

2 
1 

12 
2 
5 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
5 

100 

2 
2 
3 
5 

50 

Ücret 

175 
175 
150 
150 
75 

100 

150 
175 
150 
100 
150 
75 

100 
75 
75 

150 
175 
150 
100 
150 
150 
75 

100 
75 
75 



a. Memuriyetin nev'i 

Fidanlıklar 

1 Makinist (Baş) 
» 

3 Şoför 
Arabacı 

— 51 - i 
Aded Ücret I G. 

2 300 
5 200 

33 175 
20 125 

Memuriyetin nev'i 

6 Tarım hizmetlisi (Başfidancı) 
» » » 
* * (Fidancı) 

Bekçi (Bekçibaşı) 

Hademe 

Aded 

5 
6 

30 
3 

19 
14 

Ücret 

200 
175 
150 
125 
100 
100 

F. M. 

203 12 
13 

14 

307 50 

E - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti 
Yangın bekçi ve koruyucuları ile ha
ber alma nöbetçilerinin ücreti 
Köy ağaçlama sahaları bekçilerinin üc
reti 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunla
ra yardımcı personelin yolluk ve mas
rafları 

D. 

9 

6 

7 
12 
13 
14 
14 

7 
7 
7 
9 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Şube müdür muavini 

VİLÂYETLER 

L 
Aded 

10 

Sınıf 1. kıdemli orman mühen
dis muavini , 1 
Orman başmühendisi 2 
öğretmen muavini 1 
Orman kondoktoru 36 
Sınıf 2. orman kâtibi 138 
Sınıf 3. orman mesaha memuru 587 

Ücretliler 

Orman komiseri 
Orman fen memuru 
Fidanlık müdürü 
Sorumlu sayman 

1 
1 
1 
3 

- CETVELİ 
Maaş 

40 

70 
60 
25 
20 
15 
15 

170 
170 
170 
120 

D. 

9 
9 

10 
10 
10 
10 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
14 

Memuriyetin nev'i 

Orman fen memuru 
Avukat 
Orman fen memuru 
Sorumlu sayman 
Avukat 
Muhasip veya mutemet 
Orman mühendisi 
Avukat 
Orman mühendis muavini 
Orman fen memuru 
Avukat 
Muhasip veya mutemet 
Kâtip 
Muhasip veya mutemet 
Orman sorumlu sayman kâtibi 
Orman kâtibi 
Orman mesaha memuru 
öğretmen 

14 Şef lâboratuvar 

Aded 

1 
2 
2 
9* 
6 
1 

10 
12 
10 
1 

12 
1 
2 
1 
2 
1 

30 
2 
2 

Maaş 

120 
120 
100 
100 
100 
100 

85 
85 
75 
75 
75 
75 
75 
60 
60 
50 
50 
50 
50 
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M CETVELİ 

Lira 

Orman Muhafaza ve Or
man Tatbikat okulları öğ
rencilerinden alınacak üc
ret 345 

R CETVELÎ 

Umumi bütçede mütenazırı hizmetler için açılan, fasıl ve maddelerdeki tahsisatların sari' şe
killerini göstermek üzere mezkûr kanuna bağlanmış bulunan (R) işaretti cetveldeki formül aynen 
uygulanır. • 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 
Madde 13 — Sınırlama kırtasiyesi 

•Sınırlama işlerimle 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 bumdan 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 i!e budama, ekim ve dikim aletleri, eğe, kanca, zincir, grif, elektrik feneri ve ben
zeri masraf m da bu maddelerden ödenir. 

Fasıl 306 — Giyecekler 
Madde 10 — Merkez 

Madde 20 — Vilâyetler 
Merkezdeki hizmetlilerin elbise, ayakkabı, paltoları ve memurların iş gömlekleri ve şoförlerin 

meşin ceket ve çizme ihtiyaçları bu fasıldan ödenir. Merkez ve taşra teşkilatındaki teknik memur
ların ve bakım memurlarının, iş elbisesi ve ayakkabı bedelleri de bu fasıldan satmalmacaktır. 

Fasıl 307 — Yolluklar 
Madde 21 — Geçici görev yolluğu 

Umum Müdürlükçe taşrada yaptırılacak inşaatı kontrol etmek üzere gönderilecek Mühendis 
ve sürveyyanlarm 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 
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avdetleri halinde yolluk ve zaruri masrafları ve komisyon mutemetlerinin, mutemetlik görevleri 
dolayısiyle ihtiyar edecekleri masraflar ve makilik sahaların tefrikmda çalışacak komisyonlarla de-
deliceliklerin parselâjlı 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. 

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. 

Madde 56 — Yangınlarla mücadele motorlu taşıtları onarma masrafları 
Yangın mücadele işlerinde kullanılacak jeepler üzerine yangın ekibinin oturmasına mahsus 

yerler ile söndürme aletlerinin muhafazası için tente ve diğer lüzumlu masraflar da bu madde
den ödenir. 

Madde 57 — Teknik araştırma istasyonları motorlu taşıtları işletme masrafları 
Teknik araştırma istasyonlarında mevcut motorlu taşıtların bakım ve işletmesi için lüzumlu 

benzin, yağ ve sair masraflar da bu maddeden ödenir. 

Fasıl 408 — 3167 sayılı Kanunun 16 ve 17 nci maddeleri gereğince yapılacak masraflar 
3167 sayılı Kanunun 16 ve 17 nci maddeleri gereğince tesis edilecek av üretme istasyonları mas-

raflariyle merkez ve taşra av komisyonları ilân ücretleri ve bu isin gerektirdiği diğer masraflar 
buradan verilir. 

Fasıl 412 — Hastalıklarla savaş masrafları 
Madde 20 — Taşıt masrafları 

Hastalıklarda mücadele işlerinde çalışacak teknik memurların eşyalarının nakli, kamp değiştirme 
ve kampa gidiş ve dönüşlerinde hayvan kiraları ile mücadelede kullanılacak alet, ilaç, ve malzemenin 
nakli masraflar], ilaçlamada kullanılacak suyun nakil masrafları, motorlu pülverizatörlerin cer mas
rafları bu maddeden ödenir. 

Madde 40 — Başka masraflar 
Çadır, portatif karyola, portatif sandalye, burç gibi kamp levazımatı, mutfak edevatı, mücadele. 

tecrübelerinde kullanılacak her nevi malzeme bedelleri ve ilaç 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 uevi 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. 
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Fasıl 420 — Teknik araştırma istasyonları ve denemeler masrafları 

Madde 40 — Başka masraflar 
Kesme, Taşıma, temizleme, toplama masrafları, doktor veteriner, taşıt ve vizite ücretleri, ilâç 

bedelleri, teknik araştırma istasyonlarının kuruluş ve teşkilâtına ait proje masrafları, 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 masraf lan 
ile fidanlık tesisi ,yol, kuyu, motor evi inşası, su borusu satmalına ve döşemesi, yağmurlama ter
tibatı satmalma ve montajı, araştırma fidanlığı etrafının çevrilmesi için lâzım olan malzeme be
delleri, tohum toplama, toprak hazırlama masrafları, bitki teşhisi tahlil masrafları ,motörlü lâbo-
ratuvar aletlerinin işletilmesi için lüzumlu benzin, yağ ve benzeri masrafları ,vergi, resim, pul, 
harç, mukavele v enoter masrafları buradan ödenir. 

Fasıl 421 — Harita ve Kadastro işleri 
Satmalınacak haritaların bedelelri ile sınırlama ve amenajman haritaları için ihtiyar olunacak 

diğer masraflar bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 422 —- Yangınlarla savaşa ait 3116 sayılı Kanunun 90, 91 ve 92 nci maddeleri gereğince 
yapılacak ödemeler 

Yangınla mücadeleye ait 3116 sayılı Kanunun 90, 91 ve 92 nci maddeleri gereğince yapılacak 
masraflarla yangında çalıştırılanların su ihtiyaçları için lüzumlu kap ve nakil masrafları da bu fa
sıldan ödenir. 

Fasıl 423 — 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 
gelişlerinde, 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 satmalma 

ve onarma bedelleri ile tahdit edilmiş olan ormanlarda bozulan veya kaybolan smır işaretlerinin 
yenilenmesi masrafları ve tahdit edilecek ormanlarda esaslı surette yapılacak sınır işaretlerinin her 
türlü masrafları bu maddeden ödenir. 

Fasıl 424 — Amenajman 
Madde 10 — 1508 sayılı Kanun gereğince verilceek 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. 

Madde 40 — Başka masraflar 
Çadır, portatif sandalye, portatif karyola, hurç gibi kamp levazımatı, mutfak edevatı ile boya, 

haritaların havadan alınması için filim satmalma, hava fotoğrafları için fotoğraf kâğıdı satınalma 

( S. Sayısı: 82) 



— 55 — 
bedelleri, fotoğraf banyo masrafları ile sıhhi ilâç kutusu bedelleri ile nirengi kuleleri ve sinyaller 
yapım ve kireçleme masrafları ve buna müteferri her nevi malzeme bedelleri ile ilâç ve tıbbi mal
zeme bedelleri bu maddeden ödenir. 

ı Fasıl 425 — Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
Madde 40 — Başka masraflar 

Fidanlık kurma, sürme ve fidanlık arazisi kirala na, hazırlama ve tel örgü ile çevirme masraflariyle 
elektrik tesis ve kullanma, motorlu tulumbaları satmalma 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 ile 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 — Satmalma ve abonekarşılığı başka her çeşit yayın ve propaganda masrafları 

Propaganda için hazırlattırılıp tevzi edilecek kitap, broşür, resim, afiş, tablo ve sairenin be
delleri ile bunlar için açılacak müsabakaların masrafları ve bunların tetkiki için teşkil olunacak 
jüri azalarına verilecek ücretler ile kurulacak fotoğraf arşivi için satmalmacak agrandisman ma
kinesi ve teferruatı bedelleri ve nekatif filimleri ile çekilmiş fotoğraflar satmalma bedelleri, fo
toğraf çekme ve banyo masrafları ve fotoğraf atölyesi levazım bedelleri, sergi yerleri kira be
delleri, sergi malzemesi, dekorasyon ve montaj masrafları ve nakliyesi, rozet, kart bastırılması 
ve satın alınması masrafları da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 452 — Staj masraftan 
Madde 10 — 4489 sayılı Kanuna göre staj için eonebi memleketlere gönderileceklerin yollukları İle 

başka her çeşit masrafları 
Masrafları Marşal yardım fonundan ve Birleşmiş Milletler İktisadi îş Birliği Teşkilâtı hesabın

dan ödenmek üzere staj için gönderileceklerin gidiş ve dönüş yoUukları da bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 502 - Madde 10-20 — Eski yıllar borçları 
Teşkilâtı kaldırılmış olan Orman Koruma Umum Kumandanlığının eski yıllar borçları da bu fa

sıldan verilir. 

Fasıl 731 — Kamulaştırma 
Madde 10. — 3116 ve 4785 sayılı kanunlar gereğince yapılmış ve yapılacak kamulaştırma masraf

ları 
özel kanununa göre kamulaştırılması gereken orman arazisi ile bunların içindeki her çeşit ya

pı ve tesislerin kamulaştırılması karşılıkları ve bu maksatla yapılacak her çeşit harcamalar bu fas
lın taallûk ettiği maddelerden ödenir. 
Madde 20 — Fidanlık arazisi ve ağaçlandırma sahaları satmalma ve kamulaştırma masrafları 

Fidanlık tesis edilmek veya ağaçlama yapılmak üzere kamulaştırılacak veya satmalmacak ar
sa ve sahaların her türlü masrafları bu faslın taallûk ettiği maddelerden ödenir. 

Fasıl 741 — Yapı işleri 
Satmalmacak binaların bedelleri ile arsa ve binaların tapu harçları ve tahakkuk etmiş ve 

edecek vergileri de bu mddeden ödenir. 

( S. Sayısı : 82 ) 



— 56 — 
Fasıl 751 — Satmalmacak makine alet ve gereçleri 
Madde 20 — Yangın söndürme alet ve gereçleri 

Yangın söndürme işlerinde kullanılan her nevi alet ve gereçler ile bunların her nevi yedek 
parça ve malzemesi masrafları buradan ödenir. 

Madde 45 — Propaganda işleri için satımalınacak sinema makinesi ve gereçleri 
Propaganda işleri için satmalmacak sinema makinesi, jeneratörü ve buna müteferri alet ve mal

zeme bedelleriyle 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 ve 

malzeme masraflariyle 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 

Madde 

10 

1954 yılında satmalmacak motorlu ve motorsuz vasıtalar 
Aded Cinsi Kullanılacağı yerler 

Motorlu taşıtlar satmalma mas
rafları 

1 Kamyon Orman fidanlıkları tohum evinde 
kullanılmak üzere 

19 Jeep pikap Yangınlarla mücadele hizmetlerinde 
kullanılmak üzere 

1 Jeep pikap Propaganda işlerinde kullanılmak 
üzere 

1953 yılında (E) cetveline dâhil tertiplerden alınan kadroları gösterir cetvel 

Hizmıet 
Ücret süresi 

F. M. Tahsisatın nev 'i Görevin çeşikd Aded Lira Ay 

203 12 Vilâyetler geçici hiz- Tahdit komisyonları hü
rmetliler ücreti kııkçu üyesi 

Aıuenajmaıı grupları için 
daktilo 

13 Yangın bekçi ve koru- Yaaıgın gözetleme bekçisi 1 900 
yucularıniın ücreti 

14 Yangın jeeplerinde ça- Yangın j e t l e r i nde ça
lıştırılacak şoförlerin ılıştırılacak şoförler 
ve köy ağaçlama saha- Köy ağaçlama sahaları 
lan bekiçlerinin ücreti bekçileri 

Tutarı 
Lira 

10 

11 

* 

1 900 

50 

200 

475 

150 

75 

175 

75 

12 

6 

5 

6 

12 

Yekûn 

57 000 

9 900 

66 900 

712 500 

52 500 

180 000 

232 500 

1 011 900 
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1954 Yılı 

Devlet Havayolları U. M. 
Bütçesi 



Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe kanunu lâyi
hası ve Bütçe Komisyonu raporu (1/689) 

T. C. 
Başvekâlet 80. XI. 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Kararlar Müdürlüğü 

Sayı: 71-2684, 6/3303 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçesi hakkında hazırlanan ve icra Vekilleri 
Heyetince 25. XI . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ve esbabı (muci
be lâyihalarının ilişikleriyle birilikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Katma bütçe ile idare olunan Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1954 Malî yılı (A/l) büt
çesi 1953 yılına nazaran (4 768 439) lira fazlasiyle (15 570 373) lira ve (A/2) yatırımlar bütçesi 
(7 804 828) lira fazlasiyle (10 647 383) liradır. 

Her iki gider bütçesinin toplamı olan (26 217 756) liranın (10 805 000) lirası idare tarafından 
toplanacak gelir ile, (4 324 438) lirası geçen yıldan devrolunan nakit ve (11 088 318) lirası da Ha
zineden yapılacak yardımla karşılanacakcır. 

A/i — Bütçesi 

Fazlalıklar 
P. M. 

201 11 Merkez memurları maaşı 
Geçen yılın aynı olan (176 700) lira teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler memurları maaşı 
Geçen yılın aynı olan (50 700) lira teklif edilmiştir. 

21 Merkez memurları açık maaşı 
Geçen yılın aynı olan (1) lira teklif edilmiştir. 

22 İller memurları açık maaşı 
Geçen yılın aynı olan (1) lira teklif edilmiştir. 

202 11 Merkez memurları ücreti 
Geçen yılın aynı olan (37 500) lira teklif edilmiştir. 

21 Merkez hizmetlileri ücreti 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (1 489 101) lira fazlasiyle (4 378 100) lira tahsisat tek
lif edilmiştir. 
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Fazlalık, 1953 yılı yaz devresinde işletmeye açılan KarakÖse, İsparta, Çanakkale, 
Bandırma, Erzincan hava meydanlariyle Bayındırlık Vekâletince inşa edilip işletmesi 
idaremize tevdi edilmiş bulunan beynelmilel Yeşilköy hava meydanı ve bu meydanda 
kurulmuş olan uçak bakım ve motor revizyon atölyesi ve 1954 yılında işletmeye açıl-

i. ması takarrür eden Esenboğa, Trabzon ve diğer bâzı meydanlar dolayısiyle meydana 
gelen personel ihtiyacından ve sivil havacılık hizmetlerinden olan meydan tesislerinin 
bakım hizmetiyle hava, deniz arama ve kurtarma hizmetlerinin umum müdürlükçe ifa 
edileceğinden ileri gelmiştir. 

22 Vilâyetler hizmetliler ücreti 
Vilâyetlerde muhasebe teşkilâtı olmaması sebebiyle ücretler merkezce tediye edildiğin
den maddenin muhafazası için bu maddeye (1) lira teklif edilmekle iktifa edilmiştir. 

204 Ecnebi uzman ücretleri 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (20 000) lira noksaniyle (140 000) lira teklif edilmiştir. 

206 11 Merkez memurları çocuk zammı 
Geçen yılın aynı olan (7 500) lira teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 
Geçen yılın aynı olan (3 400) lira teklif edilmiştir. 

21 Merkez memurları doğum yardımı 
Geçen yılın aynı olan (600) lira teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler memurları doğum yardımı * 
Geçen yılın aynı olan (400) lira teklif edilmiştir. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı 
Geçen yılın aynı olan (1 500) lira teklif edilmiştir. 

32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı 
Geçen yılın aynı olan (500) lira teklif edilmiştir. 

40 Yakacak zammı 
Geçen yılın aynı olan (250) lira teklif edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
Geçen yılın aynı olan (1 500) lira teklif edilmiştir. 

209 1 '% 5 ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkı. 
Bu maddeye geçen yıla nazaran (81 937) lira fazlasiyle (255 402) lira tahsisat konul
muştur. Fazlalık 202 nci fasılda izah edilen kadro ve ilâveleri dolayısiyle konulmuş olan 
tahsisattan ileri gelmiştir. 

12 % 1 ek karşılıklar 
(D) cetvelinde yapılan ihdaslar sebebiyle geçen yıla nazaran (14 891) lira fazlasiyle 
(46 430) lira teklif edilmiştir. 

13 Emekli ikramiyesi 
Geçen yıla nazaran (10 000) lira fazlasiyle (30 000) lira teklif edilmiştir. Fazlalık, 30 
hizmet yılını doldurmuş olan bâzı memurların emekliye şevklerinin düşünülmesinden 
ileri gelmiştir. 

14 Sandık yönetim masrafları 
Bu maddeye (D) cetvelinde yapılan kadro ilâvesi sebebiyle (4 127) lira fazlasiyle 
(12 870) lira teklif edilmiştir. 

15 Diğer ödemeler 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 14,19, 20 nci maddeleri ve 4222 sa-
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yılı Kanunun 18 nci maddesi gereğince ödenecek paralara ait olup 1953 yılı tahsisatı 
kâfi gelmediğinden geçen yıla nazaran (11 000) lira fazlasiyle (20 000) lira teklif edil
miştir. 

21t Temsil tahsisatı 
Geçen senenin aynı olan (1 800) lira teklif edilmiştir. 

311 10 5213 sayılı Kanun gereğince ödenecek uçuş parası tazminat ve başka masrafları 
Bu maddeye geçen yıla nazaran (274 968) lira fazlasiyle (550 000) lira teklif edil
miştir. Fazlalık yapılan anlaşmalar gereğince; başlamış olan Ankara, izmir, Atina 
ve Ankara, Adana, Kıbrıs dış seferleriyle yeni açılmış bulunan Bandırma, Çanakka
le, İsparta, Karaköse, Erzincan meydanları ve 1954 yılında açılması takarrür eden 
Akhisar, Trabzon, Denizli, Kastamonu meydanları dolayısiyle yapılacak uçuşla mev
cut hatlarının eskiye nazaran çoğaltılmasından ve uçak personeline hostes ilâvesiy
le 4 ten 5 e yükselmiş olmasından ileri gelmiştir. 

20 Bütçe Kanununun 5 nci maddesi gereğince verilecek ikramiyeler 
Bu maddeye 1953 yılma nazaran (10 000) lira fazlasiyle (50 000) lira tahsisat teklif 
edilmiştir. Fazlalık, ücretli kadrolarına yapılan ilâvelerden ileri gelmiştir. 

214 3424 sayılı Kanunun 5 nei maddesi gereğince uçak kazasında ölenlerin ailelerine ve
rilecek tazminat 
Bu tertibe, geçen yıllarda uçak mürettebatı 4 kişi iken hostes ilâvesiyle 5 e çıkmış ol
masından, (5 000) lira fazlasiyle (25 000) lira konulmuştur. 

221 Emekli dul ve yetim maaşları 
Geçen yılın aynı olan (2 750) iira teklif edilmiştir. 

801 10 Merkez kırtasiye 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (2 000) lira fazlasiyle (6 000) lira teklif edilmiştir. 

20 Merkez döşeme 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (2 080) lira fazlasiyle (3 000) lira teklif edilmiştir. Faz
lalık, günden güne genişlemekte olan umum müdürlük merkez teşkilâtı 1953 tahsisatı
nın kâfi gelmemesinden vo umum müdürlüğün yeni taşınacağı binada doğacak ihtiyaç
larını karşılamak içindir-. 

30 Merkez demirbaş 
Bu maddeye geçen yıla nazaran (1 720) iira fazlasiyle (5 000) lira tahsisat konulmuş
tur. Fazlalık geçen yıl tahsisatının kifayet etmiyeceğinin anlaşılmasından ve umum 
müdürlük faaliyetinin gittikçe çoğalmasından ileri gelmiştir. 

40 Merkez öteberi masrafları 
Bu maddeye geçen yıla nazaran (5 000) lira fazlasiyle (15 000) lira tahsisat konul
muştur. Fazlalık, geçen yıl tahsisatının kifayet etmiyeceğinin anlaşılmasından ve 
Umum Müdürlüğün faaliyetinin çoğalmasından ileri gelmiştir. 

50 Merkez aydınlatma 
Yukardaki maddelerde arzedilen sebepler dolayısiyle bu maddeye de (4 000) lira fazla
siyle (5 000) lira teklif edilmiştir. 

<S0 Merkez Isıtma 
Umum Müdürlük icarında bulunduğu Ulaştırma Vekâleti binasını tahliye edeceğinden 
nakledilecek binanın ancak (5 000) lira ile ısıtılabilereği anlaşıldığından geçen yıla 
nazaran (4 000) lira fazlasiyle teklif edilmiştir', 
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10 Vüâyetler kırtasiye 
1953 yılında açılan meydanlar dolayısiyle faaliyetin genişlemesinden geçen yıl alına» 
tahsisat kâfi gelmemiş olduğundan ve bu yıl birçok meydanların açılması takarrür et
tiğinden geçen yıla nazaran (7 500) lira fazlasiyle (10 000) lira teklif edilmiştir. 

20 Vilâyetler döşeme 
Geçen yıla nazaran (425 000) lira noksaniyle (150 000) lira teklif edilmiştir. 

30 Vilâyetler demirbaş 
1953 yılı Bütçesiyle alınan 14 750 lira Yeşilköy terminal binası ihtiyacını karşılıyama-
mış olduğundan 1954 yılında (10 250) lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

40 Vilâyetler öteberi masrafları 
1953 yılînda işletmeye açılan 6 meydan dolayısiyle senenin 7 nci ayında geçen yıl tah
sisatı sarfedilmiş olduğundan ve bu yıl açılacak meydanlar sebebiyle bu ihtiyaç daha 
da fazlalaşacağından (5 000) lira fazlasiyle (25 000) lira teklif edilmiştir. 

50 Vilâyetler aydınlatma 
1953 yılında yeniden meydanlar açılması hasabiyle alınan ödenek kâfi gelmediğinden 
ve 1954 yılında da bâzı meydanlar açılacağından (15 000) lira fazlasiyle (60 000) lira 
teklif edilmiştir. 

60 Vilâyetler ısıtma 
Evvelki maddelerde arzedilen sebepler dolayısiyle bu ihtiyaç da arttığından (10 600) 
lira fazlasiyle (30 000) lira teklif edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler 
1953 Bütçesine konulan (19 000) liralık tahsisat yeni meydanlar açılması yüzünden ki
fayet etmemiş bulunduğundan ve yeni meydanlarda açılacağından artan ihtiyacı kar
şılamak maksadiyle (6 000) lira fazlasiyle (25 000) lira teklif edilmiştir. 

11 Merkez posta ve telgraf ücreti 
Geçen yılın aynı olan (5 000) lira teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler posta ve telgraf ücreti 
Geçen yılın aynı olarak (1 000) lira teklif edilmiştir. 

21 Merkez telefon masrafları 
Yeniden kiralanacak Umum Müdürlük binasına mevcut telefonların nakli ile bera
ber faaliyetin artması yüzünden bâzı telefon tesisleri yapılacağından ve telefon mu
haveresinin artmasından (5 000) lira fazlasiyle (15 000) lira teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler telefon masrafları 
Geçen yılın aynı olan (50 000) lira teklif edilmiştir. 

11 Merkez kira bedeli 
Halen idarenin işgalinde bulunan bina ihtiyacını karşılıyamadığından yeniden müna
sip bir binanın kiralanması zarureti karşısında geçen yıla nazaran (45 000) lira fae-
lasiyle teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler kira bedeli 
Bu maddeye 1953 yılında açılmış olan meydanlarla 1954 yılında açılacak meydanla
rın bina, garaj ve büro ihtiyaçları kiralarını karşılamak üzere (40 000) lira faıla* 
siyle (80 000) lira teklif edilmiştir. 

Giyecekler 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (36 000) lira fazlasiyle (151 000) lira tahsilat teklif 
edilmiştir. Fazlalık (D) cetveline ilâve edilen yeni kadrolardan ileri gelmiştir. 
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10 Sürekli görev yolluğu 
Mevcut meydanların eleman takviyesiyle yeniden açılacak meydanların personel ihti
yaçlarının temini için yapılacak nakil ve tâyinler dolayısiyle geçen yıla nazaran 
(10 000) lira fazlasiyle (20 000) lira teklif edilmiştir. 

20 Geçici görev yolluğu 
1953 yılı Bütçesiyle (25 000) liralık ödenek alınmış ve yıl içinde ihtiyaca kâfi gel
mediğinden diğer bölümlerden (11 000) liralık aktarma yapılmıştır. Bu suretle (36 000) 
liraya baliğ olan ödeneğin Kasım 1953 ayı içinde tamamen sarf edileceği nazara «alına
rak daha (20 000) liralık ek ödenek istihsali için kanun lâyihası hazırlamıştır. 
Binaenaleyh yeniden meydan açılması işleriyle mevcut meydanlarla tesislerin bakım 
ve tamir işlerinin merkezden gönderilen elemanlarla yaptırılması zarureti karşısın
da 1953 yılındaki ödenek durumu göz önünde tutularak (20 000) lira fazlasiyle 
(45 000) lira teklif edilmiştir. 

40 Yabancı memleketler yolluğu 
1953 yılı ödeneği yıl içinde kifayet etmemiş (15 000) lira aktarma suretiyle ilâve 
yapılmıştır. Bu durum göz önüne alınarak (10 000) fazlasiyle (40 000) lira teklif 
edilmiştir. 

50 Yabancı uzmanlar yolluğu 
Geçen yılın aynı olan (15 000) lira teklif edilmiştir. 

60 Merkez kontrolları yolluğu 
İdarede teftiş teşkilâtı olmayıp şimdiye kadar merkez meydanlar acenta muamelâtının mu
rakabesi için işin arzettiği duruma göre kısmen Ulaştırma Vekâleti müfettişleri ve 
kısmen idare memurları marifetleriyle ifa ettirilmekte idi. 1953 yılı yaz programının 
tatbiki ve seferlerin artması dolayısiyle idare hizmetlerinin daha verimli yürütülmesi
ni teminen murakabe organı vücuda getirilmesine ihtiyaç durulmuş ve kuruluş ka
nununun 7 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak mevcut elemanlardan şimdilik iki 
kişi bu işle tavzif edilmiştir. Bu hale nazaran merkez kontrolörler yolluğu adı ile 
açılan bu maddeye (15 000) liralık ödenek konulmuştur. 

11 Merkez tedavi masrafları 
Bu maddeye personel adedinin artması sebebiyle 1954 yılı için (1 000 *> lira fazlasiyle 
(3 000) lira teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler tedavi masrafları 
Bu maddeye yeni açılmış ve açılacak olan meydanlara verilecek personel sebebiyle 
(1 000) lira fazlasiyle (3 000) lira teklif edilmiştir. 

21 Merkez yer taşıtları işletme masrafları 
Geçen yılın aynı olarak (2 000) lira teklif edilmiştir. 

22 Merkez yer taşıtları donatım ve onarım masrafları 
Geçen yılın aynı olarak (1 000) lira teklif, edilmiştir. 

31 Vilâyetler yer ve deniz taşıtları elektrojen grupları, bulıarlı kazanlar ve diğer tesislerin 
işletme masrafları 
Geçen yılın aynı olarak (500 000) lira teklif edilmiştir. 

32 Vilâyetler yer ve deniz taşıtları elektrojen grupları buharlı kazanlar ve diğer tesislerin 
donatım ve onarım masrafları 
Bu maddeye mevcut ihtiyaca göre geçen yıla nazaran (100 000) lira fazlasiyle (200 000) 
lira teklif edilmiştir 

41 Hava taşıtları işletme masrafları 
1953 yıllında mevcut hatlarla birlikte yeni açılacak meydanlar, talim ve terbiye, hu» 
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susi kira, ekstra ve tecrübe uçuşları sebebiyle ve dış hatlarda Adana ve Kıbrıs sefer
leri yapılacağından her iki seferle birlikte (10 200 000) litre benzine (228 000) litre 
yağa, ihtiyaç hâsıl olacaktır. Ayrıca buzlanmaya karşı (13 634) litre fazla alkole 
ihtiyaç vardır. 
İşte bu ihtiyacın karşılanabilmesi için bu maddeye geçen yıla nazaran (1 977 265) lira 
fazla aile (6 161 468) lira tahsisat teklif edilmiştir. 

42 Hava taşıtları donatımı ve onarım masrafları 
Mevcut 5 uçağın revizyon ve koltuk değiştirme masrafı 70 aded motor tamir ve ye
dek parça, 10 aded uçağın koltuk ve dahilî tefrişi, 23 yolcu uçağının gövde ve motor 
onarımı karşılığı olmak üzere bu maddeye, geçen yıla nazaran (300 000) lira faz-
lasiyle (900 000) lira teklif edilmiştir. 

50 Çeşitli işletme masrafları 
Dış hatlarda olduğu gibi iç hatlar yolcularına yiyecek ve içecek verileceğinden ve 
dış hat seferleri de artmış bulunduğundan Ödenek Hendling ücreti de yükseleceğin
den ve yeniden işletmeye açılan ve açılacak olan meydanlarda şehirler arası yolcu 
ve eşya nakli için daha fazla otobüs temini zarureti doğacağından bu maddeye ge
ren yıla nazaran (267 000) lira fazlasiyle (450 000) lira teklif edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 
Geçen yılın aynı olarak (5 000) lira teklif edilmiştir. 

407 Geri verilecek paralar ve bilet satış komüsyonu 
Hasılat artması nispetinde acentalann komüsyonları da artacağından 1953 yılma na
zaran (80 000) lira fazlasiyle (150 000) lira teklif edilmiştir. 

408 Artırma, eksiltme ihale komisyonlarına iştirak edecek üyelerin huzur ücretleri 
Geçen yılın aynı olarak (500) lira teklif edilmiştir. t 

412 Sıhhi gereçler 
Uçakların dezenfekteleri ve yeniden açılan ve açılacak olan meydanların âcil 
müdavatı için sıhhi malzeme ve pansıman eşyesı satın alınması maksadiyle (8 000) 
lira fazlasiyle (35 000) lira teklif edilmiştir. 

414 Taşıma masrafları 
Geçen yılın aynı olarak (10 000) lira teklif edilmiştir. 

417 Vergi ve resimler 
Bu tertibe artan ihtiyaç nispetinde geçen yıla nazaran (5 000) lira fazlasiyle 
(20 000) lira teklif edilmiştir. 

418 Faiz, Acyo ve Para taşıma masrafları 
Geçen yılın aynı olan (10 000) lira teklif edilmiştir. i 

419 Mahkeme masrafları 
Geçen yılın aynı olarak (7 000) lira teklif edilmiştir. 

421 Posta ve eşya nakil tazminatı 
Geçen yılın aynı olarak (1 000) lira teklif edilmiştir. 

426 Pasif koruma masrafları 
Gteçen yılın aynı olarak (6 000) lira teklif edilmiştir. 
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451 10 Satın alma ve abone bedeli 
Geçen yılın aynı olarak (6 500) lira teklif edilmiştir. 

20 Başka her çeşit yayın ve propaganda masrafları 
1953 yılı bütçesine konulan tahsisat malî yılın ilk aylarında seferlerin açıldığnı 
halka duyurulmak maksadiyle yapılan ilân ve tarife tab'ı masraflarına sarf edilmiş 
olduğundan yayın ve propaganda hizmetlerinin lâyikı veçhile yapılabilmesi için 1954 
yılında geçen yıla nazaran (115 000) lira fazlasiyle (150 000) lira teklif edilmiştir. 

452 10 Staj için yabancı memleketlere gönderilecek uçak personel vo teknisiyenlerin yollukları 
ile başka her çeşit masrafları 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (149 000) lira fazlasiyle (174 000) lira tahsisat konul-
muştur. Fazlalık, yeni satmalınacak muhtelif tip uçakların hususiyetlerini öğrenmek 
üzere bu uçaklara yeteccek miktarda izam edilecek uçak personeli ile teknik personellerin 
yolluklariyle başka her çeşit masraflarından doğmaktadır. 

20 îdare mensuplarından kurs ve staja tâbi tutulacakların her türlü masrafları 
Yeni açılmış olan bu maddeye (50 000) lira tahsisat teklif edilmiştir. Hava meydanla
rında çalışan idari ve teknik personelin nazari ve amelî bilgilerinin artırılması için ko
nulmuş olan bu para ile sözü edilen personelin memleket dârilindeki müessese ve kurs
larda yetiştirilmeleri sağlanacaktır. 

453 Havacılık kongre ve konferanslarına iştirak edeceklerin yolluk ve masrafları 
Günden güne inkişaf etmekte olan havacılığın icaplarına göre her yıl dâhil ve hariçte 
•toplanmakta olan havacılık kongre ve konferanslarına iştiraki temin için bu bölüme 
geçen yıla nazaran (5 000) lira fazlasiyle CIO 000) lira teklif edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 
Geçen yılın aynı olarak (60 000) lira teklif edilmiştir. 

502 10 1949 - 1952 yılları borçları 
Geçen yılın aynı olarak (4 999) lira teklif edilmiştir. 

20 1937 - 1948 yılları borçları 
Geçen yıl olduğu gibi maddenin murafazası bir lira teklif edilmiştir. 

A/2 Bütçesi 

701 Meydanlar, istasyon binaları, hangar, atelyeler onarımı 
10 Meydan binaları onarımı 

Bu maddeye geçen yıla nazaran (250 000) lira fazlasiyle (400 000) lira teklif edil
miştir. Bu tahsisatla bâzı meydanlar bina ve hangarları tesisi ile Yeşilköy binası önü 
teşyi mahalli ve tarasın üstünün kapatılması, seyyar jeneratör ve sair araç ve sun
durma, bakım hangarı, akü tamir kısmı binası inşa edilecektir. 

20 Pist onarımı 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (50 000) lira fazlasiyle (650 000) lira tahsisat teklif 
edilmiştir. Bu tahsisatla yeni açılan Yeşilköy meydanın pist ve terminal sahası bağ
lantı yolları. Esetıboğa meydanın müteferrik ihtiyaçları ve i/mir beton tamiri ve 
apron tevsii, Elazığ beton pist tamiri ve idarenin diğer tamire ihtiyacı bulunan pist
leri tamiri ve silindirajı yapılacaktır. & 

711 Makine ,araç ve gereçler onarımı 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (10 000 )lira teklif edilmiştir. 

'"'• •(•'S.-Sayısı'': 89) 
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751 Meydanlar için satmalmaeak makine, araç ve yedek-parça 
10 Makine araç ve yedek parçaları satmalına masrafları 

Bu maddeye geçen yılın aynı olarak (50 000) lira konulmuştur. 
20 Elektrojen gurupları yedek parça satmalma masrafları 

Bu maddeye geçen yıla nazaran (50 000) lira fazlasiyle (150 000) lira teklif edilmiş
tir. Konan bu tahsisatlar meydanlar için beş kilovatlık yirmi aded gurup elektrojen 
satmalmaeak ve mevcut on hallet, on beş enternasyonal sekiz buda elektrojen yedek 
parçası ve malzeme bedelleri karşılanacaktır-. 

752 Yeniden alınacak taşıtlar ve telsiz cihazları 
10 Hava taşıtları, telsiz cihazları, yedek parça satınalma masrafları 

Bu maddeye geçen yıla nazaran (300 000) lira fazlasiyle (800 000) lira tahsisat ko
nulmuştur. Bu tahsisatla 26 yolcu, iki kargo uçağı yedek malzemesi, kör inişlerin 
faaliyete geçirilmesi işi, V. H. F, cihazlarının yenilenmesi, kristal anten ve teferrua
tı şarj dinamoları, şarj motorları lâmba, silindir başı, benzin pompa tesisatına ait 
yedek parçalar atelye cihazı, 1. O. A. O. nizamlarına ve 1944 Şikago Anlaşmasına, 
göre Türkiye'nin tatbik etmekte olduğu sivil havacılık, hava trafik ihtiyaçları karşı
lanacaktır. 

752 20 Yer ve deniz tanıtları, telsiz cihazları, yedek parça satmalına masrafları 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (150 000) lira fazlasiyle (800 000) lira tahsisat teklif 
ediimiutir. Bu tahsisatla meydanlarda verici, alıcı telsiz kontrolü için altı aded rad
yolu jeep otomobili, uçuş himayesi için muhtelif meydanlara ihtiyat radyo, V. H. F. 
cihazları satmalmması, 24 meydanda elektrik ve elektronik renç, Bikin ikaz elıcısı 
ve Ankara, Yeşilköy meydanlarına iki aded statyon vagon tip araba satmalmması, 
î . C. A. O. nizamlarına ve 1944 Şikago anlaşmasına göre Türkiyenin tatbik etmekle 
mükellef olduğu sivil havacılık, hava trafik ihtiyaçlarını karşılamak üzere lüzumlu 
elektrik ve elektronik cihazları satın alınacaktır. 

30 Amerikan - İngiliz kredileriyle satmalınan malzeme bedelinin taksitleri olup Ha
zineye ödenecek paralar 
Bu tertibe geçen yıla nazaran (4 828) lira fazlasiyle (387 383) lira tahsisat teklif 
edilmiştir. Fazlalık faiz farkından doğmuştur. 

40 Motor revizyon atelyesi için satmalmaeak alet ve malzeme karşılığı 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak (400 000) lira tahsisat teklif edilmiştir. 
6149 sayılı Kanun gereğince gelecek vıltara sâri taahhütler karşılığı 
Yeni açılan bu tertibe 1953 yılında kabul edilen 6149 sayılı Kanuna istinaden 1954 
yılı hissesi olarak (7 000 000) lira teklif edilmiştir. 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1954 yılı gelir bütçesi gerekçesi 

1952 Mart ayından Ağustos sonuna kadar (4 566 168) lira tahsilat yapılmasına mukabil 1953 yılı 
6 aylık müddet içinde 1952 yılma nazaran (921 209) lira fazlasiyle (5 487 377) lira tahsilat vâki 
olmuştur. 

Bu miktarın 1953 malî yılı sonuna kadar (9 037 377) liraya baliğ olacağı anlaşıldığından ve yeni
den Karaköse, Erzincan, İsparta, Çanakkale, Bandırma meydanları açılmış olduğundan 1954 yılı 
gelirinin 1953 yılma nazaran aşağıdaki bildirişe göre (1 768 000) lira fazlasiyle elde edileceği göz 
önünde tutularak îdarenin tahsil edeceği gelir miktarının (10 805 000) lira olacağı anlaşılmış ve gider 
bütçesi ona göre hazırlanmıştır. 

' (S . Sayı» : 88)" 



- 1 6 -
B e y a n ı 

1953 1954 
Gelirin çeşidi Tahmini Tahmini Fazlası Noksanı 

Bilet geliri 6 090 000 8 500 000 2 410 000 
Bagaj geliri 240 000 280 000 40 000 
Çeşitli gelirler 970 000 2 025 000 1 070 000 15 000 

7 300 000 10 805 000 3 520 000 15 000 

Hazineden Yardım , .*^îl 

1954 yılı A/ l gider teklif bütçesi (15 570 373) ve A/2 (10 674 383) lira olmak üzere her iki 
bütçe toplamı (26 217 756) lira olup bu giderlere karşılık 1954 yılı gelir tahmini, (10 805 000) 
liradır. 

1954 yılma geçen yıldan devrolunacak nakit miktarı, (4 324 438) lira olduğundan gelir tah
miniyle birlikte (15 129 438) liraya baliğ olmaktadır. 

Bu miktar gider bütçeleri toplamı olan (26 217 756) liradan çıkarıldığı takdirde geriye kalan 
(11 088 318) liranın hazineden yapılacak yardım miktarı olacağı tahakkuk etmiş bulunmaktadır. 

Geçen yıldan devrolunan paralar 

Bütçenin hazırlandığı zaman gerek banka mevcudu ve gerekse malî yıl sonuna kadar elde 
edilecek gelir miktarı ile birlikte (13 749 968) liraya baliğ olan nakit mevcuduna karşılık taah
hütler ve Ağustos 1953 tarihinden malî yıl sonuna kadar yapılacak bilûmum tediyeler toplamı 
olan (9 425 530) lira çıkarıldığı takdirde 1954 yılma (4 324 438) lira devrolunacağı anlaşılmış 
ve bu miktar gelir bütçesine konulmuştur. 

Fasıl 

1 
2 
3 

( i . Sayım t W) 



Rapor 
23 . î. mı 

Bütçe Encümeni Riyasetine 

Tetkiki bize havale buyurulan Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1964 yılı Bütçesi üze
rinde yaptığımız tetkiklere mütaallik mütalâalarımızı arzediyoruz : 

Ulaştırma Vekâletine bağlı olarak mülhak bütçe ile çalışan bu idarenin 1954 Bktçesi : 

Gider bütçesi tahsisatı olarak 26 217 756, gelir muhasematı ise 26 217 756 liralık bir rakam 
arzetmektedir. 

Bu giderin 10 805 000 lirası idare tarafından toplanacak gelir ile 4 324 438 liradan devrolu-
nan nakit ve 11 088 318 lirası da Hazineden yapılacak yardımla karşılanacaktır. 

'*.*** ' • • T' " *" " ; Devlet Havayollarına ait umumi görüşlerimiz 

Türkiye hudutları birbirinden uzak, arazisi kara nakil vasıtalarına müşkülât arzeden, merkez 
nakliyatının limanların ve deniz vasıtalarının ihtiyaca kifayet etmediği, birçok bölgelerinde .yolcu 
ve eşya nakliyatının pek fazla kesafet arzetmediği bir memlekette, hava nakliyatının hususi bir 
ehemmiyet arzedeceği tabiîdir. 

Kaldı ki, memleketimiz Avrupa ile Asya hattâ Amerika memleketleri arasında bulunmasından 
dolayı ayrıca uluslararası hava nakliyatına da sahne olmaktadır. 

Bugün bu tabiî ve coğrafi duruma rağmen, uçakların diğer nakil vasıtalarına nazaran büyük 
ölçüde nakliyat yapamaması ve nazik mekanizmaları itibariyle süratle aşınmaya mâruz olmasın
dan dolayı fakir, orta halli dediğimiz halk tabakaları için çok kullanılır bir nakil vasıtası sayı
lamaz. Buna rağmen hava yolculuğu umumiyet itibariyle lüks bir mahiyet arzetmekten de uzak
tır. 

Devlet Havayolları idaremiz, halkımızın hava yolculuğuna karşı itimat ve alâkasını celp ve 
muhtelif yerlerde hava meydanları tesis ve hava servisleri tertibederken, ifasiyle mükellef bu
lunduğu âmme hizmetinin derecesini göz önüne getirmesi, fevkalâde sosyal zaruretler mevcut de
ğilse, gayriiktisadi hatlar açmaktan sakınması yerinde olur. Bilhassa gelir kısmında devletten 
gördüğü yardımların bu şık altında mütalâası icabetmektedir. 

1. Havayollarının tesisinde gözetilen esaslar: 

Havayollarının tesisinde başlıca ikd gaye gözetilmektedir. 

A) Âmme hizmeti ımülâhazasiyle yurdun her tarafına medeniyetin bu ileri vasıtasından isti
fade ettirmek. 

B) İşletmecilik esaslarına uygun olarak gelir temin edecek servisler. 

2. İç hatlar: 

Yukarda belirtilen iki ıgayeyi temin etmek maksadı ile bugün, Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğü; istanbul, Bandırma, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Akhisar, izmir, Eskişehir, Ankara, Af
yon, İsparta, Antalya, Samsun, Konya, Kayseri, Adana, iskenderun, Sivas, Gazianteb, Malatya, 
Elâzığ, Erzincan, Urfa, Diyarbakır, Erzurum, Van, Ağrı ve Kars'a muntazam hava seferleri işletil» 
mektedir. iç hatlarımızda 1939 senesinde 399 yolcu taşınmış ve 15 570 lira gelir temin edilmiş iken 
JŞ52 yılında 123 820 yolcu taşınmış. 7 736 000 lira gelir temin edilmiştir, 
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1953 yılından bugüne kadar seyrinden.200 000 yolcu. w J<> 000 00u Jir« •gelir temin edileceği 

t ah mkı edilmektedir. 

•i. Dış hatlar: 

Mevcut uçaklarla, ilk merhalede yakın komşu memleketlerle irtibatı sağlamak maksadı ile: 

A) İstanbul, Ankara, Kıbrıs, Beyrut. 

B) istanbul, Adana. Kıbrıs. 

(!) İstanbul, Ankara, Beyrut. 

D) Ankara, tamir, Atina arasında ımumtazam yolcu seferleri yapılmaktadır. Mevcut imkânla t' 
genişledikçe merhale, meıihale bu programların daha uzak memleketlere temdit edileceği beyan 
•edilmektedir. 

4. Hususi uçaklara verilecek •müsaade : 

3424 sayılı Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü Teşkilâtı hakkındaki Kanun, memleket dâ
hil ve haricinde sefer yapmak vazifesini bu idareye tahmil etmiş ise de. 'hu ihzari bir mahiyet 
taşımaktadır. Bu bakımdan, bugünkü mevzuat hususi teşebbüslerim memleketimiz dâhilinde ha
vayolları tesisine mâni bir vaziyet göstermektedir. Ancak, havayolu tesisinin çok masraflı oluşu 
henüz daha memleketimizde hususi teşebbüslerin esaslı bir şekilde vücutlanmasına imkân vere
memiştir. Devlet Havayolları idaresi, günün birinde memleket dâhilinde ve haricinde hava yolu 
işletmesinin doğrudan doğruya hususi şahıslar tarafından işletilmesini ve yerini t u teşekküllere 
devretmesini tabiî görmektedir. Bu bakımdan, bugünden hususi teşebbüsleri kendisine rakip 
bir müessese olmaktan ziyade kendisinin himayesiyle tevsi etmesi lâzım olduğu kanaatindedir. 
Bu bakımdan, bu teşekküllerin tesis ve gelişmesi için her türlü yardımı yapacaktır. 

5. Yolcu ve eşya nakliyatı : • ? * 

1939 senesinden 1953 senesine kadar yolcu ve eşya nakliyatını gösterir bir cetvel ilişik olarak 
takdim kılınmıştır. 

6. Acentelerle olan münasebat ve tahsilat, alacaklar var mı? 

Dahilî ve haricî acenteler : 

1953 senesine gelinceye kadar idare bilet satış işlerini büyük şehirlerde kendi açtığı bürolara, 
diğer şehirlerde de acenteliklere yaptırmakta idi. Bilhassa büyük şehirlerde yalnız bir yerdeki bi
let satışı halka büyük bir müşkülât doğurduğu göz önüne alınarak seyahat bürolarına da acente
lik verilmeye başlanmıştır. Büyük şehirlerde yalnız seyahat işleriyle uğraşan bürolara bu acentelik
ler verilmekte olup, önümüzdeki sene diğer küçük şehirlerde de münhasıran seyahat işleriyle 
uğraşanlara acentelik verilmesi ve bu şekilde küçük şehirlerimizde de birer seyahat bürosu teşkil 
ettirilmek suretiyle turizm dâvasına da hizmet edilmek istenilmektedir. 

Devlet Havayollarının biletlerinin satışı için gerek memleket dahilindeki, gerekse memleket ha
ricindeki acenteliklerle birer mukavele yapılmakta, bu mukavelerle de acentelerde bulunması gere
ken vasıflar, yapacağı işler, hasılatı idare hesabına ne suretle yatıracağı zikredilmekte, mukavele 
hükümlerine riayet etmiyenler hakkında tatbik olunacak müeyyideler kaydolunmaktadır. 

Memleket içinde (20), memleket dışında (4), esas acentemiz ve ayrıca İstanbul'da (21), An
kara'da (2), İzmir'de (3) tâli acente bulunmaktadır. 

7. İktisadi Devlet Teşekkülü oluşu : 

Devlet Hava yolları İdaresi, bir taraftan Teşkilât kanununa göre Türkiye hudutları içinde ve 
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dışında hava yolları tesis etmek ve bu yollar üzerinde uçaklarla yolcu eşya ve posta nakliyatı 
yapmak, diğer taraftan da Şikago'da akdolunan Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşmaları icabı ola
rak meydanlar işletmek ve her türlü hava seyrüsefer kolaylıklarını sağlamak vazifelerini ifa etmekte
dir. Hava işletmeciliği ile sivil havacılık hizmetlerinin birlikte yürütülmesinde çeşitti mahzurlar doğ
makta ve umumi esaslara da uymamaktadır. Zira sivil havacılık tamamen âmme hizmetleri hüviye
tini taşıyan bir iştir. Limanlar, yollar inşası bunların üzerinde trafik âmme menfaatleri zaviye
sinden nizanilanması ve murakabesi nasıl bir devlet otoritesi işi ise, meydanlar tesis, meydanlarda 
trafik kontrolü, trafjğin havada ve meydanlarda nizamlanması işi de tamamen devletin âmme hiz
metleri sahasına girmektedir. 

Diğer yabancı memleketlerde de sivil havacılık işi istisnasız olarak devlet elinde bulunmakta
dır. 

Bu itibarla Devlet Havayolları bünyesinde bulunan sivil havacılık vazifesinin âmme hizmeti 
olarak Devletin elinde tutulması gerekmektedir. Buna mukabil hava işletmesinin kendi bünyesin
de malî imkân ve kudretini yakînen müşahade ve kontrol etmesi ve en yüksek faide kaidesine gö
re idame ve inkişafını sağlamak maksadiyle hava işletmeciliğinin iktisadi bir Devlet teşekkülü ha
line getirilmesi zarureti hâsıl olmuştur. 

Esasen 1952 - 1953 yılları bütçelerinin Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında da idare
ye iktisadi hüviyet verilmesinin yerinde olacağı ve bu maksadın temini için de kuruluş kanununun 
hazırlanması tavsiye edilmişti. 

Bu itibarla, idarenin işletmecilik faaliyetine iktisadi hüviyet verilmesini temin için hazırlanan 
kanun lâyihası vekâletlerin tetkikma arzedilmiş bulunmaktadır. Yalnız Devlet Havayolları idaresi 
îktisadi Devlet Teşekkülü haline getirilirken, her sene yapılması gereken Devlet para yardımının 
asgari miktarı kanunla konulmalıdır. Aksi takdirde işletme çok güç bir duruma girer. 

8. Havayolları ile Tayyare Motor Fabrikası arasındaki münasebetler : 

Havayolları İdaresi motor ve revizyon işlerini öteden beri Türk Hava Kurumu Motor Fabrika
sına ve bu defa da Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna yaptırmaktadır. Bu revizyonlara mütaal-
lik bilcümle malzeme, takım ve işçilik ücretleri Havayolları tarafından verilmektedir, idarenin 
gerek motor revizyonu işlerini, gerekse diğer teknik işlerini yaptırmak aynı zamanda memleketimize ge
len ecnebi uçakların da lüzumu halinde tamiratlarım yapmak üzere Yeşilköy'de* bir atelye kuml-
maktadn*. 

9. Muhtelif hava alanlarındaki vaziyet, levazım depoları .-

Devlet Havayolları İdaresinin kırtasiye, demirbaş ve teknik malzeme ve akar yakıt ihtiyaçları 
umumiyet itibariyle 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme Kanunu hükümleri dairesinde merkezce temin 
olunmakta, akar yakıt hariç olmak üzere diğer mevat yine merkezde teşekkül eden 1 ve 2 nu-
n.aralı depolarda muhafaza olunmaktadır. . , 

idarenin atelye, meydan ve bilet satış büroları ihtiyaçları vâki talepleri üzerine merkez depo
larından gönderilmektedir. Ayrıca, 2490 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle mahallî müteferrik ih
tiyaçlar için 1 500 lira kadar satmalma yetkisi bulunduğundan yapılacak mubayaatm hususiyet 
ve cüziyeti göz önünde tutularak mahallerince de temini cihetine gidilmektedir. 

Gerek merkezden temin edilip gönderilen ve gerekse mahallerinden mubayaa edilen her türlü 
ayniyat merkezde olduğu gibi meydanlarda da teşkil olunan deporlara mal edilmekte ve pera
kende surette istimal vukubuldakça Ayniyat Talimatnamesi esasları dairesinde ambarlardan ih
raç kaydedilmektedir. 

idarenin, merkez ve mülhakattaki ambar muamelâtı tamamen 1050 sayılı Kanunun ayniyat hü-
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kümleri çerçevesi içinde cereyan etmekte ve diğer Devlet dairelerinde olduğu gibi hesap netice
leri yıllık olarak Merkez Ayniyat Muhasipliğine verilmektedir. Ayniyat Muhasibi kendi zamanı 
idaresinden mesul ve Divanı Muhasebata hesap vermekle mükelleftir. Diğer ambar vazîfeleriyle 
görevli memurlar ise, ayniyat muhasibinin mutemedi mevkiinde olup zamanı idare hesaplarını ay
niyat muhasipliğine verip beraetlerini istihsal ederler. Bu memurlar 2489 sayılı Kefalet Kanunu 
hükümlerine tabidirler. 

10. Hava, demir ve deniz vasıtaları arasındaki münasebetler : 

Halkımızın hava, deniş ve demiryolları hakkında toplu bilgi alabilmesi maksadiyle 1952 yılın
da Ankara, İstanbul ve İzmir'de birer ulaştırma istihbarat bürosu kurulmuştur. Bunlardan Anka
ra 'daki Demiryolları, İstanbul'daki Denizyolları ve İzmir'deki D. H. Y. tarafından kurulmuştur. 
Bu bürolarda hava, deniz ve demiryolları seferleri hakkında bilgi verilmektedir. Bürolarda 1953 
yılında bilet satışlarına da başlanılmıştır. Uçak seferlerinin tanziminde de diğer nakil vasıtaları
nın seferleri imkân nispetinde nazarı itibara alınmaktadır. 

Meselâ : Civar yerlerden İzmir Cumaovasına her gün saat 9 da bir tren geldiği bilindiğinden 
İstanbul'a gidecek yolcuların seyahatlerinin temini maksadiyle Uçak saat 9,30 da hareket ettiril
mektedir. 

11. Vekâletle olan münasebetler : 

3 .VI . 1938 tarihli ve 3424 sayılı Teşkilât Kanunu ile Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü; 
Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde ve dışında havayolları tesis etmek ve bu yollar üzerinde 
tayyarelerle yolcu, eşya ve posta nakliyatı yapmak ve hükmi şahsiyeti haiz bir mülhak bütçe ile 
idare edilen ve Vekâlete bağlı bir Devlet müessesesi olarak teşekkül etmiştir. 

Nafıa Vekâleti teşkilâtının Ulaştırma faaliyetlerine ait kısmı bir kanunla teşkil olunan Ulaş
tırma Vekâletine devredilmiş vu bu meyanda Hava Yolları İdaresi de Ulaştırma Vekâletine bağ
lanmış bulunmaktadır. 

Bu itibarla; Kuruluş kanununa göre Umum Müdürlük memur ve müstahdemlerinden 9 ncu 
ve daha yukarı dereceli memurlarla bu derecelere tekabül eden ücretli müstahdemlerin tâyinleri 
Ulaştırma Vekâletince yapılmakta ve nakliyat usul ve şartları ve işletmeyi alâkadar eden hu
suslar yine bu Vekâletçe tesbit olunmaktadır. 

Bu cümleden olarak idarenin yolcu, eşya, mevdan, hangar, tarifeleri PTT idaresiyle müş
tereken tesbit edecekleri posta tarifeleri Vekâletçe tasdik olunduktan sonra yürürlüğe girmek
tedir. 

Muhasebei Umumiye kanunu hükümleri dairesinde âmiri italik mevzularında da Vekâlet bi
rinci derecede âmiri ita salâhiyetini haiz bulunmaktadır. 

12. Hangarlar ve tamir atelyeleri : 

Bir hava işletmesinin en mühim hizmetlerinin birisi teknik işleri yürütecek teşkilât ve tesis
lerinin muayyen standartlara uygun olarak kurulması ve idame edilmesidir. Bu meyanda ihti
yacı karşılıyacak nispette ve teknik kapasite hudutları dâhilinde kalmak üzere bilhassa tayyare 
teçhizatının bakım, tamir ve revizyonlarını yapmak için lüzumlu atelye kurulmaktadır. Yapılan 
işin kalitesinin standartlara tam uygun olması için lüzumlu atelye teçhizatının temini ile bun
ları kullanacak teknik personelin yetiştirilmesi Devlet Hava Yollarının en mühim meselelerin
den biridir. Her iki hususa bütçe imkânları nispetinde önem verilmektedir. Diğer taraftan bil
hassa Ankara ve İstanbul gibi Devlet Hava Yolları teknik ve işletme faaliyetinin tekasüf ettiği 
hava meydanlarında gerek tamir atelyelerinin tesis ve gerekse yer motorlu vasıtalarının peryo-
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dik bakımlarının yapılman için lüzumlu tesisler, Bayındırlık Vekâletince in** edilmekte ola» 
Yeşilköy ve Esenboğa meydanlarında temin edilmektedir. 

13. 1953 malî gelir ve masraf kısmını gösterir bir cetvel ilişik olarak takdim kılınmıştır. 

14. Dünya hava şirketleriyle olan münasebetlerin günden güne artırılmasına çalışılmakta 
ve Milletlerarası kongrelere imkân nispetinde iştirak edilmektedir. Diğer hava şirketlerinin ara
larında kurmuş oldukları ve IATA diye isimlendirdikleri teşekküle Hava Yollarının da iştiraki 
imkânları üzerinde ehemmiyetle durulmaktadır. Bu teşekküle resmen girinceye kadar diğer hava 
şirketleriyle münferit anlaşmalar yapılmaktadır. 

15. Ütülizasyon : 

Uçaklardaki yer adedine göre seyahat eden yolcu nispeti 1952 de % 74 dür. 1953 te bu nis
petin % 80 i geçeceği tahmin edilmektedir. Yolcunun çok olduğu hatlar da sefer adedi çoğal
tılmak suretiyle talebin karşılanmasına çalışılmaktadır. Ayrıca, mümkün mertebe ütilizasyonu çoğal
tabilmek için diğer ecnebi şirketlerde tatbik edilen usuller hava yollarında da tatbik edilmeye başlan
mıştır. 

16. Personel ve terfiler : 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünün bugünkü personeli : ! 

A) Barem içi maaşlı memurlar. (55) aded. 

B) Barem içi ücretli memurlar (7) aded. 

C) Büt$e Kanunu (D) cetveliyle alınan barem dışı hizmetliler (939) aded teşkil etmektedir. 

1954 Bütçesiyle yalnız barem dışı personel kadrosuna 342 aded ilâve yapılarak bu miktar 1281 e 
iblâğ edilmiştir. Barem içi memurlarla ücretli memurların terfileri diğer Devlet teşkilâtında olduğu gibi 
umumi hükümlere göre yapılmaktadır. Barem dışı müstahdemlerin ise, terfileri; kanuni takyidat 
mevcut bulunmadığından idarece personelin liyakat dereceleri ve kadro imkânları göz önünde tutula
rak aylıklarının artırılması cihetine gidilmektedir. 

İdarenin maaşlı ve ücretli memur kadroları en son 16. VII . 1943 tarihinde kabul edilen 4467 sa
yılı Kanuna ekli 1 ve 2 sayılı cetvellerle istihsal edilmiştir. Bu cetvellerin muhteviyatı 62 adedden 
ibarettir. Her yıl idare faaliyetlerinin artışı bu cümleden olarak yeni meydanların açılması dola-
yısiyle 62 memur kadrosu kifayet etmemiş ve her yıl bütçesiyle (D) cetveline ithal olunan kadro
larla ihtiyacın temini cihetine gidilmiştir. 

Halen Devlet Havayolları İdaresinde çalışmakta olan teknik personelin heyeti umumiyesi her 
sene Bütçe Kanununa bağlı (D) cetvelinde gösterilmektedir. Bu cetvele diğer Devlet teşekkülleri
nin bu cetvele dâhil personeli ile Devlet Havayollarının bu cetvele dâhil teknik personeli arasında 
kıyas kabul etmiyecek derecede mühim farklar olmasına rağmen aynı hukuki duruma tâbi tu
tulmaktadırlar. 

(D) cetveline dahil personelin hukuki durumunun tatminkâr bir vaziyet göstermemekte olma
sından başka terfileri dahi diğer umumi prensiplerinden dışarı çıkmamak vaziyeti karşısında te
min edilememektedir. Kendilerine tahmil edilen vazifenin ağırlığına mukabil terfileri münasip bir 
şekilde yapılamamaktadır. 

( S. Sayısı: 89) 



— 16 — 

l - Bütçenin rakam kısmı : 

(A/l Bütçesi) 

Bu bütçe 201 nci faslına ait maddelerle 202 nci faslın 11 ve 22 nci maddelerinde geçen seneye na
zaran bir değişiklik olmadığı müşahade edilmiş, 21 nci maddesini teşkil eden merkez hizmetlileri, üc
reti tertibine ise geçen yıla nazaran, (1 489 101) lira fazlasiyle (4 378 100) lira teklif edildiği 
görülmüştür. Bu fazlalığın Hükümet gerekçesinde de izah edildiği üzere 1953 yılı devresinde işlet
meye açılan bâzı meydanlarla Yeşilköy Meydanında kurulmuş olan Uçak Bakım ve Motor Reviz
yon Atelyesi ve 1954 yılında işletmeye açılması takarrür eden diğer meydanların personel ihti
yacını temin etmek gayesinden ileri geldiği anlaşılmış ve bu sebeple de teklif uygun görülmüş-
tüv. 

204, 206, 207 nci fasıllara gelince, bunlardan 204 ncü fasla geçen yıldan (20 000) lira noksan 
teklif edilmiş değirlerine ise geçen yılın aynı tahsisat, konulmuştur. 

209 ncu faslın 11 nci maddesine geçen yıla nazaran (81 337), 12 nci maddesine (14 891), 13 
ncü maddesine (10 000), 14 ncü maddesine (4 127), 15 nci maddesine (11 000) lira fazlasiyle tek
lifte bulunulmuştur. Bütçe gerekçesinde her maddenin artış sebepleri ayrı ayrı izah edilmiş ve 
bu izahat tarafımızdan da mesmu görülerek yapılan teklif uygun bulunmuştur. 

210 ve 211 nci fasıllara gelince : Bu fasıllardan 210 ncu fasla geçen yılın aynı teklifte bulu
nulmuş, 211 nci faslın 10 ncu maddesine (274 968) ve 20 nci maddesine ise (10 000) lira fazla 
teklifte bulunulduğu görülmüştür. Gerekçede etraflıca izah edildiği üzere 10 ncu maddedeki faz
lalık işletmesine başlanılmış olan Ankara - izmir - Atina ve Ankara - Adana - Kıbrıs dış seferle
riyle yeni açılmış bulunan bâzı meydanlar ve 1954 yılında işletmeye açılması kararlaştırılan? diğer mey
danlar dolayısiyle yapılacak fazla uçuşlardan ve uçuş personeli kadrosuna ilâve edilen hostesler 
sebebinden ve 20 nci maddesindeki fazlalık da (D) cetveline yapılan eklemelerden ileri geldiği 
anlaşılmış olup teklif uygun bulunmuştur. 

Keza 214 ncü faslı teşkil eden uçak kazasında ölenlerin ailelerine verilecek tazminata dair 
olan bu tertibe uçuş personelinin 4 ten 5 e çıkarılması dolayısiyle zaruri olarak (5 000) lira fazla 
teklifte bulunulduğu, 211 nci fasla ise geçen yılın aynı tahsisat konulduğu görülmüş ve teklif 
yerinde bulunmuştur. 

301, 302, 303, 304. 305, 306 nci fasıllara gelince: Bu fasıllara ait maddelerde geçen yıla naza
ran vâki artışlar gerekçede izah edilen sebepler muvacehesinde yerinde ve mesmu görülmüş oldu-' 
ğundan teklif kabul edilmiştir. 

Keza 307 nci fasla konan tahsisat üzerinde yapılan incelemede, bu faslın 10, 20, 40 nci mad
delerinde geçen yıla nazaran vâki artışların fiilî sarfiyattan ve yeni açılan 60 nci maddeye mevzu 
tahsisatın da gerekçesinde izah edildiği veçhile idarede mevcut olmıyan murakabe teşkilâtının 
tesisi zaruretinden ileri geldiği anlaşılmış ve bu mülâhaza tarafımızdan da uygun görülmüştür. 

308 nci fasla geçen yıla nazaran konan cüzi fazlalığın (D) cetveline yapılan ilâveden ileri gel
diği ve 309 ncu faslın 21, 22 ve 31 nci maddelerine geçen yılın aynı teklifte bulunulduğu ve 32, 41, 
42 ve 50 nci maddelerine ise idarenin yıldan yıla vâki inkişafı karşısında bu masrafların da arta
cağı tabiî bulunduğu kanaatine varılarak yapılan teklif uygun bulunmuştur. 

403 ncü fasla geçen yılın aynı tahsisat teklif edildiği 407 nci geri verilecek paralar ve bilet 
satış komisyonu tertibine ise varidat artışı ile mütenasiben fazlalık yapldığı görülerek teklif uygım 
bulunmuştur. 
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408 nci fasla geçen yılın aynı, 412 nci fasla personel artışı ile mütenasip olarak (8 000) lira 

fazla, 414 ncü fasla ise geçen seneki kadar tahsisat teklif edildiği görülmüş ve. uygun bulunmuştur. 

Vergi ve resimlere dair olan 417 nci fasla artan ihtiyaç nispetinde (5 000) lira bir fazlalık teklif 
edilmiş 418, 419, 421, 426 ve 451 nci faslın 10 ncu maddesine geçen yıldaki tahsisat kadar teklifte 
bulunulduğu, 20 nci maddesine ise propaganda hizmetlerinin lâyikı veçhile yapılabilmesi için 
(115 000) lira kadar tahsisat konulduğu görülmüş ve çok lüzumlu olan bu iş sebebiyle vâki artış 
tarafımızdan da muvafık bulunmuştur. 

452 nci fasla gelince; bu fasla idare mensuplarımdan kurs ve staja tâbi tutulacakların masraf
larını karşılamak üzere 20 nci madde açılarak (50 000) lira teklifte bulunulmuştur. Hava meydan
larında çalışan idari ve teknik personelin yurt içindeki müesseselerde nazari ve amelî bilgilerini ar-
turmaya matuf olarak konulmuş olan bu tahsisat tarafımızdan da yerinde görülmüş ve bu faslın 
10 ncu maddesini teşkil eden staj için ecnebi memleketlere gönderilecek uçak personel ve teknisi-
yenlerinin yoUuklariyle başka her çeşit masrafları maddesine yapılan (149 000) lira fazlalık da 
idarenin müstakbel inkişafı bakımından muvafık bulunmuştur. 

453 ncü fasla da (5 000) lira fazlasiyle teklifte bulunulmuştur. Fazlalık gerekçesinde de izah 
edildiği üzere günden güne inkişaf etmekte olan havacılığın icaplarına göre her yıl dâhil ve hariç
te toplanmakta olan kongre ve. konferanslara iştiraki sağlamak gayesine matuf olduğu anlaşılmış 
ve teklif yerinde görülmüştür. 

501 ve 502 nci fasıllara geçen yılın aynı olarak tahsisat teklif edilmiştir. 

(A/2 Bütçesi) 

Buna ait gerekçede izah edildiği üzere; 701 nsi faslın 10 uncu maddesine mevzu tahsisatla bâzı 
meydanlarda bina ve hangar tesisi ile Yeşilköy terminal binasının önünde yapılacak teşyi mahalli 
ve bu bina tarasnm üstünün kapatılması, seyyar jeneratör ve sair araçlar gibi sundurma, bakım 
hangarı, akü tamir binası inşa edileceğinden ve 20 nci maddesine teklif edilen tahsisatla da Yeşil
köy meydan pist ve terminal sahası bağlantı yolları, Esenboğa meydanı pisti müteferrik ihtiyaç
ları, îzmir meydanı beton tamiri ve apron tevsii, Elâzığ beton ve pist tamiri ve idarenin diğer ta
mire muhtaç pistlerinin tamiri yapılacağından teklif yerinde görülmüştür. 

711 nci fasılla 751 nci faslın 10 ncu maddesine geçen yılın aynı tahsisat teklif edildiği görül
müş ve 20 nci maddesine teklif edilen (50 000) lira fazlalık gerekçede gösterilen sebepler dola-
yısiyle kabul edilmiştir. 

752 nci faslın 10, 20 ve 30 ncu maddelerine mevzu tahsisat gerekçede izah edilen sebepler ;lo-
layısiyle yerinde görülmüştür. 

Varidat Bütçesi 

Varidat bütçesine gelince; bu bütçe üzerinde durulacak en mühim mesele yapılan varidat tah
mininin hakikata uygun bulunup bulunmadığı keyfiyetidir. 

Bütçe lâyihasında işletmenin bizatihi varidatı olan bilet, bagaj ve konma, konaklama, posta, 
hususi uçak'kirası, gazete nakliyesi gibi çeşitli varidat membalarından Ağustos 1953 gayesi tah
silatı nazara alınmak suretiyle yapılan tahminde 1954 yılı varidatının (10 S05 000) liraya baliğ 
olacağı gösterilmiştir. 

Bu membalardan 1953 yılı 11 nci ay gayesi itibariyle yapılan tahsilata dair cetveller üzerinde 
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yaptığımız tetkikata göre; geçen yıl bütçesinde bu varidat (7 300 000) İka olarak tahmin edil
diği halde (9 000 000) lirayı aşacağı ve halbuki 1954 yılında işletmeye açılacağı masraf bütçe
sinde gösterilen meydanlar dolayısiyle bu varidatın 1954 senesi tahmininden daha fazlayı bulaca
ğı anlaşılmış olup, Devlet Havayolları 1954 Malî yılı Bütçesine ait mütalâalarımızı Yüksek Encü
mene arzediyoruz. 

Ankara Mebusu Erzincan Mebusu 
M. Eie N. Pekcan 
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1953 yılı 

Tahsisat 

10 801 934 
2 842 555 

13 644 489 

Tediye 
(31. X I . 1953) 

5 566 565,94 
535 562,49 

6 102 128,43 

1953 yılı 
Muhamme-

nat 

6 090 000 
240 000 
185 000 
150 000 • 
400 000 
150 000 
35 000 
30 600 
19 400 

813 738 

2 742 555 

2 788 196 

13 644 489 

Tahsilat 
(31. X I . 1953) 

3 384 405,45 
148 096,04 
107 320,00 
139 238,06 
595 185,20 

43 991,20 
21 631,19 
30 702,25 
26 794,27 

500 000,00 

— 

3 245 574,69 

8 240 937,35 

— 19 — 
Gider bütçesi 

1954 yılı 
Tahsisatın nev'i Tahsisat 

A / l Gıider bütçesi 15 570 373 
A/2 > » 10 647 383 

26 217 756 

Gelir bütçesi 

Gelirin nev'i 

Bilet geliri 
Bagaj geliri 
Konma, konaklama 
Posta nakliye geliri 
Hususi uçak kirası 
Gazete nakliye geliri 
% 20 ve % 30 tahsilat 
Kira geltiri 
Düşünülmiyen gelir 
Haz. yardım yatırımlar 
dışı 
Haz. yardım yatırımlar 
içi 
Geçen yıl devri 

1954 
B. M. 

1 - 1 
1 - 2 
2 - 1 
2 - 2 
2 - 3 
2 - 4 
2 - 5 
2 - 6 
2 - 7 

3 - 1 

3 - 2 
4 -

Tediye 

yılı 
Muhammenat 

8 500 000,00 
280 000,00 
200 000,00 
175 000,C0 

1 000 000,00 
500 000,00 

20 000,00 
80 000,00 
50 000,00 

440 935,00 

10 647 383,00 

4 324 438,00 

26 217 756.00 

A / l Gider 
bütçesi 
A/2 Gider 
bütçesi 

Tahsilat 
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y$Utn föaliyeUni gösterir fabU 

G A Z E T E P O S T A Çeşitli gelir Gelir toplamı 
Kilo Lira Kilo Lira Lira Lira 

1 419 
4 946 
6 565 
2 191 
8 174 
12 178 
33 910 
38 566 
44 637 
107 354 
195 043 
472 038 
103 670 
107 012 
858 200 
000 000 

145 
1 135 
1 052 
332 

1 115 
1 656 
3 405 
3 471 
4 017 
9 662 
17 554 
42 484 
99 330 
170 674 
172 038 
180 000 

178 
1 003 
308 
294 
977 

2 492 
2 991 
5 042 
6 516 
15 461 
24 350 
49 689 
75 419 
101 288 
124 284 
140 00Û 

— 
1 051 
462 
440 

1 465 
3 739 
5 856 
9 524 
12 295 
29 304 
35 972 
68 897 
98 795 
134 596 
165 771 
180 000 

144 
1 990 
1 275 
4 187 
6 966 
14 946 
13 829 
8 905 
43 547 
121 418 
234 921 
272 758 
626 726 
652 105 

1 404 502 
1 500 000 

15 570 
43 258 
23 720 
41 761 
162 452 
257 458 
549 748 
637 326 

l 181 470 
2 699 953 
% 910 429 
4 080 463 
5 110 174 
6 322 412 
7 735 354 
10 000 000 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu $7.1.1954 

Esas No. 1/689 
Karar No. 80 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1954 
yılı Bütçesi hakkında hazırlanan ve îcra Vekille
ri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp 
Başvekâletin 30 . X I . 1953 tarihli ve 6/3303 sa
yılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası komis
yonumuza havale edilmiş olmakla Ulaştırma Ve
kili, Devlet Havayolları ve Maliye Vekâleti Büt
çe ve Malî Kontrol umum müdürleri hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1954 
yılı Bütçe kanunu lâyihasını komisyonumuz na
mına inceliyen raportörün raporu tetkik edildik
ten ve umum müdürlüğün inkişaf etmekte olan 
faaliyeti hakkında sorulan sualler Hükümet ta
rafından cevaplandırıldıktan sonra bütçe fasıl 
ve maddelerinin tetkikma geçilmiştir. 

Umum Müdürlüğün 1954 yılı Bütçesinin mas
raf kısmını ihtiva eden (A/ l ) işaretli cetvel ye
kûnu gecen yıla nazaran (4 768 439) lira fazla
lıkla (15 570 373) lira ve (A/2) işaretli yatırım 
kısmı ise (7 804 828) lira artışla (10 647 383) 
lira olarak Hükümetçe teklif ve tesbit ve fasıl ve 
maddelerdeki artışların mucip sebepleri de Hü
kümet gerekçesinde ayrı ayrı arz ve izah edilmiş
tir. 

(D) işaretli cetvele dâhil ücretli kadrolarda 
bulunan teknik personele verilmekte olan ücret 
miktarlarının bu elemanların ifa ettikleri hiz
metlerin ehemmiyeti bakımından artırılması lü
zumu üzerinde durulmuş ve hazırlanmakta olan 
Barem kanunu lâyihasında bu cihetin göz önün
de bulundurulacağı Hükümet tarafından ifade 
edilmiş olmakla beraber komisyonumuz, ha
zırlanmakta olan Terfih kanunu lâyihalarının 
kanuniyet iktisabedinceye kadar bu persone
lin terfihlerini sağlamak üzere 5213 sayılı Ka
nun gereğince ödenecek uçuş tazminatının ar
tırılması veya başka bir formül ile imkân nis
petinde tatmin edilmeleri cihetine gidilmesini 
ve bunun için 5213 sayılı Kanunun bu hususta 

tadilini istihdaf eden bir lâyihanın acele ola
rak Yüksek Meclise sevkının Hükümetçe te
inin edilmesini temenniye şayan görmüş ve bu 
maksatla 211 nci faslın 20 nci maddesine mev
zu (50 000) liranın bu maddeden aynı faslın 
10 ncu (Uçuş parası, tazminat ve başka masraf
lar) maddesine nakil suretiyle ilâvesini kabul 
etmiştir. 

Hava meydanı inşaatından mütevellit açılan 
bir dâvanın bütçenin tanziminden sonra Yargı-
tayca karara bağlanmış olmasından dolayı te
diyesi icabeden (525 000) lira için yeniden 505 
nci (hükme bağlı borçlar) unvanı altında bir 
fasııl .açılarak bu miktar tahsisatın vaz'ı ha.k-
kmda vâlkı teklif komisyonumuzca kabul edil-
mh ve bu suretle (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu 
komisyonumuzca (16 095 373) lira olarak tes
bit ve (A/2) işaretli cetvel ise, değişiklik ya-
pıılm<adığmdan dolayı Hükümetin teklifi veç
hile aynen kabul edilmiştir. 

Umum Müdürlüğün varidatını gösteren lâ
yihaya ilişik (B) işaretli cetvel yekûnu ise 1953 
yi.1 ma nazaran (12 573 267) lira fazlalıkla 
(26 217 756) lira olarak Hükümetçe tahmin 
ve tesbit edilmiş olup bu miktarım (11 088 318) 
lirası Hazine yardımından ve mütebakisi Umum 
Müdürlüğün çeşitli varidatından tahassül et
mektedir. Geçen yıla nazaran (7 904 828) lira 
fazla olan Hazine yardımı, Devlet Havayolla
rının çeşitli ihtiyaçları için gelecek yalara sâ
ri taahhütlere girişmeye salâhiyet veren 6149 
sayılı Kanun gereğince (A/2) işaretli yatırım 
kısmının 753 ncü maddesine bu yııl vaz'edilmiş 
olan (7 000 000) liradan ileri gelmektedir. 

(A/ l ) işaretli cetvelde Komisyonr muzca 
yeniden açılan 505 nci (hükme bağlı borçlar) 
faslına konulmuş bulunan (525 000) liranın, 
inkişaf halinde ve varidatı gün geçtikçe art
makta bulunan idarenin varidatını gösteren cet
velin 1 nci (işletme varidatı) faslının 1 nci 
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(meydanlar bilet varidatı) maddesine ilâvesi 
suretiyle karşılanması mümkün görülmüş ve bu 
suretle varidat yekûnu Komisyonumuzca 
(26 742 756) lira olarak t'-pbit ve kabul edil
miştir. 

Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri, yu
karda Komisyonumuzca tesbit ve kabul edilmiş 
bulunan rakamlar aksettirilmek suretiyle 3 ve 
4 ncü maddeleri Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul edilmiştir. Ahiren kabul olunan me
murlara senede üç maaş nispetinde tahsisat ve
rilmesi hakkındaki 6211 sayllı Kanunun hü
kümleri muvacehesinde 5 nci maddenin tedvi
nine lüzum kalmadığından tayyedilmiş ve 6 ncı 
madde 5 nci ve 7 nci madde kelime değişikliği 
ile 6 ncı, 8, 9 ve 10 ncu maddeler ise 7, 8 ve 
9 ncu maddeler olarak ve kelime değişikliği ile 
kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan Devlet Hava
yolları Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe Ka
nunu lâyihası ekleri bulunan cetveller ile bir

likte Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Sözcü 
Rize Sivas 

/. Akçaî H. îmre 
Kâtip 
Siird Antalya 

B. Erden A. Sanoğlu 
Bolu Elâzığ Gazianteb 

M. Güçbümez ö. F. Sanaç E. Cenani 
Giresun İstanbul 

A. Tüfekcioğlu 8. Oran 
İmzada bulunamadı 

İstanbul İzmir İzmir 
F. Sayımer B. Bilgin T. Gürerk 

Kastamonu Konya 
H. Türe R. Birand 

İmzada bulunamadı 
.Ordu Seyhan 

R. Aksoy 8. Bart 
Siird Zonguldak 

Jf. D. Süalp H. Balık 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1954 yılı 
Bütçe kanun lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Umum 
Müdürlüğü 1954 Bütçe yılı yatırımlar dışında 
kalan masraflar için, bağlı (A/l) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (15 570 373) lira ve ya
tırım masrafları için de, bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (10 647 383) lira tah
sisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğü 1954 Bütçe yılı masraflarına karşılık 
olan gelirler, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere '(26 217 756) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğünce 1954 Bütçe yılı içinde elde edilecek 
varidat çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler, bağlı (C) işaretli - cetvelde gösterilmiş
tir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve tahsili
ne 1954 Bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4.'— Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

1953 Bütçe yılında (D) işaretli cetveldeki 
hizmetli kadrolarında vâki ücret değişiklikleri 
dolayısiyle 1952 yılına nazaran almakta olduk
ları ücretleri azalmış olanlara aradaki farkların 
ödenmesine 1954 Bütçe yılında da devam olunur. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetliler için icra Vekil
leri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe lâyihasiyle Bü
yük Millet Meclisine sunulur ve bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Devlet Havayollarında uçak
lar üzerinde, uçakların uçuşa hazırlanmasında, 
telsiz ve diğer fennî vasıta ve cihazlarda bilfiil 
çalışan personele bir yıl içinde ücretlerinin iki 
aylık tutarını geçmemek üzere idarece tesbit 
edilecek esaslar dairesinde ikramiye verilir. 

MADDE 6. — Devlet Havayolları Umum 
Müdürlüğünün mühendis, pilot, makinist ihtiya-

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTlRlŞt 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1954 yılı 
Bütçe kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Umum 
Müdürlüğü 1954 Bütçe yılı yatirımlar dışında 
kalan masraflar için: bağlı (A/l) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (16 095 373) lira ve ya
tırım masrafları için de, bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (10 647 383) lira tah
sisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğü 1954 Bütçe yılı masraflarına karşılık 
olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (26 742 756) lira olarak tahmin edil
miştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 6 ncı maddesi o 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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cı noksanları gerektikçe îtillî Savunma Vekâle
tinin uygun bulması üzerine bu vekâletçe temin 
olunur. Bu suretle geçici olarak Havayolları ida
resinde çalıştırılacakların aylık ve uçuş zam
ları Millî Savunma bütçesinden ve tahakkuk 
edecek yolluk, kilometre uçuş paralariyle ikra
miyeleri Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 
bütçesinden ödenir. 

MADDE 7. —Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1953 yılı Bütçesinin 
ait olduğu tertiplerinde karşılığı bulunan borç
lar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fas
la Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan 
ödenir. 

1937 - 1952 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Knununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yıllan bütçesinde bulunan borçlar 1954 yılı 
Bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 
ve 4 ncü kısım fasılları ile yatırım fasılları ar
tıklarından eski yıllar borçları faslına Maliye 
Vekâletince aktarılacak tahsisattan ölenir. 

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

MADDE 9. — Bu kanun 
hinde yürürlüğe girer. 

1 Mart 1954 tari-

MADDE 10. — Bu 
tırma vekilleri yürütür 

Başvekil 
A. Menderes 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

İçişleri Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üsiündağ 

Tarım Vekili 
N. ökmen 
Çalışma Vekili 

H. Erkmen 

kanunu Maliye ve Ulaş-

Devlet Vekili 
C. Tardmc% 

Millî Savunma Vekili 
K. Ytlmaz 

Dışişleri Vekili 

Millî Eğitim Vekili 
R. 8. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikbas 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
T. Üresin 

İşletmeler Vekili 
8. YırcaU 

B. K. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçlan faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1953 yılı Bütçesinin 
ait olduğu tertiplerinde karşılığı bulunan borç
lar, ilgili olduklan hizmet fasıllanndan bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan 
ödenir. 

1937 - 1952 bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yıllan bütçesinde bulunan borçlar 1954 yılı Büt
çesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 ve 4 
ncü kısım fasıllan ile yatınm fasıljan bakiyele
rinden eski yıllar borçlan faslına Maliye Vekâ
letince aktarılacak tahsisatlardan ödenir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (B) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1954 tari
hinden itibaren meridir. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ve Ulaştırma vekilleri memurdur. 

( S. Sayısı: 89 ) 



— 26 — 
AA - CETVELİ 

• 
1953 1954 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

İkinci hısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 • Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 176 700 176 700 176 700 
12 Vilâyetler memurları maaşı 50 700 50 700 50 700 
21 Merkez memurları açık maaşı 1 1 1 
22 Vilâyetler memurları açık 

maaşı 1 1 1 

Fasıl yekûnu 227 402 227 402 227 402 

202 Ücretler 
11 Merkez memurları ücreti \ 
12 Vilâyetler memurları ücreti ] 37 500 37 500 37 500 
21 Merkez hizmetlileri ücreti 2 888 999 4 378 100 4 378 100 
22 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 1 1 1 

Fasıl yekûnu 2 926 500 4 415 601 4 415 601 

204 Ecnebi uzmanlar ücreti 160 000 140 000 140 000 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

11 

12 

21 

22 

31 

32 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurları doğum . 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
Vilâyetler memurları ölüm yar
dımı 

(S. Sayısı: 
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600 

400 

1 500 

500 

7 500 

3 400 

600 
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1 500 

500 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

40 Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere-
ğince ödenecek para mükâfatı 

209 4534 sayılı Kanun gereğince 
T. O. Emekli Sandığına yapıla-
cak ödemeler 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş kese
nekleri ile artış farkları 

12 % 1 ek karşılıklar 
13 Emekli ikramiyesi 
14 Sandık yönetim masrafları 
15 Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

210 Temsil tahsisatı 
211 5213 sayılı Kanun gereğince 

ödenecek uçuş parası, tazmi
nat ve başka masraflar 

0 Bütçe Kanununun 5 nci mad
desi gereğince verilecek ikra
miyeler 

Fasıl yekûnu 

214 3424 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince uçak kazasında 
ölenlerin ailelerine verilecek 
tazminat 

221 Emekli, dul ve yetim maaşları 

İkinci kısım yekûnu 

1953 1954 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonea 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

250 250 250 

14 150 14 150 14 150 

1500 1500 1 500 

173 465 
31 539 
20 000 
8 743 
9 000 

242 747 

255 402 
46 430 
30 000 
12 370 
20 000 

364 702 

255 402 
46 430 
30 000 
12 870 
20 000 

364 702 

1 800 1 800 ^ 1 800 

275 032 550 000 600 000 

40 000 50 000 0 

31& 032 600 000 0 

20 000 25 000 25 000 
2 750 2 750 2 750 

3 911881 5 792 905 5 792 905 
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F. 

301 

302 

M. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Tahsisatın nev'i 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masraftan 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

1953 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

4 000 
920 

3 280 
10 000 
1 000 
1 000 

20 200 

2 500 
575 000 
14 750 
20 000 
45 000 
19 400 

676 650 

1954 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

6 000 
3 000 
5 000 

15 000 
5 000 
5 000 

39 000 

10 000 
150 000 
25 000 
25 000 
60 000 
30 000 

300 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

L i r a 

6 000 
3 000 
5 000 

15 000 
5 000 
5 000 

39 000 

10 000 
150 000 
25 000 
25 000 
60 000 
30 000 

300 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 19 000 25 000 25 000 
304 Posta, telgraf ve telefon Ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret 

leri 5 000 5 000 5 000 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üe-

retleri 1 000 1 000 1 000 
21 Merkez telefon masrafları 10 000 15 000 15 000 
22 Vilâyetler telefon masrafları 50 000 50 000 50 000 

Fasıl yekûnu 66 000 71 000 71 000 

305 Kira bedeli 
11 Merkez 11 000 56 000 56 000 
12 Vilâyetler 40 000 80 000 80 000 

Fasıl yekûnu 51 000 136 000 136 000 
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F. 

306 
307 

M. 

10 
20 
40 
50 

60 

Tahsisatın nev'i 

Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Ecnebi memleketler yolluğu 
Ecnebi uzman yolluk ve başka 
masrafları 
Kontrolörler 

Fasıl yekûnu 

1953 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

115 000 

10 000 
25 000 
30 000 

15 000 
0 

80 000 

1954 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

151 000 

20 000 
45 000 
40 000 

15 000 
15 000 

135 000 

Komısyone* 
kabul edilen 

Lira 

151 000 

20 000 
45 000 
40 000 

15 000 
15 000 

135 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
Ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

309 Taşıt masrafları 
21 Merkez yer taşıtları işletme 

masrafları 
22 Merkez yer taşıtları donatım ve 

onarım masrafları 
31 Vilâyetler yer ve deniz taşıtları 

elektrojen gurupları buharlı 
kazanlar ve diğer tesislerin iş
letme masrafları 

3& Vilâyetler yer ve deniz taşıt
ları elektrojen gurupları bu
harlı kazanlar ve diğer tesisle
rin donatım ve onarım masraf
ları 

41 Hava taşıtları işletme masraf
ları 

42 Hava taşıtları donatım ve ona
rım masrafları 

50 Çeşitli işletme masrafları 

Fasıl yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 

2 000 
2 000 

3 000 
3 000 

4 000 6 000 

2 000 

I 000 

500 000 

2 000 

1 000 

500 000 

3 000 
3 000 

6 000 

2 000 

1 000 

500 000 

100 000 

4 184 203 

600 000 
183 000 

5 570 203 

6 602 053 

200 000 

6 161 468 

900 000 
450 000 

8 214 468 

9 077 468 

300 000 

6 161 468 

900 000 
450 000 

8 214 468 

9 077 468 
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F. 

403 
407 

408 

412 
414 
417 
418 

419 
421 

426 
451 

M. 

10 
20 

Tahsisatın nev'i 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafı 
Geri verilecek paralar ve bilet 
satış komüsyonu 
Artırma, eksiltme ve ihale ko
misyonlarına iştirak edecek 
üyelerin huzur masrafları 
Sıhhi gereçler 
Taşıma masrafları 
Vergi ve resimler 
Faiz, acyo ve para taşıma mas
rafları 
Mahkeme masrafları 
Posta ve e§ya nakil tazminat
ları 
Pasif korunma masrafları 
Yayın masrafları 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit yayın ve pro-
'paganda masrafları 

Fasıl yekûnu 

1953 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

5 000 

70 000 

500 
27 000 
10 000 
15 000 

10 000 
7 000 

1 000 
6 000 

6 500 

35 000 

41 500 

1954 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5 000 

150 000 

500 
35 000 
10 000 
20 000 

10 000 
7 000 

1 000 
6 000 

6 500 

150 000 

156 500 

5 000 

150 000 

500 
35 000 
10 000 
20 000 

10 000 
7 000 

1 000 
6 000 

6 500 

150 000 

• 156 500 

452 Kurs ve staj masrafları 
10 Staj için yabancı memleketlere 

gönderilecek uçak personel ve 
teknisiyenleri yollukları üe 
başka her çeşit masrafları 25 000 174 000 174 000 

20 Yurt içinde îdare mensupla
rından kurs ve staja tâbi tutu
lacakların her türlü masrafları 0 50 000 50 000 

• l I II. I • » İ l I -

Fasıl yekûnu 25 000 224 000 224 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

453 Havacılık kongre ve konferans
larına iştirak edeceklerin yol
luk ve masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

1953 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

5 000 

223 000 

1954 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

10 000 

635 000 

10 000 

635 000 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 60 000 60000 ' 60000 
502 Eski yıl borçlan 

10 1949 - 1952 yılları borçları 4 999 4 999 4 999 
20 1937 - 1948 » » 1 1 1 

Fasıl yekûntı 

505 Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

5 000 

0 

65 000 

5 000 

0 

65 000-

5 000 

525 000 

590 000 

îkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

3 911 881 
6 602 053 

223 000 
65 000 

5 792 905 
9 077 468 

635 000 
65 000 

5 792 905 
9 077 468 

635 000 
590 000 

UMUMÎ YEKÛN 10 801 934 15 570 373 16 095 373 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 

I - Onarımlar 
701 Meydanlar, istasyon binalan, 

hangar atelyeler onanmı 
10 Meydan binalan onarımı 150 000 400 000 400 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

20 Pist onarımı 

Fasıl yekûnu 

711 Makina, araç ve gereçler onarı
mı 

751 Meydanlar için satınalmacak 
makina, araç ve yedek parça 

16 Makina, araç ve yedek parça 
satmalmma masrafları 

20 Elektrojen gurupları ve yedek 
parçaları satmalmma masraf
ları 

Fasıl yekûnu 

752 Yeniden alınacak taşıtlar ve 
telsiz cihazları 

10 Hava taşıtları telsiz cihazları 
yedek parçaları satmalınması 
masrafları 

20 Yer taşıtları, telsiz cihazları ye
dek parça satmalmma masraf
ları 

30 Amerikan - İngiliz kredileriy
le satmalman malzeme bedeli
nin taksitleri ölüp Hazineye 
Ödenecek paralar 

40 Motor ve revizyon atelyesi için 
satınalmacak alet ve malzeme 

Fasıl yekûnu 

753 6149 sayılı Kanun gereğince 
gelecek yıllara sâri taahhütler 
karşılığı 

Yatırımlar yekûnu 

1953 1954 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

600 000 650 000 650 000 

750 000 1 050 000 1 050 000 

10 000 10 000 10 000 

50 000 50 000 50 000 

L00 000 150 000 150 000 

150 000 200 000 200 000 

500 000 800 000 S00 000 

650 000 800 000 800 000 

382 555 387 383 387 383 

400 000 400 000 400 000 

1 932 555 2 387 383 2 387 383 

0 7 000 000 7 000 000 

2 842 555 10 647 383 10 647 383 

( S. Sayısı : 89 ) 



— 33 — 

F. M. 

1 
1 
2 

2 
1 
2 
3 
4 
5 

6 

7 

B - CETVELİ 

Varidatın nev'i 

îşletme varidatı 
Meydanlar bilet varidatı 
Meydanlar bagaj varidatı 

Fasıl yekûnu 

Çeşitli varidat 
Konma, konaklama varidatı 
Posta nakliye varidatı 
Hususi uçak kira varidatı 
Gazete ve eşya nakliye varidatı 
Seyahattan vazgeçen yolcular
dan alınan % 20 tazminat 
İdareye ait binaların kira va
ridatı 
Düşünülmiyen varidat 

Fasıl yekûnu 

1953 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

6 090 000 
240 000 

6 330 000 

.< 
185 000 
150 000 
400 000 
150 000 

35 000 

30 600 
19 400 

970 000 

1954 yılı için 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

8 500 000 
280 000 

8 780 000 

I 

200 000 
175 000 

1 000 000 
500 000 

20 000 

80 000 
50 000 

2 025 000 

Komisyonca 
tahmin edilen 

Lira 

9 025 000 
280 000 

9 305 000 

200 000 
175 000 

1 000 000 
500 000 

20 000 

80 000 
50 000 

2 025 000 

3 Hazineden yardım 
1 Yatırım dışında kalan masraf

lar için 813 738 440 935 440 935 
2 Yatırımlar için 2 742 555 10 647 383 10 647 383 

Fasıl yekûnu 3 556 293 11 088 318 11 088 318 

4 Geçen yıldan devrolunan nakit 
mevcudu 2 788 196 4 324 438 4 324 438 

UMUMÎ YEKÛN 13 644 489 26 217 756 26 742 756 
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O - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin re başka varidatın 
dayanakları 

Ner'i 

Kanun 

Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

3 . 6 . 1 9 3 8 3424 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü Teşkilât 
Kanunu 

E - CETVELİ 

F. M. Tahsisatın nev'i 

204 Ecnebi uzmanlar ücreti 

D - CETVELİ 

}. Memuriyetin nev'i 

1 Teknisiyen 
> 
» 
» 

Makinist 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 

Ressam 
Kaptan pilot 
Pilot 

> 
Makinist (Uçucu) 

» » 
» » 
> » 

Telsizci (Uçucu) 
» » 
> » 
» » 
» » 

Aded 

20 
8 
9 

13 
3 

10 
12 
30 
50 
51 
50 
28 

1 
30 
30 
15 
1 
2 

10 
16 
1 
1 
6 
6 

20 

Ücret 

625 
550 
475 
400 
625 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
475 
625 
550 
475 
550 
475 
350 
300 
550 
475 
400 
350 
300 

G. 

2 

3 

4 

5 

Memuriyetin nev'i 

Başhostes (Uçucu) 
Hostes (Uçucu) 

> » 
Usta 

» 
» 
> 
» 
> 

Şoför 
> 
» 
> 

Başbahçıvan, Bahçıvan 
» > 

Daktilo 
» 
» 

Tercüman 
> 

Şef 
» 
» 
» 
» 

Aded 

1 
8 

20 
1 
8 

10 
10 
7 

11 
12 
27 
10 
32 

1 
2 
8 
4 
4 
2 
2 
8 

15 
6 
5 
2 

Ücret 

475 
300 
250 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
300 
250 
225 
200 
200 
150 
200 
175 
150 
625 
550 
550 
475 
400 
350 
300 
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Müdür 

» 
» 
» 

Müdür Muavini 
Memur 

» 

» 

» 
Doktor 

Aded 

1 
1 
1 
5 
5 

16 
5 
9 

30 
43 

122 
21 
51 

3 
2 
2 
5 
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Ücret 

625 
550 
475 
400 
350 
300 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
625 
553 
475 

G. 

6 

Memuriyetin nev'i 

Avukat 
» 

Başhademe 
» 
» 

Bekçi 
» 
» 
» 

îşçi 
» 
» 
» 
» 

ve hademe 
» 
» 

Aded 

1 
1 
5 
4 

45 
1 
3 
9 

45 
5 

21 
50 
50 
80 

1281 

Ücret 

475 
400 
150 
125 
100 

.250 
175 
150 
125 
250 
200 
175 
150 
125 

R - CETVELİ 

Umumi Bütçede mütenazırı olan tertipler için mezkûr Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelindeki 
formül bu bütçe için de uygulanır. 

Fasıl 202 - Madde 21 — Merkez hizmetliler ücreti 
Meydanlarda muhasebe teşkilâtı olmadığından buralarda çalıştırılan memur ile personelin ücret

leri merkezden ödenmekte ve kış mevsimlerinde veya lüzum görüldüğü takdirde meydanlardaki per
sonelin bir kısmı merkezde çalıştırılmakta olduğundan bu sebebe binaen gerek merkez ve gerfese vilâ-
yetlerdeki hava meydanlarında çalışanlara ait ücretler bu tertipten ödenir. 

Fasıl 204 — Ecnebi uzmanlar ücreti 
Ecnebi uzmanların sözleşmeleri gereğince ödenecek olan aylık ücretleri, mukavelesi gereğinoe 

verilecek paralar bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 211 — 5213 sayılı Kanun gereğince ödenecek uçuş parası, tazminat ve başka masraflar 
5213 sayılı Kanun gereğince uçuş parası, tazminat ve başka masraflar ile onarımı yapılan uça

ğın tecrübesi esnasında tamirle ilgili işleri kontrol etmek üzere uçakta bulundurulacakların un
vanları ne olursa olsun kanunda yazılı kontrolör vasfını haiz olacaklardan tecrübesi yapılacak 
uçakta bulunacakların vazifeleri tâyin edilmek şartiyle bunlara da beher kilometre için 1,25 ku
ruş verilir. 

Fasıl 306 — Giyecekler 
Teknisiyen, ressamlar, kontrol hizmetinde çalıştırılacak şefler, doktorlar, avukatlar ve daktilolar 

hariç olmak üzere (D) cetveline dâhil bilûmum hizmetlilerle meydanlarda çalışan sıhhat memurlarına 
ve bu fasıldaki tahsisatın müsaadesi ve idarece tâyin edilecek esaslar dâhilinde kadm hademe ve 
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doktor gömlekleri, işçilere iş tulumları ile birer takım elbise, palto, ayakkabı, uçucu personele iki 
yılda bir defa yazlık elbise ve umumi formülde yazılı giyecekler ile iş Kanunu gereğince meydan
larda çalıştırılacak işçilere verilecek tulum, elbise, çizme ve muşamba bedelleri bu tertipten ödenir. 

Fasıl 308 — 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yollukları 
Ücretli memurlarla hizmetlilerin tedavi, yol masrafları ile cenaze masrafları da bu tertipten 

ödenir. 

Fasıl 309 - Madde 22 — Merkez yer taşıtları donatım ve onarım masrafları 
Madde 32 — Vilâyetler yer ve deniz taşıtları elektrojen grupları, buharlı kazanlar ve diğer tesis

lerin donatım ve onarım masrafları 
Yer ve deniz taşıtları, yangın söndürme, sağlık arabaları, renç, beykin ve elektrojen grupları 

buharlı kazanların onarımı ve bu onarma işleri için satınalmacak malzeme ve kaynak işlerinde 
kullanılacak oksijen tüplerinin doldurma bedeli ve donatını onarma işlerinde çalıştırılacak uz
man amele yevmiyeleriyle bu işlerle ilişikli başka bütün masraflar bu tertipten ödenir. 

Madde 41 — Hava taşıtları işletme masrafları 
Uçaklara lüzumlu benzin, yağ alkol gibi akar yakıt maddelerinin satmalma bedelleriyle nakliye, 

gümrük, ardiye, sigorta masrafları ve işletmeyi icabettiren bu gibi masraflar bu tertipten ödenir. 

Madde 42 — Hava taşıtları donatım ve onarım masrafları 
Uçakların motor revizyonları, telsiz cihazları, gövde ve yolcu koltukları ve kılıflarının onarımı 

gibi işlerin yaptırılması ve onarım, donatım işlerinde kullanılmak üzere alınacak donatım ve onarım 
malzemesi ve bunların gümrük, ardiye, sigorta ve nakliye ücretleri, motor revizyon işlerinde çalıştı
rılacak usta, makinist ve teknisiyen yevmiyeleri, iş Kanunu hükümlerine tevfikan ödenecek para
lar ve bu işlerle ilişkin başka bütün masraflar bu tertipten ödenir. 

Madde 50 — Çeşitli işletme masrafları 
(1) Hava seyrüseferleri için lüzumlu olan uçuş hava ve yer taşıtları diyagramları ile uçuş seyrü

sefer haritaları, motor, tayyare, telsiz kotları ve frekans kabloları ve teknik tesisatın bakım ve 
idamelerine ait tablolar, (2) Şikago Anlaşmasına göre uçak ve uçucu personelde bulunması gereken 
belgeler, (3) Ecnebi uçaklarda staj yapan uçak personelinin pasaport masrafı, (4) Memleket iç ve 
dış seferlerine ait uçak manifesto tab'iyesi ve manifestoya yapıştırılacak pul bedelleri ile Gümrük 
Kanunu gereğince ecnebi memleketlerden gelecek bagaj, manifesto, pul masrafları, (5) Bu işletme 
ile ilgili basılı kâğıt ve defterler ile yolculara mahsus bilet, bagaj etiketi, yolcu tarifesi, biletlerin 
yevmiye kayıt defterleri, yolcu kayıt, bagaj kayıt, bilet satış defterleri tab 'iyeleriyle bunlara 
lüzumlu kâğıt bedelleri, 06) Yurt iç ve dışında yolcularla uçak personeline verilecek yiyecek, içe
cek bedelleri, ji'klet mümasili ikram maddeleri bedelleri ile masrafları, (7) Yolcu ve memur ve müs
tahdemlerin şehirle meydan arası gidiş gelişlerinle ait taşıt masrafları, (8) 'Teknik veya idari sebep
lerle vâki olacak sekteler veya mecburi inişlerde yolcu ve personelin bagaj, gazete ve sairenin bilet 
tarifesinin 17 nci maddesinde yazılı masrafların yapılması, (9). Kaza neticesinde ölenlerin teçhiz, tek
fini ve tahnit masrafları ile ailelerinin bulunduğu mahallere kadar nakilleri ve bunlardan tedavileri
ne lüzumu görülenlerin tedavi ücret ve masrafları, (10) Ecnebi memleketlerde yapılacak seferler için 
işletmenin temini maksadiyle (lATA) Enternasyonal Assaciation Şirketine ' ödenecek paralar, 
(11) Uçakların işletme işi ile ilgili dış aksamı temizlik işlerinde çalıştırılan amele yevmiyeleri, 
(12) Uçak koltuk kılıflarının yaptırılması ve bunların yıkatma ücreti, (13) Telsiz muhaberatının 
temini için vâki olan cereyan bedeli ile akülerin şarj ve gece iniş mahalleri ile apronların tenvi
rine ait elektrik cereyan bedelleri, (14) uçaklarda hava tutmasına karşı yolculara verilen kus
muk kâğıdı, motor tazyiki için kulağa konulan pamuk mubayaası ve pamuk muhafaza kâğıdı 
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yaptırması, (15) Ecnebi memleketlere sefer yapan uçakların konma, konaklama masrafları ile 
bunlardan doğan sair masraflar ve işletme ile ilişikli başka her çeşit masraflar bu tertipten öde
nir. 

Fasıl 412 — Sıhhi gereçler 
Umumi Bütçeye ait (R) cetvelindeki izahat üzerine yapılacak masraflar ve asit işleriyle çalışan 

akümülâtörcü ve akümülâtörcü yamağı ile boyacıya safi olarak verilecek süt veya yoğurt bedelleri 
bu tertipten ödenir. 

Fasıl 417 — Vergi ve resimler 
5237 sayılı Belediye Gelirler Kanunu gereğince ödenecek vergilerle meydan ve idare binalarına 

ait bina, tenvirat, tanzifat vergileri ve diğer vergi ve resimler bu tertipten ödenir. 

Fasıl 418 — Faiz acyo ve para tasıma masrafları 
Banka ve postalarla yapılan para nakil masrafları ve pul bedelleri ile bu işlerle ilgili başka 

bütün masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 419 — Mahkeme masrafları 
Mahkeme harçları, baro kayıt ücretleri, icra masrafları avukatlık ücreti ve bu husustaki masraf

lar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 453 — Havacılık Kongre ve konferanslarına iştirak edeceklerin yolluk ve masrafları 
Kongre ve konferanslara gidecek memurların yollukları ve bunlar tarafından konferansın de

vam ettiği müddetçe yapılacak telefon ve temsili masraflar ile bu tertiple ilgili başka bütün mas
raflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 701 — Meydanlar, istasyon binaları, hangar ve atölyeler onarımı 
Madde 10 — Meydan binaları, hangar ve atölyeler onarımı 

Binaların, portatif evlerin atölye ve hangarlarla telsiz, radyo, elektrik ve su işleri gibi sabit te
sislerin onarılması ve civarlarının tanzimi bunlar için yapılacak ilâvei inşaat ile (20 000) liraya 
kadar sabit tesislerin onarılması ve civarlarının tanzimi, bunlar için yapılacak ilâve inşaat ile 
(20 000) liraya kadar küçük yapıların yapılması ve mevcut meydanların emniyeti için istimlâk 
edilecek arazi bedeli ile tapu harçları ve hariçte yaptırılacak plân ve keşifler, için ödenecek keşif 
ücreti ile nezaret edecek fen adamlarına ödenecek paralar ve bu binaların onarılmasında kullanıl
mak üzere satmalmacak onarma malzeme bedeli ile bu hususta çalıştırılacak amele yevmiyeleri ve 
bu işlerle ilişkin başka bütün masraflar bu tertipten ödenir. 

Madde 20 -T Pist onarımı 
Mevcut meydan pistleriyle meydana ait sabit tesislerin onarılması ve bunların onarılması için 

satmalmacak malzeme bedeli ile bu hususta çalıştırılacak amele yevmiyeleri ve pist onarımı ile iliş
kin başka bütün masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 751 - Madde 1 0 - 2 0 — Meydanlar için satın alınacak makine, araç ve yedek parçalar 
Meydanların pist tamiratında kullanılmak üzere satmalmacak mazot makinesi, traktör, silin

dir ve asfalt yapmaya mahsus tava, kazan, kazma, kürek küskü gibi alet ve edavat ile meydan ta
miratında kullanılacak cali süpürgesi ve inşaat malzemesi nakline mahsus araç ve elektrojen grup
ları ile yedek parça satmalma bedelleri ve bunların tesis masrafları, nakliye, gümrük, ardiye, si
gorta ve anbalâj masrafları ve bu işlerle ilişikli başka bütün masraflar bu tertipten ödenir. 

( S. Sayısı : 89 ) 



— 38 — 
Fasıl 752 — Yeniden alınacak taşıtlar ve telsiz cihazları 

Madde 10 — Hava taşıtları, telsiz cihazları ve yedek parça satmalma masrafları 
Madde 20 — Yer ve deniz taşıtları, telsiz cihazları yedek parça satmalma masrafları 

Hava, deniz ve yer taşıtları ile telsiz cihazları ve yedek parçaları lüzumlu lâstik, cam gibi 
bunlarda kullanılacak malzemenin satmalma bedelleri, nakliye, ardiye, gümrük, sigorta masrafları 
ve ecnebi memleketlerden satmalınacak malzemelere ait posta, telgraf, telefon masrafları ve bu sa
tınalmalarla ilişkin başka bütün masraflar bu tertipten ödenir. 

Madde 40 — Motor revizyon atölyesi için satmalınacak gereçler 
Motor revizyon atölyesi için satmalınacak makine alet ve edevat ile atölyeye lüzumlu yedek 

parça satmalma bedeli, nakliye, sigorta, gümrük, ardiye ve anbalâj masrafları ile bu satınalmalarla 
ilişikin başka bütün masraflar bu tertipten ödenir. 

1953 yıh gider bütçesinin 204 ncü yabancı uzmanlar ve tercümanlar te rtibine ait kadro cetvelidir 

F. M. ödeneğin çeşidi Görevin çeşidi Aded Lira Ay Tutarı 

204 — Yabancı uzman ve 
hizmetliler ile bun
lara yardımcı per
sonelin ücreti 

Motor revizyon uzmanı [1] 
Radyo ve renç tamir ve ayar 
uzmanı [1] 
Tercüman [1] 
Tercüman [1] 
Sivil havacılık uzmanı [1] 
Hava trafik kontrol uzmanı [1] 
Havayolları teşkilât uzmanı [1] 

1 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

3 710 

3 834 
625 
475 

1 283 
1 283 
1 283 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

44 520 

46 008 
7 500 

11 400 
15 396 
15 396 
15 396 

8 155 616 

Bakanlar Kurulunun 25 . IV . 1953 tarih ve 4/616 sayılı karariyle istihdam edilmektedir. Ya
pılan sözleşmeye göre uzmanların her birine ayda (600) Amerikan dolarından başka, ayrıca Tür
kiye'de bulundukları müddetçe her ay iaşe ve ibate karşılığı olarak (350) dolar mukabili Türk 
Lirası ödenecektir. 

[1] Mart 1953 başından Şubat 1954 sonuna kadar 

« • • * 
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Devlet Üretme Çiftlikleri 1954 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1 /690) 

T. C. 
Başvekâlet 30. XI. 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Kararlar Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 2683, 6 - 3302 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umûm Müdürlüğü 1954 yılı Bütçesi hakkında hazırlanan ve tcra Ve
killeri Heyetince 2 5 . X I . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ve es
babı mucibe lâyihalarının ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünün 1954 yıla Bütçe Esbabı Mucibesi 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1954 yılı Katma Bütçesinin gider ve geliri; ilişik 
Bütçe Kanunu taslağı ve eklerinde de müşahade buyurulacağı üzere 3 715 346 liradan ibarettir. 
Giderlerle gelirler birbirine denktir. Gider ve <>;elir bütçelerinden her biri üzerinde aşağıda ayrı 
ayrı durulmuştur. 

A) 1. Gider bütçesi : 

tkinci kısım : 
P. M. 

201 11-13 On birinci maddede merkez memurları aylıkları 334 500 lira ile 13 ncü maddede işlet
meler ve merkez atelyesi memurları aylıkları 935 700 lira, 5433 sayılı Kanuna bağlı bir 
ve iki sayılı cetveller tutarından, Bütçe Kanunu taslağının 5 nci maddesi gereğince 
(L) cetveline alman kadroların tutarı hariç tutularak konulmuştur. 

21-23 21 nci maddede merkez memurları açık aylığı iki bin lira ile 23 ncü maddede işletmeler 
ve merkez atelyesi memurları açık aylığı 3 000 lira ödenek bütçe yılı içinde açığa çıka
rılacak memurlar henüz belli olamıyacağmdan takribi konulmuştur. 

202 21-23 21 nci maddede merkez hizmetlileri ücreti 228 900 lira ile 23 ncü maddede işletmeler 
ve merkez atelyesi hizmetlileri ücreti 279 300 lira ödenek, Bütçe Kanunu taslağının 4 
ncü maddesinde sözü edilen (D) cetvelindeki hizmetliler kadrolarının tutarıdır. 

203 11-13 11 nci maddede merkez geçici hizmetlileri ücreti olan 12 300 lira ödenek Bütçe Kanunu 
taslağının 4 ncü maddesinde yetki istenen geçici hizmetlilere ait olup tasfiye işlerinde, 
13 ncü maddedeki 20 250 liralık ödenek de kurs öğretmenlerine ait olup bu işlerde çalış
tırılacaklardır. Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğüne eski idarelerden devre
den hesapları inceleyip sonuçlandırmak üzere keçici olarak bu tasfiye ekiplerinin çalıştı
rılması zaruri ve faydalı görülmektedir. 
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206 11-40 11 nci maddede merkez memurları çocuk zammı 13 500 lira, 13 ncü maddede işlet
meler ve merkez atelyesi memurları çocuk zammı 35 000 lira, 21 nci maddede mer-
(kez memurları doğum yarrımı 2 000, 23 ncü maddede işletmeler ve merkez atelyesi 
ımemurları doğum yardımı 9 000 lira, 31 nci maddede merkez memurları ölüm yar
dımı 3 000, 33 ncü maddede işletmeler ve merkez atelyesi memurları ölüm yardımı 
6 000 lira önceden hesaplanması mümkün olamadığından takribi olarak konulmuş
tur. 40 nci maddede yakacak zammı 1 080 lira ödenek Muş İlinde kurulmuş olan 
Devlet Çiftliğinde görevlendirilen memurlarla 1954 yuh içinde yüksek rakımlı böl
gelerde çalıştırılan memurlar için konulmuştur. 

209 11 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödeme karşılığı 
% 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleri ile artış farkları 107 004 lira ödenek 201 nci 
faslın 11, 13, 21 ve 23 ncü ve 202 nci faslın 21 ve 23 ncü maddelerinde yer alan me
mur ve hizmetliler aylık ve ücretleri tutarının % 6 sı olarak hesaplanmıştır. 

12 Emekli Sandığına yapılacak % 1 ek 'karşılığı 17 834 lira 201 nci faslın 11, 12, 21, 23 
ncü ve 202 nci faslın 21, 23 ncü -maddelerinde yer alan memur ve hizmetliler aylık 
ve ücret tutarının % 1 i olarak hesap edilmiştir. 

13 Bu maddeye konulan 50 000 lira ödenek 6122 sayılı Kanun gereğince emekliye ayrı
lacaklar için konulmuştur. 

14-15 14 ncü maddede Sandık yönetim giderleri için emekli keseneğinin 0,0509 nispetinde 
6 475 lira konmuştur. 15 nci diğer ödemeler maddesine igeçen sene olduğu gibi 
1 000 lira konulması ilerde vukuu melhuz giderler içindir. 

210 .Temsil ödeneği : 2 100 lira aylık 175 lira üzerinden hesaplanmıştıır. 

218 5433 sayılı Kanunun 27 nci maddesi gereğince veznedar ve yardımcılarına verilecek 
kasa tazminatı 10 000 lira bu ödenekveznedar aylıklarının bir yıllığının % 25 ilâ % 15 
arasında vasati olarak hesaplanmıştır. 

Üçüncü Kısım : 

301 10-60 Merkez giderleri : 
10 ncu maddede kırtasiye 3 000 lira, 20 nci maddede döşeme için yeni yapılmakta 
olan idare binasının ihtiyacını karşılamak üzere 2 500 lira ve 30 ncu demirbaş 5 000 
lira, 40 nci maddede öteberi giderleri 5 000 lira, 50 nci maddede aydınlatma 5 000, 
60 nci maddede ısıtma 10 000 lira konulmuştur. Bu ödeneklerin hesabında yeni ida
re binasının ilk ihtiyaçları ve geçmiş yılların bu çeşit masrafları göz önünde tutul
muştur. 

302 10-60 İşletmeler ve merkez atelyesi büro giderleri : 
10 ncu maddede kırtasiye 10 000, lira, 20 nci maddede döşeme 5 000 lira, 30 ncu 
maddede demirbaş 7 000 lira, 40 nci maddede öteberi giderleri 5 000 lira, 50 nei 
maddede aydınlatma 10 000 lira, 60 nci maddede ısıtma 25 000 lira ödenek konul
muştur. Bu ödeneklerin hesabında geçen yılın bu çeşit masrafları ve bütçe yılı zar
fında yapılması mümkün tasarruflarla ihtiyaçlar göz önünde tutulmuştur. 

303 Basılı kâğıt ve defterler için geçen sene olduğu gibi 15 000 lira hesaplanmıştır. 

304 11-23 11 nci maddede merkez posta ve telgraf ücretleri 6 000 lira, 13 ncü maddede işlet
meler ve merkez atelyesi posta ve telgraf ücretleri 4 000 lira, 21 nci maddede mer
kez daireleri telefon ve başka haberleşme ücreti 8 000 lira, 23 ncü maddede işletme-
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ler ve merkez atelyesi telefon ve başka haberleşme ücreti 3 000 lira gecen yılın gi
derleri göz önünde tutularak konulmuştur. 

305 11-13 Kira bedelleri : 
11 nci maddede merkez için 19 500 lira, 13 ncü maddede işletmeler ve merkez atelye
si için 3 500 lira konulmuştur. 11 ntü maddedeki tezayüt Millî Korunma Ka,Lanunur. 
tadili dolayısiyle kiralara yapılmış olan zamlardan ileri gelmektedir. 

306 Giyecekler 
3 000 lira merkez şoför ve odacı gibi hizmetlilerin elbise ve ayakkabıları karşılığı
dır. 

307 -10-20 10 neu maddede sürekli görev yolluğu 15 000 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 lira teftiş kurulu başkan ve müfettişlerinin 1954 yılı teftiş programına göre 
hesaplanmıştır. 

40 Yabancı memleketler yolluğu : 
I lira geçen sene olduğu gibi tertibin muhafazası bakımından konulmuştu]'. 

308 11-13 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yolluklar : 
II nci maddede merkez 4 000 lira, 13 ncü maddede işletmeler ve merkez atelyesi 
8 000 lira kanuna müsteniden memurların tedavi ve yol giderleri karşılığı olup tak
ribi olarak konulmuştur. ;*"'"' 

309 21-22 21 nci maddede merkez taşıtları işletme giderleri 5 000 lira, 22 nci maddede mer
kez taşıtları onarma giderleri 2 000 lira hizmet taşıtlarına aittir. 

Dördüncü kısım : 

403 Umum Müdürlük teşkilâtını görecek yerli ve yabancılar için sarf edilecek giderle 
buna benzer diğer giderler karşılığı olarak gecen sene olduğu gibi 5 000 lira takribi 
konulmuştur. 

407 30 deri verilecek para olarak konulan' 250 lira Muhasebei Umumiye Kanununun 48 ııei 
maddesi ile ilgili bulunan giderlere aittir. 

40 Mahkeme harçları 1 000 lira tahakkuku vukuuna bağlı bulunduğundan takribi ola
rak konulmuştur. 

41(5 5433 sayılı Kanunun 6 nci maddesi : 
İşletme merkezine en çok beş kilometre uzaklıkta okul bulunmadığı takdirde gerek
li görülen yerlerde ilkokul açılmasını âmir bulunduğundan Konuklar, Gözlü ve Al-
tmova işletmelerimizde açılmış olan okul giderlerini karşılamak üzere konulmuş
tur. 

419 Mahkeme giderleri 10 000 lira tahakkuku vukuuna bağlı hususattan bulunduğun
dan takribi olarak konulmuştur. 

420 Pasif korunma masraflarına, ait tertibi muhafaza etmek üzere 1 lira konulmuştur. 

451 10 Satmalma ve abone için konulan 2 000 lira teşkilât elemanlarına faydalı bilgileri 
ihtiva eden gazete, derci, kitap alımı ve abone bedelleri karşılığıdır. 

20-30 20 nci maddede 1 000 lira çeşitli giderler ve 30 neu maddede 4 000 lira çiftçiye yeni 
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ziraat^ usullerini ve çeşitlerini tanıtmak ve 5433 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
(F) fıkrası gereğince Umum Müdürlüğün görevleri konusuna giren işlerde öğretici 
mahiyette yayınlar yapmak içindir. 

Yabancı memleketlerdeki teknik tarım usul ve esaslarını tetkik ve bu sahadaki gör
gü ve bilgilerini artırarak işletmelerimizde verimli neticeler sağlamak üzere yaban
cı memleketlere gönderilecek iki öğrencinin muhtelif yardım ve imkânlardan da fay
dalandırılacaklar göz önünde tutulmak suretiyle yolluk ve masrafları karşılığı ola
rak 10 ncu maddeye 14 150 lira on iki elemanın gidiş ve dönüş yollukları ve sair mas
rafları için 20 nci maddeye 48 000 lira ödenek konulmuştur. 

Düşünülmiyen giderler için 500 lira ödenek Muhasebei Umumiye Kanununun 38 ve 
59 ncu maddeleri gereğince 'kullanılmak üzere bütçenin öteki fasıl ve maddelerinde 
tasavvur edilemiyen hizmetleri karşılıyacaktır. 4 

Fuar ve sergilere idarenin iştirakini temin maksadiyle 10 000 lira 'konulmuştur. 

Açılacak makine ve ziraat aletleri kursları için bu fasla seçen sene olduğu gibi 
93 500 lira ödenek konulmuştur. 
Beşinci kısım : 

1953 yılında tahakkuk edecek borçları karşılamak üzere geçen sene olduğu gibi 
2 500 lira konulmuştur. 

G-eçen sene olduğu gibi bu sene de 25 000 liradır. Bu tahsisat Umum Müdürlüğün 
1950 - 1952 yılları borçları ile mülga idarelerinin faaliyetlerinden doğacak ilamlı 
borçlarını karşılamak üzere konulmuştur. 

Altıncı kısım : 

Mülga Zirai Kombinalar İdaresi İşletmelerinde çalışırken ölen veya sakatlananlara 
yapılacak yardımlar için 2 500 lira konulmuştur. 

A : 2) Yatırımlar : 

Bu tertibe konulan 35 000 lira idare binaları ile memur lojmanlarının tamire muhtaç 
olanlarının onarma giderleri karşılığıdır. 

1954 yılı içinde Polatlı, İğdır ve Çiç'ekdağ işletmelerinde yaptırılacak idare binaları 
karşılığı olarak 300 Ö00 lira konulmuştur. 
1954 yılında İğdır, Polatlı ve Dalaman işletmelerinde yapılması zaruri görülen 18 
aded memur lojmanları karşılığı olarak 700 000 lira konulmuştur. 

Dağıtma tesisleri noksanlarının ikmali ve blokaj ve beton döşemeleri için 100 000 lira. 
konulmuştur. 

B) Gelir bütçesi : 
Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünün 1954 yılı gelir bütçesi maddesiz 3 
fasla dağılmış 3 715 346 liradan ibarettir. 5433 sayılı Kanunun 16 nci maddesi katma 
bütçe giderlerinin tamamını döner sermayenin yıllık safi gelirinden karşılanmasını 
âmirdir. Bu hükme uyularak gider bütçesi umumi yekûnu olan 3 715 346 liranın bir tek fa
sıl halinde gelir bütçesine konulması ile yetinmekte yerinde olmakla beraber giderleri 
katma bütçeden sağlanan m'«3mur lojmanlarından elde edilecek gelirlerin de katma 
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bütçeye ait olması tabiî görülerek bunun için de ayrı bir tası] açılmış ve 3 OOO lira 
gelir tahmin olunmuştur. Ayrıca her müessesede olduğu gibi bu idarenin de meselâ, 
akitler ahkâmına riayetsizlik halinde teminatların irat kaydedibnesi gibi çeşitli geliri de 
olabileceği düşünülerek bu adla da bir üçüncü fasıl ilâve edilmiş ve bundan da 2 000 
lira gelir tahmin olunmuştur. Böylece gid'er bütçesi umum yekûnu olan 3 715 34b' 
liradan yukarda arzedilen iki fasıldaki 5 000 lira çıktıktan sonra kalan ve gelir bütçe
sinin 1 nci faslına geçirilen 3 710 346 liranın döner sermayenin 1954 yılı safi gelirin
den ayrılacak miktarla karşılanacağı tahmin olunmaktadır. 

O) Hulâsa ve netice : 
Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü bütçesindeki ödeneklerle kanunun kendi
sine tahmil ettiği vazifeleri ve dolayısiyle memleket ziraatinin kalkınmasında kendi
sine düşen hizmetleri yerine getirmeye titizlikle çalışacaktır. 
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21 .1 . 1954 

Bütçe Komisyonu Riyasetine 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünün 1954 yılı Bütçesini inceledik. 

Bilindiği gibi 5433 sayılı Kanun gereğince bu müesseseye; ıslah edilmiş tohumlukların üretile
rek çiftçimize ulaştırılması, bahçe kültürleri işlerinde fide, fidan ve bağ çubuğu yetiştirmek sure
tiyle ziraatın bu kolunun da gelişmesine ve ıslahına hizmet etmesi aynı zamanda damızlıkların üre
tilmesi suretiyle de hayvancılığımızın inkişafı ve özlenen kerteye ulaştınlıması vazifeleri verilmiş 
bulunmaktadır. 

Bu meyanda makineli ve teknik ziraat işlerinde kurslar açmak yoliyle de çiftçiye örneklik ve 
öğreticilik yapması da derpiş olunmuştur. Bu makıatla 19 mahalde işletmeleri ve Ankara'da da bir 
merkez atelyesi bulunan genel müdürlüğün halen mevcut kültür arazisi yekûnu 2 115 258 dekar 
olup ayrıca 32 475 dekarlık da merası vardır. 

1953 - 1954 ekim plânına göre başta hububat olmak üzere yazlık ve kışlık zeriyat hazırlıkları 
1 055 429 dekar olup bugüne kadar bu miktardan 1 017 519 dekar ekilmiştir. 

En son çıkmış bulunan 1952 yılı bilançosuna göre mezkûr yıl içinde yapılmış olan zeriyattan 
105 000 ton çeşitli mahsul istihsal edildiği halde henüz bilançosu çıkmamış bulunan 1953 yılı istih-
salâtı 150 000 tonun üstündedir. 

Verilen 1952 bilanço rakamlarıma göre 1 kilo buğdayım (maliyeti 16.25, arpanın 11.34, yulafım 
13.34 kuruştur. 

Henüz 1953 bilançosu çıkmamış olmasına rağmen yukarda belirtilen hasılat hacmi, asgari aynı 
maliyetlerin elde edileceğini ve hattâ bunun da dûnunda bir maliyet sağlıyacağımı göstermek
tedir. 

Âmme hizaneti olarak köylüye intikal eden tohumluk ve damızlıklara yapılan hususi ihtimam 
ve bilhassa tohumluklarım ilâçlanımasii, selektörlenmesi, paketlenip çiftçi eline ulaştiTHİması için 
beher kiloya isabet eden masraf 1952 yılı bilançosuna nazaran 5.48 kuruştur. 

Yine 1952 bilânçosundaki vasati dekar verimi 100 kilo civarında iken 1953 hububat vasati ve-. 
rimi 128 kilonun üstündedir. 

Müessesenin başlıca faaliyetlerine bir göz atılacak olursa bu faaliyetlerim ıher sene iş program
ları esasları dâhilinde bir aırtış gösterdiği kaydedilebilir. Şöyle ki: 

1951 yılında tohumluk olarak tevzi edilen -miktar 46 895 ton iken 1952 yılında bu miktar 
72 000 tona yükseilımiş ve 1953 yrlı tohumluk tevziatı 90 000 tonu aşmış bulunmaktadır. 

Bunun gibi bahçe kültürleri faaliyetinde de: 1951 yılımda aşıb ve aşısıız fidan tevziatı 218 000 
aded ilken 1952 de bu miktar 580 000 e çıkarılmış ve 1953 te de aynı miktar muhafaza- edilmiş 
olmasıtna mukabil bağ çubuğu tevziatı 1953 yi'lımda ilk defa olmak üzere 100 000 olarak tahakkuk 
ettirilmiştir. 

Ayrıca sebzeciliğin köylü ziraatine intikalini teşvik maksadiyie de 1951 yılımda 45 000, 1952 
yılında 246 000 fide köylüye dağıtıldığı halde. 1953 yılımda bu miktar 475 000 adedine yükseltil
miştir. 

Damızlık hayvan tevziatında da : Hayvancılık.işleri hernüa daha yeni bir mevzu olarak ele 
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alımmılş olmasına unukaıbi! bu şubede de çok kısa bir /»manda büyük hamileler yaipulaeağı mevcut 
iş programların un tetkikından anlaşıılmalktadır. 

Müessesenin, 1951 yılında köylüye intikal ettirdiği damılzlıık koç ımüktarı 1 000, 1952 yıllında 
1 000 olmasına mukabil 1953 yılımda bu miktar 1 353 e yükselmiştir. 

Damızlık boğa tevziatı 3 senelik plân mucibince her sene 150 tşer aded olımak üzere tahakkuk 
ettirilin is. bullıınm akta dır. 

İçerisinde bulunduğumuz 1954 yılımda programa alınmış oiam tohumluk ve damızlık tevzia
tına gelince : 

Tohumlukların miktarı 100 000 ton olarak hesaplanmış, aşılı aşısız fidan miktarı 600 000, bağ 
çubuğu 150 000, sebze fidesi 500 000 olarak tertiplenmiş ayrıca 100 000 aded aşı kalem tevzii de 
I > I ânlaştırılmıştır. 

Hayva.ncil.ik mevzuunda da 1954 yılında dağıtılacak koç miktarı yine 1 350 civarında olacak 
buna mukabil lb\5 boğa tevzie tâbi tutulmakla beraber ayrıca 1952 ve 1953 yılında henüz başlan
gıç halinde olan küçük ehli hayvanlar tevziatı artırılarak 1953 yılında 4 000 etrafında olan piliç. 
tahsisleri 1954 te 8 000 adedine, 25 000 civarında olan damızlık yumurta tevziatı da 52 000 e 
çıkarılırı ası pir ulaştırılmıştır. 

Bunun yanında 1953 yılında ilk defa tevzi edilmiş bulunan oğul arısı miktarı 15 aded iken bu 
miktar 1954 yılında 125 e çıkarılacaktır. 

Hayvancılık mevzuunda bir taraftan merinoslaştırma ve öte yandan da hariçten damızlık hay
van getirilmek suretiyle memleket ekonomisine en elverişli tiplerin üretilip halka intikali prog
ramın ana hatlarını teşkil etmektedir. 

Muhtelif ziraat alet ve makinelerinin bir taraftan kullanılmalarını diğer taraftan lüzumunda 
tamir işlerini öğretmek üzere Ziraat işleri Umum Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak açılan kurs
lardan 1952 de dört yerde açılan makinist kurslarında 330 makinist yetiştirilmiş, 1953 yılında 
kurs yerleri beşe iblâğ edilerek 341 eleman yetiştirilmiştir. 

Kurs faaliyeti 1.954 iş programında ziraat makinelerinden maada tavukçuluk, arıcılık ve hay
van yetiştiril m esi şubelerime de teşmil edileceği öğrenilmiştir. 

Muhtelif cins nebatlarım ekim zamanları ile atılan tohum miktarlarını gübreli veya gübresîz 
ziraat şekil ve usullerini köylüye bilfiil göstererek bilgi ve görgüsünü artırmak maksadiyle işlet
melerde açılan tecrübe tarlaları çalışmalarma geçen yıl da devam edilmiş ve kimyevi gübre tec
rübesine tâbi tutulan arazi miktarı: 

1952 yılında 79 000 dekara 1 350 ton ıgübre, 

- 1953 yılında 250 000 dekara 1 500 ton gübre, 

1954 yılı için 312 000 dekara 2 500 ton gübre atılmış olduğu öğrenilmiştir. 

1953 yılında da yeraltı sularınım sondaj işlerine devam edilmiş. Polatlı, Altınova, Gıözlü çift
liklerinde bu faaliyetlerde»! müspet netice ve elde edilen sulardan fayda sağlanmış bulunmak
tadır. 

Memlekette günden güne çoğalan ve köylü elinde bulunan ziraat alet ve makinelerimin tamir 
işlerinin daha iyi, süratli ve maliyet fiyatlarına yapılabilmesi için işletmeler atelyelerinde lüzum
lu takviyelerin yapılmakta olduğu anlaşılmaktadır. 

13u cümleden olarak köylüye ait traktör, biçer - döğer, pulluk ve sair ziraat makinelerinden 1953 
yılında 3 900 adedinin tamir edildiği tes-bit okunmuştur. 

( S. Sayısı : .100 ) 
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Bu meyanda çiftçi ihtiyaemı karşılamak üzere çeşitli yedek parçalar da imkân nispetinde tah
sis edilmiştir. 

Butıdan başka hasat zorluğu çeken civar çiftçilere 31 biçer - döğer tahsis edilmek suretiyle ha
sat yardımı da yapılmıştır. 

Yem nebatları üzerinde hususi bir ehemmiyetle durulduğu 1953 senesinde 13 114 dekar ekim 
yapıldığı görülmüş ve 1954 senesi programında 14 827 dekar üzerinde ekim yapılması dserpiş olun
muştum. 

•Kauçuk sanayiinin memleketimizde kurulmasını ve inkişafını sağlamak üzere Antalya'da bir Gu-
ayul işletmesi kurulduğu, 1 000 dekarlık bir saha üzerinle mesai yapılmakta olduğu görülmüştür. 

Doğu illerinin tohumluk, damızlık ve fidan, ihtiyaçlar mı karşılamak üzere İğdır'da bir işletme 
kurulmuş ve 1953 yılından itibaren faaliyete geçilmiştir. 

1. Bütçemin gider kısmı , 

Genel müdürlüğün 1954 yılı normal bütçe (A/l) giderleri olarak teklif edilen miktar geçen 
yıla göre 73 093 lira fazlasiyle 2 580 346 liradır. 

Artış sebebi: Bölüm ve maddelerin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere mevcut olup da bu 
yıl genişletilen hizmetlerden ileri gelmektedir. 

Yaptığım temas neticesinde bu idarenin meslek bilgisi ile mücehhez elemanlara bilhassa hay
vancılık mevzuu ile ilgili olarak ziraatçi ve veterinerlere ihtiyacı olduğu ve bu ihtiyacı karşıla
mak üzere bursyer olarak talebe yetiştirilmesi lâzımgeldiği kanaatine varılmıştır. Münasip gö
rüldüğü takdirde bütçedeki 601 nci bölümde açılacak yeni bir maddeye bu maksatla 15 000 lira
lık bir ödenek konulması yolunda serdedilen lüzuma tarafımızdan da iştirak edilmektedir. 

Bu husus kabul buyurulduğu takdirde (B) cetvelinin 1 nci faslına da bu miktarın ilâvesi ge
rekmektedir. 

Yatırım (A/2) bütçesinde teklif olunan miktar geçen sene bütçesine nazaran 625 000 lira 
noksaniyle 1 135 000 liradır. 

Bu noksanlık geçen senelerde alınmış olan tahsisatlarla tesis ihtiyaçlarının kısmen sağlanmış 
olmasından ve 1954 programı ile tahakkuku mümkün görülen ihtiyaçlara tekabül eden hakiki 
miktarın tesbit edilmiş olmasından ileri gelmektedir. 

Binnetice 1954 yılı Bütçesinin umumi yekûnu geçen yıla göre 551 907 lira noksaniyle 3 715 346 
liradan ibaret bulunmaktadır. 

1953 Bütçesinin (L) cetveline ilâveten bu sene merkezde 1 aded 25 liralık ve 1 aded 20 lira
lık memur kadrosunun, işletmelerde ise 1 aded 90 lira maaşlı müdür, 2 aded 60 liralık müdür-
yardımcısı ve 1 aded 30 liralık, 1 aded 25 liralık memur ki, ceman 7 kadronun (L) cetveline alın
dığı, esasen bu kadroların halen münhal bulunduğu görülmüştür. 

201 nci maaş tertibinde görülen 26 700 liralık noksanlık bundan neşet etmiştir. 

Kadro üstünde maaş alanların sayısı 34 olup bunlara yılda ödenen miktar 21 000 lirayı bulmak
ta ve bu miktar ise bütçeye tabiatiyle noksan inikas ettirilerek az aylıkların daha üst derecelerde 
hizmet görmeleri neticesi olarak elde edilen tasarruflarla vaziyet idare olunmaktadır. 

Mecburi hizmetli olup kadro dışında çalıştırılanlar yoktur. 

Mecburi hizmeti olan 2fl makine ihtisas okulu mezunu, 3 yüksek ziraat mühendisi ve 3 mühen
dis bu idarede vazife görmektedir. 

( S. Sayısı ; 100 ) 
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kimsenin bulunmadığı ifade olunmuştur. 

202 nci ücretler bölümünün merkeze ait olan tertibinde 23 100 liralık bir artış vardır. 

Bu artış hakkında gösterilen mucip sebepler : 

1. 1953 yılı (D) cetveline nazaran 1954 yılı (D) cetvelinde gruplaştrrma sebebiyle 2 aded 
550 liralık, 3 aded 225, liralık, 1 aded 400 liralık, 3 aded 250 liralık olmak üzere ceman 9 aded 
kadtfo tenzil edilmiş ve buna mukabil 3 aded 475 liralık, 1 aded 300 liralık, 1 aded 250 
liralık, 4 aded 300 liralık, 3 aded 200 liralık, 2 aded 350 liralık ki, ceman 15 kadro ilâve olunmuş
tur. 

Netice itibariyle 1954 yılı (D) cetveli kadrosu 1953 yılı cetveline nazaran 6 aded fazlasiyle 
tesbit olunmuş ve sözü geçen 23 100 lira bu kadroların karşılığını teşkil etmiştir. 

2. Buna mukabil işletmelerin 1954 (D) cetveli kadrolarında aded bakımından 1953 senesine 
nazaran her hangi bir artış veya eksik olmamakla beraber gruplaştırma neticesi olarak 18 000 
liralık bir eksiliş müşahede olunmuştur. 

Bu suretle temin edilen tasarruf birinci maddede gösterilen artışın kısmı âzamim karşılamış bu
lunmaktadır. 

Başka haklar kısmında 206 ve 209 ncu bölümlerin bâzı tertiplerinde görülen fazlalıklar özel 
kanunları gereğince yapılması iktiza eden zamlar göz önünde tutularak tesbit edilen rakamlar
dan ileri gelmekte ve bu fasıllara ait artışların mecmuu 27 882 liradan ibarettir. Bunun 11 900 
lirası 1954 yılında tekaüt olmak istiyenlere verilecek ikramiye için konulmuş bulunmaktadır. 

Merkez yönetim giderlerine ait olan 301 nci bölümün döşeme tertibinde 24 400, demirbaş 
tertibinde 3 000, aydınlatma tertibinde 2 500, ısıtma tertibinde 5 500 lira ki, ceman 35 400 li
ralık bir fazlalık görülmektedir. Bu fazlalık yeni yapılmakta olan merkez idare binasının ihti
yaçlarını karşılamak zaruretinden doğmaktadır. 

302 nci işletmeler ve merkez atelyesi büro masrafları faslından döşeme ve demirbaşlarda 
6 000 liralık bir fazlalık mevcuttur. Bu fazlalık da işletmelerde yapılmış olan idare binaları ih
tiyaçlarını karşılamak içindir. 

304 ncü posta ve telgraf ve elefon ücret ve masrafları faslında merkez daireleri telefon mas
rafları tertibinde 1 000 lira ve işletmeler telefon masrafları tertibinde keza 1 000 lira ki; ceman 
2 000 liralık bir fazlalık görülmüştür. 

Bu fazlalık merkezdeki yeni idare binasiyle yeni kurulan işletmeler için lüzumlu telefon mas
rafları karşılığıdır. 

305 nci kira bedeli faslında 9 750 liralık bir fazlalık görülmüştür. Bu fazlalık 6084 sayılı Ka
nunun icabettirdiği ilâve karşılığıdır. 

307 nci yolluklar faslının 10 ncu maddesinde görülen 3 000 lira fazlalığın geçen sene bütçele
rine konulan tahsisatın kifayetsizliği göz önünde tutularak ilâve edildiği anlaşılmıştır. 

458 nci fasılda fuar giderlerinde 4 000 liralık bir fazlalık görülmektedir. Geçen sene bütçeleri
ne konulan tahsisatla bu hizmetin gereği gibi ifa edilemediği bu sebeple bu sene 4 000 lira fazla 
konulduğu bildirilmiştir. 

( S. Sayısı : 100 ) 
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741 nei yapı işleri faslında geçen seneye nazaran 625 000 liralık eksiliş görülmektedir. 

(Bunun 475 000 lirası merkez ve işletmeler ddare binaları yapımı maddesine taallûk etmektedir. 
Filhakika merkez idare binası için geçen sene bütçesine .konulan tahsisatla ihale yapılmış olduğun
dan bu tahsisatın ıtekrar talebine lüzum kalmamıştır. 

Aynı faslın 20 nei maddesinde (işletmeler memurları konutları yapımı için geçen sene bütçele
rine konulan tahsisatlarla ihtiyaçların kısmı âzami sağlanmış ve 1954 senesi için ancak 700 000 li
ralık bir programın tahakkukunun mümkün görülebilmiş olduğundan bu miktar geçen seneye 
nazaran 150 000 lira noksan bulunmaktadır. 

II - Bütçenin gelir k%sm%: ' *• • • 

Umum Müdürlük bü'tçesinıin (B) cetvelinde yer alan gelir kısmı üç bölümden ibaret olup yal
nız birinci bölümde 551 907 liralık bir noksanlık görülmektedir. Kuruluş Kanununa göre döner 
sermayenin yıllık safi gelirinden ayrılıp katma bütçe giderleri karşılığı olarak tesbit edilen bu 
bölü'm muhteviyatı katma bütçe giderlerinin geçen seneye nazaran eksik olması sebebiyle yukarda 
yazılı miktar da eksik olarak tesbit olunmuştur.' 

(Binnetice tetkik mevzuunıuz olan bütçenin gelir kısmı geçen seneye nazaran 551 907 lira nok-
saniyle 3 715 346 lira olarak gider bütçesi yekûnuna tekabül 'etmekte olduğu görülmüştür. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünün döner sermayesi itibari olarak 120 000 000 
liradır. Bunun ödenmiş kısmı 1952 yııb bilançosuna göre 65 $45 333 liradır ki, % 55 demektir. 

Sabit kıymetlere yatırdığı miktar ise öz kaynaklarıının % 33.47 sime tekabül leder. 

1951 Büteçsiyle Hazineye ödettirilmiş olan 15 milyon lirayı da hesaba katacak olursak hakiki 
ödenmiş miktarın 80 945 333 liraya yükselmiş olduğunu görürüz. 

1952 de selektörden geçirilmiş ve ilâçlanımış olarak dağıtılan tohumların bütün masraf tutarı 
2 858 906 lira ve 1950 ve 1951 yıllarımda ise 4 926 453 lira olup üç yıl yekûnunu teşkil eden 
7 785 359 liranın tahsil ©dilmiyerek masraf kaydolunmak suretiyle zarara intikal ettirildiği yani 
bu masrafların da tohumluk bedeline ilâvesi suretiyle satış yapılmış olsaydı idarenin bu miktar 
daha kâr sağlamasının mümkün olacağı fakat bu masraflara rağmen tohumluğun yine Ofis fi
yatı üzerinden satılmış olduğu bittetkik anlaşılmıştır. 

. 1952 bilançosuna göre Umum Müdürlük hesaplarını 1952 yılının katma bütçe masraf hissesi 
de çıktıktan sonra 9 080 287 lira kârla kapatmıştır. 

Mütalâa ve temenniler : 

Geçen yıl bütçe raporumuzda yapılan temennilerin hemen hepsinin yerine getirildiği, ezcüm
le : 

,Bilançonun; geçmiş yıllara nazaran 6 ay daha önce verilmiş olması ve böylece yüksek mu
rakabe heyetinin işletmelerde yapacakları tetkiklere zaman kazandırmak ve aynı zamanda bu 
heyetle iş programlarının tahakkuku bakımından sıkı bir iş birliği sağlanarak raporlarda tenkid 
edilen hususların giderilmesi imkânlarının mühim mikyasta temin edilmiş olduğu, 

Kuruluş kanununun tanzimini âmir bulunduğu tüzüğün hazırlanmış ve ilgili mercilerin tet-
kikına arzedilmiş olduğu. 

(S . Sayısı: 100) 
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Hububat standart tiplerinin tesbit ve piyasaya arz şekillerinin ıslahı üzerinde ehemmiyetle 

durulduğu. 

Görülmüştür. 

Tetkikatımız neticesinde zirai sahada çiftçiye örtıek olmak ve öğreticilik yaparak Türk köy
lüsünü kalkındırmak, mahsulünün kalitesini yükseltmek için bir taraftan ıslah edilmiş tohum 
temin etmek öte yandan da fidan, fide ve damızlık hayvan üretip çiftçilerimize intikal ettirmek 
bakımlarından Devlet Üretme Çiftlikleri İdaresinin çok faydalı ve verimli bir müessese olduğu 
ve bu idarenin bugün sarf edegelmekte olduğu müspet mesainin âti için çok hayırlı neticeler tev-
lidedeceği kanaatine vardığımızı encümenin yüksek bilgi ve takdirlerine arzederiz. 

Elâzığ Mebusu Gazianteb Mebusu Zonguldak Mebu.su 
Ö. V. tfanaç E. Cenanı H. Baki 

( S. SayrsV : 100 ) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/690 
Karar No. 84 

39.1.1954 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlü
ğü 1954 yılı Bütçesi hakkında hazırlanan ve ic
ra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılıp Başvekâletin 30 . XI . 1953 tarihli 
ve 6/3302 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun 
lâyihası komisyonumuza havale edilmiş olmakla 
Tarım Vekili, Maliye Vekâleti Bütçe ve Malî 
Kontrol ve Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürleri hazır oldukları halde tetMk ve mü
zakere edildi. 

Umum Müdürlüğün 1954 yılı bütçesini Ko
misyonumuz namına tetkik eden raportörlerimi
zin raporu incelendikten ve Umum Müdürlüğün 
faaliyetini ilgilendiren mevzular üzerinde soru
lan sualler Hükümet tarafından cevaplandırıl
dıktan sonra bütçe masraf ve varidatını gösteren 
cetvellerin fasıl ve maddelerinin tetkik ve mü
zakeresine. geçilmiştir. 

Umum Müdürlüğün, 1954 yılı Bütçesinin 
masraf kısmını ihtiva eden (A/ l ) işaretli cetvel 
yekûnu geçen yıla nispetle (73 093) lira fazla
lıkla (2 580 346) ve (A/2) işaretli yatırım kıs
mı ise (625 000) lira noksan ile (1 135, 000) li
ra Vriarak Hükümetçe tesbit ve teklif edilmiş 
bulunmakta olup lâyihanın gerekçesinde fasıl ve 
maddelerde yapılan artış ve eksilişlerin mucip 
sebepleri etrafiyle arz ve izah edilmiştir. 

Fasıl ve maddelerin tetkiki sırasında bu ida
renin meslek bilgisi üe mücehhez elemanlara ve 
bilhassa hayvancılık mevzuu ile ilgili olarak zi-
raatçi ve veterinerlere ihtiyacı olduğu ve bu 
ihtiyacı karşılamak maksadiyle bıırsiyer ola
rak taleibe yetiştirilmesi lâzımgeldiği cihetle 
yeni bir fasıl açılarak (15 000) lira tahsisatın 
bu maksatla vaz'ı için raportörümüz tarafından 
vâki teklif komisyonumuzca da yerinde görül
müş ve (A/ l ) işaretli cetvelde yeniden komis
yonumuzca açılan 450 nci (Üniversite ve yükeek 
okullarda okutulan öğrencilere verileeek burs
lar) faslına (15 000) liranın ilâvesi ve diğer 
j'nsıl ve maddelerde değişiklik yapılmamak su

retiyle (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu (2 595 346) 
lira olarak komisyonumuzca tesbit ve yatırım
lara ait (A/2) işaretli cetvel ise Hükümetin tek
lifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Umum müdürlüğün varidatı, Bütçe kanu
nu lâyihasına ilişik (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (3 715 346) lira olarak Hükümet
çe tesbit ve teklif edilmiştir. Bütçenin masraf
larını karşılamak üzere döner sermayenin yıl
lık safi kârından tefrik edilerek bu cetvelin 
birinci faslına mevzu tahsisatta geçen yıla na
zaran görülen (551 907) lira noksanlık, 1954 
yılı Bütçesinin (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvel
ler yekûnunun geçen yıla nispetle bu miktar
da eksik olarak tesbit edilmiş olmasından ileri 
gelmiştir. 

(A/ l ) işaretli cetvelde yukarda arzedilen 
lüzuma binaen yeniden açılan 450 nci fasla ko
misyonumuzca vaz'edilmiş olan (15 000) liranın 
karşılığını taşkil etmek üzere (B) işşaretli cet
velin birinci faslına aynı miktarın ilâvesi kabul 
edilerek umum müdürlüğün 1954 yılı varidatı 
mezkûr ilâve ile (3 730 346) lira olarak komis
yonumuzca tesbit ve kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 1 ve 2 nci maddeleri komisyonu
muzca tesbit olunan rakamlar aksettirilmek su
retiyle, 3, 4 ve 5 nci maddeleri Hükümetin tek
lifi veçhile, 6 nci madde rakam ve kelime de
ğişikliği ile, 7 ve 8 nci maddeler Hükümetin 
teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden tanzim edilmnş olan Dev
let Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1954 
yılı Bütçe kanunu lâyihası, ekleri bulunan cet
vellerle birlikte, Umumi Heyetin tasvibine ar-
zedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reds V. 
Rize İstanbul 

/ . Akçal H. Hüsman 
Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 

Elâzığ Siird 
ö. F. Sanaç B. Erden 

{ S. «ayısı : 100 ) 
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Antalya 

A. Sanoğlu 
Çanakkale 

K. Akamnlar 
Giresun 

M. Şener 

istanbul 
F. Sayımer 

imzada bulunamadı 

Kırklareli 
Ş. Bakay 

Bolu 
M. Güçbilmez 

Gazianteb 
E. Cenanı 
istanbul 
#. Oran 

izmir 
B. Bilgin 

Kırşehir 
R. özdeş 

imzada bulunamadı 

Konya 
M. Â. Ülgen 

Mardin 
R. Erten 

imzada bulunamadı 
Rize 

0. Kavrakoğlu 
Siird 

M. D. Süalp 
Trabzon 

Söz hakkım mahfuz 
C. R. Eyüboğlu 

Malatya 
Söz hakkım mahfuz 

M. S. Eti 
Ordu 

R. Aksoy 

Seyhan 
S. Ban 
Sivas 

H. îmre 
Urfa 

P. Ergin 
imzada bulunamadı 
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HÜKÜMEÎN TEKLİFİ 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 
1954 yılı Bütçe Kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü 1954 Bütçe yılı yatırımlar 
dışında kalan masrafları için, bağlı (A/l) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (2 580 346) lira 
ve yatırım masrafları için de bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (1 135 000) lira tah
sisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü 1954 yılı masraflarına kar
şılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (3 715 346) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğünce, 1954 Bütçe yılında elde 
edilecek varidat çeşitlerinden her birinin dayan
dığı hükümler, bağlı G işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve 
tahsiline 1954 Bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 
3656 slaydı Kanunun 19 ncu maddesine giren 
hizmetlilerine 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
sı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü Kuruluşu hakkındaki 7 . VI . 
1949 tarihli ve 5433 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolardan, ilişik (L) işa
retli cetvelde gösterilenler 1954 Bütçe yılında 
kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları fasılların-
daki tahsisat üstünde çıkan ve 1953 yılı Bütçe
sinin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar ilgili oldukları hizmet fasıllarından, bu 
fasla Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisat-
dan ödenir. 

1928 - 1951 Bütçe yıllarına ait olup da, Mu-
nasebei umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 

£S. Saj 

İ S -
I BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRİŞİ 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 
1954 yılı Bütçe kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü 1954 Bütçe yılı yatırımlar 
dışında kalan masrafları için bağlı (A/l) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (2 595 346) lira 
ve yatırım masrafları için de bağlı (A/2) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (1 135 000) lira 
tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü 1954 yılı masraflarına karşı
lık dlan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (3 730 346) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları fasülann-
daki tahsisat üstünde çıkan ve 1953 yılı Bütçe
sinin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından, bu fa
sılla Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan 
ödenir. 

1928 -1952 Bütçe yıllarına ait olup da, Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine gövo 

i ; 100). , .,. 
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göre jsaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yıllan bütçelerinde bulunan borçlar, 1954 yılı 
bütçesinin ilgi i hizmet tertipleri veya üç ve dör
düncü kısım fasılları ile yatırmı fasılları ar
tıklarından eski yıllar borçları fasıllarına Mali
ye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 7. — Bu kanun 
itibaren mer'idir. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
K. Yılmaz 

Dışişleri Vekili 

Millî Eğitim Vekili 
R. 8. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikbaş 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

Devlet Vekili 

Adalet Vekili 
O. §. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili ve 
Dışişleri V. V. 
E. Menderes 
Maliye Vekili 
E. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

1 Mart 1954 ten 

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Tarım Vekilleri memurdur. 

B. K. 

/aman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları 
bütçelerinde bulunan borçlar, 1954 yılı bütçesi
nin ilgili hizmet tertipleri veya üç ve dördüncü 
kısım fasılları ile yatırım fasılları bakiyelerin
den eski yıllar borçları fasıllarına Maliye Ve-
I(;';lc':iî!'-'.- f ik t r inb ıc î ik I ?ı!ısis;ı11'?ııı ö d e n i r . 

MADDE 7. •— Hükümetin 7 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. —• Hükümetin 8 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

İşletmeler Vekili 
8. Yırcdk 

( S. Sayısı : 100 j 
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P. M. 

A/l - OETVELÎ 

1953 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

1954 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 339 000 334 500 334 500 
13 İşletmeler ve Merkez Atelyesi 

202 

203 

21 
23 

21 
23 

11 

13 

memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
İşletmeler ve merkez atelyesi 
memurları açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
İşletmeler ve merkez atelyesi 
hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetliler üc
reti 
İşletmeler ve Merkez Atelyesi 
geçici hizmetliler ücreti 

Fasıl yekûnu 

957 900 
2 000 

3 000 

1 301 900 

205 800 

297 300 

503 100 

12 300 

10 590 

22 890 

935 700 
2 000 

3 000 

1 27$ 200 

228 900 

279 300 

508 200 

12 360 

20 250 

32 550 

935 700 
2 000 

3 000 

1 275 200 

228 900 

279 300 

508 200 

12 300 

20 250 

32 550 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 13 500 13 500 13 500 

13 İşletmeler ve Merkez Atelyesi 
memurları çocuk zammı 30 000 35 000 35 000 

( S. Sayısı : 100 ) 
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M. Tahsisatın nevi 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 

23 İşletmeler ve Merkez Atelyesi 
memurları doğum yardımı 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı 

33 İşletmeler ve Merkez Atelyesi 
memurları ölüm yardımı 

40 Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla. 
cak ödemeler 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş kese
nekleri ve artış farkları 

12 % 1 ek karşılıklar 
13 Emekli ikramiyesi 
14 Sandık yönetim masrafları 
15 Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 
5433 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesi gereğince veznedar ve 
yardımcılarına verilecek kasa 
tazminatı 

••t 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü "kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 

10 Kırtasiye 
(S. Say 

1953 1954 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
I ara Lira Lira 

2 000 

6 000 

3 000 

6 000 
1 080 

61 580 

2 000 

9 000 

3 000 

6 000 
1 080 

69 580 

2 000 

9 000 

3 000 

6 000 
1 080 

69 580 

1 1 1 

99 275 
18 050 
38 100 
6 006 
1 000 

162 431 

107 004 
17 834 
50 000 

. 6 475 
1 000 

182 313 

107 004 
17 834 
50 000 
6 475 
1 000 

182 313 

2 100 2 100 2 100 

10 000 10 000 10 000 
2 064 002 2 079 944 2 079 944 

3 000 3 000 3 000 
: 100) 
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tf. M. 

20 
30 
40 
50 
60 

» • . 

302 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Tahsisatın nev'i 

Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

İşletmeler ve Merkez Atelyesi 
büro masraftan 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

1953 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

600 
2 000 
5 000 
2 500 
4 500 

17 600 

. - • • 

10 000 
2 000 
4 000 
5 000 

10 000 
25 000 

56 000 

1954 yılı İçin 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

25 000 
5 000 
5 000 
5 000 

10 000 

53 000 

10 000 
5 000 
7 000 
5 000 

10 000 
25 000 

62 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

25 000 
5 000 
5 000 
5 000 

10 000 

53 000 

10 000 
5 000 
7 000 
5 000 

10 000 
25 000 

62 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 
13 İşletmeler ve Merkez Atelyesi 

posta ve telgraf masrafları 
21 Merkez daireleri telefon mas

rafları 
23 İşletmeler ve Merkez Atelyesi 

\ telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

305 Kira bedeli 
11 Merkez 
13 İşletmeler ve Merkez Atelyesi 

kira bedeli 
•rİT= 

15 000 

6 000 

4 000 

7 000 

2 000 

19 000 

9 750 

3 500 

Fasıl yekûnu 13 250 

306 Giyecekler 3000 

15 000 

6 000 

4 000 

8 000 

3 000 

21 000 

19 500 

3 500 

23 000 

3000 

15 000 

6 000 

4 000 

8 000 

3 000 

21 000 

19 500 

3 500 

23 000 

3000 
£8.Sa4n»: 100) 
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F. M. 

307 
10 
20 
30 
40 

Tahsisatın nev'i 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Ecnebi memleketler yolluğu 

Fasıl yekûnu 

1953 
Y ı l ı 

inhsisalı 
l i r a 

.12 000 
30 000 
.15 000 

1 

57 001 

1954 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

15 000 
30 000 
15 000 

1 

60 001 

15 000 
30 000 
15 000 

1 

60 001 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi masrafları ve 
yollukları 

11 
13 

309 
21 

22 

Merkez 
îşletmeler ve Merkez Atelyesi 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

4 000 
8 000 • 

12 000 

5 000 

2 000 

7 000 

399 851 

4 000 
8 000 

12 000 

5 000 

2 000 

7 000 

256 001 

4 000 
8 000 

12 000 

5 000 

2 000 

7 000 

256 001 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

403 
407 

Temsil masrafları 5 000 5 000 5 000 

30 
40 

Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 
Geri verilecek paralar 
Mahkeme harçları 

Fasıl yekûnu 

• ( S . Sayısı : 100 

250 
1 000 

1 250 

) 

250 
1 000 

1 250 

250 
1 000 

1 250 
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F. 

416 

419 
426 
450 

451 

M. 

10 
20 
30 

Tahsisatın nev'i 

5433 sayılı Kanunun 28 nci 
maddesi gereğince okul mas
rafları 
Mahkeme masrafları 
Pasif korunma masrafları 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan talebelere verile
cek burslar 
Yayın masraf lan 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 
Çiftçiye yeni ziraat usullerini 
ve çeşitlerini tanıtma masraf
ları 

Fasıl yekûnu 

1953 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

25 000 
10 000 

500 

0 

2 000 
1 000 

4 000 

7 000 

1954 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

25 000 
10 000 

1 

0 

2 000 
1. 000 

4 000 

7 000 

lı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

25 000 
10 000 . 

1 

15 000 

2 000 
1 000 

' 4 000 

7 000 

452 Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gönde
rileceklerin yollukları ile başka 
her çeşit masrafları 

20 Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memleket-

• lere staj için gönderileceklerin 
yolluk ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

456 Düşünülmiyen masraflar 
458 Fuar ve sergi masrafları 
476 Makina ve ziraat aletleriyle 

sütçülük, tavukçuluk, arıcılık 
ve hayvancılık kursları umumi 
masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

14 150 

48 000 

62 150 

500 
6 000 

93 500 

14 150 

48 000 

62 150 

500 
10 000 

93 500 

14 150 

48 000 

62 150 

500 
10 000 

93 500 

210 900 214 401 229 401 

( S. Sayısı : 100 ) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1953 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1954 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 
502 

? < ; • i > " { 

G-eçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçlan 

Beşinci kısım* yekûnu 

2 500 
25 000 

27 500 

2 500 
25 000 

27 500 

2 500 
25 000 

27 500 

Altıncı kısım - Yardımlar 

601 5433 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce Zirai Kombi
nalar İdaresi işletmelerinde 
çalışırken ölenlerin mirasçıla
rına yapılacak yardım 

Altıncı kısım yekûnu 

5 000 

5 000 

2 500 

2 500 

2 500 

2 500 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

2 064 002 
199 851 
210 900 
27 500 
5 000 

2 079 944 
256 001 
214 401 
27 500 
2 500 

2 079 944 
256 001 
229 401 
27 500 

' 2 500 

2 507 253 2 580 346 2 595 346 

( S. Sayısı : 100 ) 
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701 
741 

742 

M. 

------

10 

20 
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A/2 - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

Yatırımlar 

I - Onarımlar 
Yapı onarımı ve küçük yapılar 
Yapı işleri 
Merkez ve işletmeler idare bi
naları yapımı 
îşeltmeler memurları konutla
rı yapımı 

Fasıl yekûnu 

Dağıtma tesisleri yapımı 

Yatırımlar yekûnu 

1953 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

• * • • < • • • • 

35 000 

775 000 

850 000 

1 625 000 

100 000 

1 760 000 

1954 yılı için "̂  
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira 

35 000 

300 000 

700 000 

1 000 000 

100 000 

1 135 000 

Lira 

" ' ..'.' YTV I!"'-".. 

, ^ 

35 000 

300 000 

700 000 

1 000 000 

100 000 

1 135 000 

* 

F. 

1 

2 

3 

B - CETVELİ 

M. Varidatın nev'i 

Döner sermayenin yıllık safi 
varidatından ayrılacak katma 
bütçe masrafları karşılığı 
Memur lojmanlarından alına
cak kira bedelleri 
Çeşitli varidat 

UMUMİ YEKÛN 

1953 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

4 262 253 

3 000 
2 000 

4 267 253 

1954 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira 

3 710 346 

3 000 
2 000 

3 715 346 

Lira 

3 725 346 

3 000 
2 000 

3 730 346 

( S. Sayısı : 100) 



—• 24 — 
C CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi 

Kanım 

Numarası Ö Z E T İ 

7 .6 .1949 5433 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Görev 
ve Kuruluş Kanunu 

G. Memuriyetin nev'i 

1 Teknisiyetı 
» 
» 
» 
» 

Ressam 
» 

3 goför 
Kaloriferci 

4 Daktilo 
» 

5 Memur 
» 
» 

Sürveyan 

» 
Dağıtıcı 

» 
Santralci 

MERKEZ 

D CETVELİ 

Aded Ücret ı G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

625 
550 
475 
400 
300 
350 
300 
300 
200 
250 
225 
300 
250 
200 
400 
350 
300 
200 
200 
200 

Bekçi 
» 

Odacı 

1 
1 
1 
8 

150 
150 
150 
125 

İşletmeler ve Merkez Atelyesi 

1 Teknisiyen 
» 

Ressam 
3 Hastabakıcı 

» 
4 Daktilo 

» 
» 

5 Depo şefi 
Memur 

» 

1 
o o 
1 
4 
10 
2 
3 
4 
1 
7 
24 
9 
14 
13 
4 

625 
550 
300 
225 
200 
200 
175 
150 
475 
300 
250 
225 
200 
175 
150 

( S. Sayısı : 100 ) 
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E - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
13 İşletmeler ve Merkez atelyesi geçici 

hizmetliler ücreti 

D. 

4 
3 

11 
12 
13 
11 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 
7 

Memuriyetin nev'i A( 

MERKEZ 

Uzman müşavir (Uzmanlık yeri) 
Yapı işleri uzmanı (Y. Mühen
dis veya mimar) 
Memur 

> 
Saymanlık memuru 

İşletmeler ve merkez atelyesi 

Müdür (Uzmanlık yeri) 
» > » 
> » » 
» Yardımcısı 

Şube şefi 
» » 

Veteriner veya zooteknist 
» » 

L 

ied 

2 

1 
1 
2 
3 
1 

4 
6 
2 
2 
5 
3 
3 
1 

- CETVELİ 

Maaş 

90 

100 
30 
25 
20 
30 

90 
80 
70 
CO 
50 
40 
70 
60 

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 memuru 

Aded 

1 
1 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
4 
2 
2 
8 
2 
2 
3 
7 

Maaş 

50 
40 
60 
40 
35 
40 
35 
30 
35 
30 
25 
30 
25 
20 
15 
60 
50 
40 
30 
25 
20 
15 

(S. Sayısı : 100) 
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îcra Vekilleri Heyetinin 2. IV . 1953 tarih ve 483 sayılı kararı ile 1958 yılında tatbik edilen (E) 

cetveline ait isimli kadro 

(Verevin adı 

Baftaafiyeci' 
Tasfiyeci kâtip 

Adod 

Merkez 

Aylıfk 
ücreti 
Lira 

500 
300 
225 

'Süresi 
Ay 

12 
12 
12 

Yıllık 
tutarı 

Lira 

(i 000 
:î (ÎOO 
2 700 

12 300 

Görerkı adı Aded 

Tarım âlet ve makineleri kursu öğretmeni 
Tarım alet ve makineleri öğretmen makinisti 

» » » » 

İşletmeler ve merkez atelyesi 

10 

1 

14 

Kurs 
müddeti 

Ay 

5 (*) 
5 
5 

Ayluk 
ücreti 
Lira 

150 
250 
200 

Tuta ı-ı 
Lira 

7 500 
H 750 
1 000 

12 250 

'*) Bu kadrolar 3888 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü dâhilinde kullanılacaktır. 

»m<t 

( S. Savısı : 100 ) 



S. SAYISI : | 4 I 
Gümrük Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve Güm
rük Tarifesi Kanunu ile ek ve tadillerinin kaldırılmasına dair ka

nun lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbatası (1/715) 

T. C. 
Başvekâlet 21 . XII . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/2688, 6/3531 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

5383 sayılı Gümrük Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 1499 sayılı Gümrük Ta
rifesi Kanunu ile ek ve tadillerinin kaldırılmasına dair olup Gümrük ve Tekel Vekâletince hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetince 5 . XII . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
kanun ve esbabı mueibe lâyihalarının ilişiğiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz 
ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LAYİHASI 

1499 sayılı Gümrük Tarifesi Kanunu ve İthalât Umumi Tarifesi, 1929 yılında yürürlüğe gir
miş idi. 

Spesifik esasa istinadeden bu tarifenin başlıca vasıfları muhtar bir tarife olması, tek dereceli 
ve âzami bir tarife bulunması ,malî ve hami maksatları bir arada toplamış bulunmasıdır. 

Bu tarife 1937 yılma kadar malî ve hami maksatları memnunluk verici bir şekilde tahakkuk 
ettirdiği halde İkinci Dünya Harbine takaddüm eden yıllarda eşya fiyatlarında vukua gelen yük
selmeler ve harb içinde bu yükselişlerin devam eylemesi üzerine sözü edilen maksatları tahakkuk 
ettirme imkânından inhiraf etmiştir . 

Filhakika 1936 yılmda elde edilen gümrük g lirinin ithal olunan eşya kıymetine nispeti % 48 
olduğu halde bu nispet - 1946 yılı Eylülünde Türk parasının kıymetinin ayarlanması üzerine 1499 
sayılı Kanunun 28 nci maddesine uyularak Türk altını ile para kıymeti arasındaki nispet tahav-
vülleri neticesinde Gümrük vergilerine % 156 nispetinde bir zam icra edilmesine rağmen - 1952 yı
lında % 12 ye düşmüştür. Gümrük Resmi gelirinin umumi geür bütçesi yekûnuna aynı yıllarda 
mütenazıran % 23 ve % 12 dir. 

Malî verimi bu suretle düşen tarifemizde muhtelif tarihlerde hami karakterinin iadesi maksa-
diyle yapılan çeşitli değişiklikler de ıslaha kâfi gelmemiştir. 

Halen bu durumda bulunan tarifenin memleketimizin sanayi ve zirai sahadaki inkişaflarını tes
hil ve tesri edecek şekilde ıslahı maksadiyle yeni bir tarifenin hazırlanması bir zaruret halini al
mış bulunmakta idi. 

Harb sonrası durumunu incelemek üzere Hükümetin tensibi ile teşekkül eden Vekâletlerarası 
Komisyon da aynı karara vararak bugünkü tarifemizin yinden hazırlanmasını yerinde bir hareket 
bulmuştur. 

Gümrük ve Tekel Vekâleti ve Vekâletlerarası Komisyon yeni "bir tarife hazırlanması konusun
da gerekli tetkikleri yaparken bu arada Paris İktisadi İş Birliği Komitesinde bir Gümrük Birliği 



kurulması yolunda verilmiş olan karara uyularak Avrupa Gümrük Birliği Etüd Grupu ihdas olun
muştur. 

Bu grup 10 Kasım 1947 tarihinde Brüksel'de toplanmış, ticaretin serbestleştirilmesinde gümrük 
birliklerinin işgal eylediği önemi belirterek bunu temin maksadiyle tarife birliği (Tarife tasnifi 
bakımından), Gümrük Birliği (mevzuat bakımından), Ekonomik Birlik (Millî ekonomilerin tetki
ki bakımından) gibi konuları tesbit etmiş ve ön plânda müşterek bir tarife hazırlanmasına karar 
vermiştir. 

Bu karara uyularak Etüd Grupu, Mülga Milletler Cemiyeti tarafından hazırlanan tarife no-
manklâtürünü esas olarak almış, o tarihten bugüne kadar her sahada vukua gelen inkişafları da 
göz önünde tutarak Brüksel Nomanklâtürü adı altında müşterek bir tarife hazırlamıştır. 

Diğer taraftan aynı grup her memlekette tatbik edilmekte olan vergiye esas tutulan gümrük 
kıymetinin tâyinindeki mer'i mevzuatı da tetkik ederek gümrük kıymetinin tâyin ve tesbitine ait 
ayrıca bir metin de ihzar eylemiştir. 

Komisyon ilk iş olarak Gümrük ve Tekel Vekâleti tarafından yapılan noamnklâtür tercümesi
ni tetkik etti. İhtisas vekâletlerinin vekâletler kanalı ile vekâletler dışı ihtisas teşekküllerinin ve 
alâkalı sanayi mensuplarının yazılı ve sözlü mütalâalarını da alarak tarife metnini ve vergi nis
petlerini tesbit etti. Komisyon vergi nispetlerini tesbit ederken her pozisyonda o pozisyona dâhil 
eşyanın yerli imalâtı bulunup bulunmadığını araştırdı. Ekonomi ve Ticaret ve İşletmeler vekâlet
lerinin bu mevzudaki tetkiklerini de göz önünde bulundurarak teşvika lâyık bir merhale veya is
tidatta bulunan sanayii koruyacak vergi nispetleri kabul etti. Sanayie mahsus ham, iptidai, yarı 
mamul ve mamul maddeleri, malî imkânları da göz önünde bulundurarak mümkün mertebe dü
şük nispetlere bağladı. Vergiler tahammül kabiliyeti ve ihtiyaçlara cevap verme dereceleri iyice 
tartılmak suretiyle zaruri ihtiyaç maddelerinden lüks maddelere doğru artan nispetlerin gerçe
ğe tetabuk etmesini sağlamak üzere en tesirli hassasiyeti gösterdi. 

Bundan başka Gümrük Tarifelerine mütaallik Milletlerarası müzakerelerde rastlanılan en 
büyük müşkülâtı Devletlerin kendi Gümrük Tarifelerine ait tertip ve tasniflerin ve vergi matra
hını teşkil eden ölçülerin birbirine uymaması ve binnetice bu tarifelere istinaden hazırlanmakta 
olan Dış Ticaret istatistiklerinden lâyıkı veçhile istifade edilememesi teşkil ediyordu. 

Memleketimizin bilhassa sanayi ve zirai sahadaki inkişafında spesifik tarifeden ziyade kıy
met esasına dayanan bir Gümrük Tarifesinin tesirli rol oynıyacağı yapılan tetkikatla anlaşıl
mış, birçok memleketler gibi bizim Gümrük Tarifemizin de kıymet esasına ve aynı zamanda 
Brüksel'de hazırlanan müşterek Gümrük Tarife cetvelinin tertip ve tasnifine göre hazırlanması 
uygun görülmüş ve bu kanun lâyihasına ekli olarak sunduğu Gümrük Tarife Cetvelindeki vergi 
hadlerinin hemen hemen tamamını kıymet esasına bağlamış ve bir taraftan da Avrupa Devletle
rince Brüksel'de hazırlanan Gümrük Kıymetleri Mukavelesine iltihak ederek bu mukavelename
de yazılı kıymet tarifini ve bu tarifin tatbikma ait esaslar mevzuatımıza alınmıştır. 

Halen yürürlükte bulunan 1499 sayılı Gümrük Tarifesi Kanunu ile İthalât Umumi Tarifesi
nin ve tadillerinin kaldırılmasını ve 5383 sayılı Gümrük Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesini derpiş eden kanun lâyihasının hazırlanmasındaki başlıca saik yukarda arzolunan husus
lar olmakla beraber 1949 senesi sonlarında yürürlüğe giren 5383 sayılı Gümrük Kanununun 3 se
nelik tatbikatında görülen bâzı mühim aksaklıkların giderilmesi ve bu arada ithalâtçıların haklı 
şikâyetlerini mucip olan bâzı hükümlerin değiş irilmesi de bu lâyihada nazara alınmıştır. 

Madde 1 : Bu madde ile 5383 sayılı Gümrük Kanununun 4 ncü maddesi değiştirilmiştir. Mez
kûr kanunun 4 ncü maddesinde Türkiye'ye ithal olunacak eşvaya terettübeden vergilerin öden
mesi mükellefiyetinin hangi tarihte başlıyacağı gösterildiği halde sahipleri tarafından bu kanun
da yazılı müddetler içinde muamelesi yaptırılarak gümrükten çekilmemiş olan eşyanın gümrükçe 
yapılacak satışları neticesinde memlekete ithali anında bu gibi eşyaya terettübeden gümrük 
vergisinin hangi tarihteki tarife nispet ve esaslarına göre tahakkuk ettirileceği kanunda yer alma
mış bulunmaktadır. Kanundaki bu boşluğu gidermek için mezkûr maddeye 5 numaralı bir fıkra 
eklenmesine lüzum görülmüştür. 
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Madde 2 : Yukarda sözü edilen Milletlerarası müşterek Gümrük Tarife cetveline uygun olarak 

hazırlanan ve aynı zamanda kıymet esasına dayanan yeni gümrük tarife cetvelinin birçok mem
leketlerde olduğu gibi gümrük kanununa bağlanması uygun görüldüğünden Gümrük Kanununun 
16 ncı maddesi bu- tarifeyi yürürlüğe koymak ve bunun tatbikmda nazara alınacak esasları ihtida 
eden milletlerarası komisyonca kabul olunan kaideleri kanunlaştırmak maksadiyle değiştirilmiştir. 

Madde 3 : Bu madde ile 5383 sayılı Kanunun turistik kolaylıklara mütaallik 20 nci maddesi
nin birinci fıkrası sonuna bir fıkra ilâve edilmiştir. Halen mer'i bulunan hükme göre asıl ik.ı-
metgâhı yabancı memleketlerde olan Türk veya yabancı seyahlar, birlikte veya kendilerinden en 
çok iki ay önce veya sonra getirdikleri nakil vasıtalarını triptik ve gümrük geçiş karneleri ile 
veya vergilerini teminata bağlamak suretiyle bir sene müddetle memleketimize sokabilmektedir. 
Triptik veya geçiş karnesi olmıyan yolcu ve seyyahların vasıtalarının geçici olarak memleketimi
ze ithali bugün mer'i bulunan Gümrük Kanununa göre ancak teminat vermekle kabildir. Bu ise 
çok defa mümkün olmamaktadır. Son yıllarda turizme verilen ehemmiyeti göz önünde tutarak 
turist ve seyyahlar için yerine getirilmesi mümkün olan her türlü kolaylık ve tatbikat esaslarının 
tesbiti yetkisinin Gümrük ve Tekel Vekâletine tanınması muvafık görülmüş ve mezkûr madde
nin birinci fıkrası sonuna bir fıkra eklenmiştir. 

Madde 4 : Bu madde ile Gümrük Kanununun 24 ncü maddesinin 7 numaralı fıkrası değiştiril
miş ve bu maddeye bir de 12 numaralı fıkra eklenmiştir. 

7 numaralı fıkra Hükümetin izniyle memleketimizde kazılar ve araştırmalar yapacak olan he
yetlerin getirecekleri alet ve takımların geçici birzaman için memleketimize ithaline mütaallik bu
lunmaktadır. Ancak kanun, heyetlerin getirecekleri taşıtları ve barınma vasıtalarını içine almamış 
bulunmaktadır. Bu heyetlerin getirecekleri taşıtların muaf en ithal edilebilmeleri için ka
nunumuzda bir hüküm bulunmadığı gibi bunların barınma eşyasının da 24 ncü maddenin 9 numa
ralı frkrasma göre kamplama eşyash olarak kabule imkân yoktur. Bu itibarla çeşitleri Millî Eğitim 
Vekâletince tâyin edilecek olan eşyanın muafen ithali ve mezkûr Vekâletçe tâyin edilecek müddet 
içince ihracı uygun görülmüş ve sözü edilen fıkra bu şekilde değiştirilmiştir. 

Eklenen 12 numaralı fıkraya gelince : 
Geçici kabul yoliyle ithaline müsaade olunan ve bu sebeple vergisi tahsil edilmeyip teminata 

bağlanan eşyanın zamanında ihraç muamelesini yapmıyan ve verginin tahsilinin gecikmesine sebep 
olan mükellefler için bugünkü kanunda bir müeyyide bulunmamaktadır. 

Yeniden ihraç edilemiyecek eşyayı ihraç edilecek imiş gibi beyan edip vergilerini geç ödemek 
suretiyle bu rejimi suiistimal edecek olan mükellefleri kanuni faize tekabül eden bir şartı cezai 
ile mülzim tutmak rejimin suiistimal edilmesini önlemek ve aynı zamanda benzen eşyayı kayıt
sız, şartsız vergisini ödemek suretiyle ithal edenlerle müsavatı temin etmek için kanuni faiz al
mak muvafık görülmüş ve kanuna bu sebeple bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Madde 5 : Bu madde ile Gümrük Kanununun 26 ncı maddesi hükmü değiştirilmiştir. Mezkûr 
maddenin iki numaralı bendi, Gümrük vergileri ödenerek yurda sokulan eşyanın hangi hallerde 
vergilerinin sahiplerine iade edileceğini tesbit etmektedir. Bu hallerden biri satış akdi hükümle
rine aykırı olduğunun ithalâtçı tarafından eşyanın vergileri ödenerek gümrükten çekilmesinden son
ra anlaşılması halidir. Kanun vâzıı bu gibi hallerde alman verkilerin iadesini eşyanın geldiği mem
lekete geri gönderilmsi şartiyle kabul etmiştir. Bu şartın tahakkukunun bâzı hallerde ithalâtçıları 
mutazarrır ettiği tatbikattan anlaşılmıştır. Şöyle ki, satış akdi hükümlerine aykırı çıkan eşyanın ba-
zan imalât hatası veĵ a sevk esnasında vasfını esaslı surette kaybetmesi yüzünden ıslah olunamıyacak 
hale gelmesi dolayısiyle bunun satıcı firmaya iadesinde faydadan ziyade sarfedilecek navlun ve am
balaj masrafları gibi ayrıca bir zarar da doğacağı mülâhazasiyle eşyanın Türkiye'de imha edilmesi 
talebinde bulunulmakta ve bu talep kanuna aykırılığından ötürü kabul edilememektedir. 

Diğer taraftan mezkûr fıkra hükümlerine göre, yanlış beyandan ötürü para cezasına tâbi tutula
rak yurda sokulan eşyadan satış akdi hükümlerine uygun çıkmayanların satıcı firmaya iadesine im
kân bulunmamaktadır. Satıcı firmanın satış akdi hükümlerine aykırı olarak eşya göndermesi yüzün
den para cezasına mâruz kalan ithalâtçıları bu eşyanın mahrecine iadesinden menetmek haklı şikâ-
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yetleri mucip olduğundan para cezalarını ödemiş olan mükelleflerin de bu hükümden istifade etti
rilmesi uygun görülmüş ve mezkûr maddenin 2 numaralı bendi yukardaki hususları temin edecek şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 6 : Gümrük Kanununun 58 nci maddesi, yabancı memleketlerden gelip sundurmalara 
konulan eşyanın buralarda ancak bir ay kalabileceğini ve bu müddet içinde memlekete sokulması 
sahiplerince istenilmiyen eşyanın ise antrepoya kaldırılacağını ve bir ay içinde sahipleri tarafın
dan yurda sokulmayan veya antrepoya kaldırılmayan eşyanın, sahipleri namına işletme idarelerin
ce antrepoya alınacağını âmir bulunmaktadır. 'Kanunun yürürlüğe girdiği 1949 senesi sonundan bu
güne kadar bu maddenin tatbikmda malsahipleri bir ay içinde memlekete sokmak istemedikleri eş
yasını antrepoya kaldırmak için müracaatta bulunmadıklarından eşyanın antrepoya kaldırılması 
mükellefiyeti işletme idarelerine teveccüh etmiş ve işletme İdareleri kanunun bu vecibesini yerine 
getirememiştir. 

Kıymet esasına dayanan yeni Gümrük Tarifesinin yürürlüğe girmesi halinde ithalât eşyasına 
ait fatura ve diğer vesikaların bir an evvel Gümrük İdaresine tevdii kıymet üzerinden alınacak 
Gümrük Vergisi tahakkukunun sıhhati bakımından elzem olduğundan eşya sahiplerinin bir ay 
içinde memlekete ithal etmiyecekleri eşyaları için gümrüğe antrepo beyannamesi vermeleri ve eş
yalarını antrepoya kaldırmaları zaruri görülmüş ve mezkûr madde hükmü bu hususu temin ede
cek şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 7 : Bu madde ile Gümrük Kanununun 59 ncu maddesi hükmü değiştirilmiştir. Sözü edi
len maddede Türkiye'ye kesin olarak girecek eşya için gümrüğe iki nüsha beyanname verileceği 
ve beyannamede gösterilecek bilgilerin ne olacağı tadadi olarak tasrih edilmektedir. Kıymet esa
sına istinadeden yeni tarifenin yürürlüğe girmesi dolayısiyle katî satıştan gayrı şartlar altında 
meselâ ankonsinyasyon gönderilen veya Türkiye'de şubeleri bulunan yabancı müesseselerin gön
derdikleri eşya için mükelleflerden alınacak beyannamenin şekliyle kaç nüsha olacağı ve beyanı 
istenilecek malûmatın mahiyeti birbirinden farklı olacağı gibi zamana göre de değişebileceğinden 
kanunda tadadi olarak zikredilmesi mahzurlu görülmüş ve mezkûr madde gerek bu hususları ve 
gerek uçakla gelen vergiden muaf eşya ile zatî mahiyette olan eşyanın vatandaşlara kolaylık ol
mak üzere hususi bir formaliteye tâbi tutulmasını temin edecek şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 8 : Bu madde ile Gümrük Kanununun 65 nci maddesi hükmü değiştirilmiştir. Mezkûr 
maddenin 1 nci fıkrası, Gümrük Vergisinin tahakkukunda mükelleflerin beyanlarını esas tutmak
ta ve 3 ncü fıkrası ise, gümrükçe yapılacak muayene neticesinde ancak daha yüksek vergi had
dine tâbi eşyaya raslandığı takdirde verginin muayene neticesine göre tahakkuk ettirileceğini 
âmir bulunmaktadır. 

Her iki fıkranın sarahati karşısında, Gümrük İdresince yapılacak muayene sonunda mükellefin 
lehine olarak, beyanından daha aşağı vergi haddine tâbi eşyaya raslandığı takdirde vergi tahak
kukunun eşyadan alınması gereken vergi haddine göre değil beyana göre yapılması gerekmek
te ve bu hal ise ithalâtçıların mütemadi şikâyetlerini mucip olmaktadır. Vergi adaletine aykırı düş
tüğü anlaşılan bu hüküm değiştirilmiş bulunmaktadır. 

Madde 9 : Bu madde ile Gümrük Kanununun 67 nci maddesi değiştirilmiştir. Sıkletleri üze
rinden vergiye tâbi eşyanın vergiye esas olan sıkletinin tâyinine ait hükümler 1499 sayılı Ta
rife Kanuniyle tadillerinde yer almış bulunuyordu. Sıkletleri üzerinden vergiye tâbi tutulan bâ
zı eşyanın sıkletlerinin tâyin ve tesbiti hakkında konsey tarafından teklif edilen esasların kanun
laştırılması maksadiyle 1499 sayılı Gümrük Tarifesi Kanununda bulunan sıklet esasına ait hü
kümler yerine kaim olmak üzere bu kanuna geçirilmesi zaruri görülmüş ve 67 nci madde hük
mü bu esasları ihtiva edecek şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 10 : Bu madde ile Gümrük Kanununun 68 nci maddesi hükmü değiştirilmiştir. Güm
rük Vergisine esas olan eşya kıymetlerinin her memlekette aynı prensiplere göre takdir ve tes-
bit olunması bu memleketlere ait haricî ticaret istatistiklerinin mukayesesine imkân vermesini 
ve dolayısiyle gümrük tarifelerine mütaallik milletlerarası müzakerelerin kolaylıkla ve sağlam 

(S. Sayısı : 141) 



- 5 -
bir esasa istinadederek yapılmasını sağlar. Milletlerarası ticaretin her memleketin dahilî ticare
tinden ziyade ehemmiyet kesbetmekte olduğunu gören Avrupa devletleri salahiyetli kıldıkları 
mütehassısları yasıtasiyle 1947 senesinden beri Brüksel'de yaptıklar uzun ve yorucu mesai so
nunda Gümrük Vergisine esas olaneşya kıymetinin tesbitini muayyen esaslara bağlamaya mu
vaffak olmuşlar ve bu esasların her memlekette aynı teşkilde tatbikini temin gayesiyle 15 . XII . 
1950 tarihinde bir mukavele hazırlamışlardır. 

Memleketimizin son yıllarda müşahede olunan sınai ve zirai sahadaki inkişafında spesifik ta
rifeden ziyade kıymet esasına dayanan bir gümrük tarifesinin tesirili olacağı düşünülerek bir
çok memleketlerdeki gibi Gümrük tarifemizin de kıymet esasına göre hazırlanması uygun görülmüş 
ve bu kanuna ekli olarak sunulan tarife cetvelindeki vergi hadlerinin hemen hemen tamamı kıy
met esasına bağlanmış ve bir taraftan da Brüksel'de hazırlanan Gümrük Kıymetleri Mukavele
namesine iltihak edilerek bu mukavelenamede yazılı kıymet tarifinde bu tarifin tatbikma ait 
esaslar aynen Gümrük Kanununa alınmıştır. 

Bu itibarla, Gümrük Vergisine esas olan eşya kıymetlerinin kontrolüne ait 68 nci madde hük
mü yukarıda belirtilen bu hususları ihtiva edecek şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 11 : Bu madde üe Gümrük Kanununun 69 ncu maddesi değiştirilmiştir. Halen mer'î 
bulunan hükme göre, vergi tahakkukuna ve muaflık hükümlerinin uygulanmasına esas olacak 
fizik muayene ve kimyevi tahlillerin ancak gümrük lâboratuvarlarında yapılması icabetmektedir. 
Bâzı hususi ve vâsi tesisata lüzum hâsıl olan tanlillerin gümrük lâboratuvarlarında yapılamaması 
dolayısiyle bunların Teknik Üniversite lâboratuvarları gibi diğer resmî lâboratuvarlarda yapıl
ması mecburiyetinde kalınmaktadır. Bu itibarla bu gibi lâboratuvarlarda yapılan tahlillerin de 
vergi tahakkukuna esas tutulması icabettiğinden mezkûr madde hükmü bu hususu temin edecek 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 12 ve 13 : Bu maddeler ile Gümrük Kanununun vergi noksanlarının tahsiline ve fazla
larının iadesine müteallik hükümleri ihtiva eden 84 ve 85 nci maddeleri değiştirilmiştir. 

15 . XII . 1950 tarihinde Brüksel'de akdolunan Milletlerarası • mukavele hükümlerine 
ve bu hükümlere istinaden Hükümetimizce hazırlanarak Gümrük Kanununun 68 nci maddesine ithal 
edilen esaslara göre, ithal eşyasının Gümrük Vergisine esas olan kıymetini, müstakil bir satıcı ile 
müstakil bir alıcı arasında tam ve serbest rekabet şartları altında yapılan bir akit neticesinde ka
rarlaştırılan fiyat teşkil etmekte ve bu fiyat eşyanın, satıcı tarafından tanzim olunarak alıcıya gön
derdiği fatura ve diğer vesikalarda gösterilmektedir. Gümrük idarelerinin, ibraz olunan fatura 
ve diğer vesikalar muhteviyatını teşkil eden eşya fiyatlarının yukarda belirtildiği üzere tam ve 
serbest rekabet şartları altında yapılan satış neticesinde hâsıl olan fiyat olup olmadığını, alıcının 
bu fiyattan gayrı satıcıya her hangi bir şekilde tediyede bulunup bulunmadığını derhal tetkik 
ederek meydana çıkarmasına imkân bulunmadığından ve bu hususun tetkiki mümasili eşya fi
yatlarının kontrolü ile mümkün olduğundan, noksan veya hakikata aykırı fatura ibrazı ile eksik 
vergi ödiyenlerden alınması gereken vergi farklarının tahsiline kıymet esasını tatbik eden mem
leketler uzun bir zaman aşımı süresi kabul etmişlerdir. 

Brüksel'de akdolunan Gümrük Kıymeti Mukavelesinde yer alan gümrük kıymeti tarifinin tat
bikini teminen hazırlanmış olan izahnamedeki (izahname tercümesi sahife : 167) tavsiyelere uy
gun olarak 3 senelik zaman aşımı müddetini kabul etmiş ve Gümrük Kanununun 84 ve 85 nci 
maddeleri bu esasa göre değiştirilmiştir. 

Madde 14 : Gümrük Kanununun 104 ncü maddesi antrepoya konacak eşyanın gümrüğe 
kimler tarafından ve ne şekilde beyan edileceğini 59 ncu maddeye atıf yapmak suretiyle tesbit et
mektedir. Türkiye'ye kesin olarak sokulacak eşyanm beyanına ait olan 59 ncu maddenin değiş
tirilmesi delayısiyle bu maddenin de değiştirilmesi icabetmiştir. 

Madde 15 : Bu madde ile aynı kanunun 121 nci maddesi değiştirilmiştir. Kanunun sözü edilen 
121 nci maddesi hükmü, posta yoliyle gelen eşya ile Türkiye'ye geçici olarak sokulduktan son
ra tekrar ihraç olunan eşyanın gümrükçe denetleneceğini âmir bulunmakta ve buna mukabil 
Türkiye'den kati olarak ihraç olunacak eşya ile ıgeçici olarak ihraç olunduktan sonra tekrar Tür-
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kiye'ye sokulacak eşyaya ait denetlemenin hangi idare tarafından yapılacağı tasrih edilmemek
tedir. 

Posta haricinde diğer vasıtalarla, ithal ve ihraç olunan eşyanın gerek: gümrük mevzuatına vç 
gerek gümrüklerde tatbik olunan diğer mevzuata göre gerekli muayene ve tetkikleri doğrudan 
doğruya gümrük idarelerince yapılmakta olduğundan posta yoliyle yapılacak katî veya muvak
kat ihracatın da ihtisaslarına binaen gümrük idarelerinin komtrolundıan geçirilmesi lüzumlu gö
rülmekte ve mezkûr madde hükmü bu hususu temin edeceik şekilde değiştirilmiş bulunmaktadır. 

Madde 16 : Bu madde ile muhtelif se'beplerle gümrüklerde kalmış 'eşyanın tasfiye şekline mü-. 
taallik 126 ncı maddeye 5 sayılı yeni bir fıkra eklenmiş ve 4 numaralı bendin ikinci fukraSMidaki: 
(gazete ile ilân olunur) ibaresi sadece (ilân olunur) şeklinde değiştirilmiştir. 

Filhakika halen mevcut ıbulunan kanun hükmüne göre ihraç sırasında her hangi <bir sebeple 
gümrüklerde 'alıkonulan eşyanın sundurmalarda kalma müddeti tâyin edilmemiştir. Gerek yol
cu beraberi eşyadan ve gerekse para koruma kararnamesi gereğince yurt dışına çıkarılması mü
saadeye tâbi eşyadan müsaadesi alınmamış olanların ihracına müsaade olunmaması 'halinde ve 
gerekse memleket dâhilinde ihracatın yapılacağı yere kadar getirilip formaliteleri uzun zaman 
ikmal edilemiyen eşyanın ihraç olunmaması dolayısiyle sundurmalarda bekletilmesi doğru görül
memiş ve esasen sıkışık olan am'bar durumu nazara alınaraık çıkış eşyasının da girişte olduğu 
gibi sundurmalarda 'bekleme müddetinin tâyini uygun Bulunmuş ve ıbu gibi -eşyanın üç aylık 
bir müddetle sundurmalarda kalmaları kabul edilerek maddeye böyle bir fıkra eklenmiştir. 

4 numaralı bendin ikinci fıkrasındaki ilânın gazete ile yapılması keyfiyeti satışın yapılacağı 
gümrüğün bulunduğu yerde gazete olmaması veya satış miktarının ilân masrafını korumaması 
ihtimalleri nazara alınarak bu fıkradaki gazete ile ilân olunur ibaresinin sadece «ilân olunur» 
şeklinde değiştirilmesini icabettirmiş ve madde bu şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 17 : Bu madde ile aynı kanunun gümrük komüsyoncusu olabilme şartlarına mütaallik 
134 ncü maddesine bir fıkra eklenmiştir. 

Bu fıkra ile gümrük komüsyonculariyle yardımcılarının komiser hakem veya eksper hakem 
olamıyacakları hüküm altına alınmıştır. 

Malûmdur ki gümrük eksper hakemleri tarafından avukatı olmayıp mevzuun tetkiki sonun
da karar verme salâhiyetine haiz ihtisas sahibi kimselerdir. Bu itibarla kararlarında bitaraf ol
maları şarttır. Taraflardan birinin daima gümrük olacağı nazara alınırsa, gerek gümrük ve ge
rekse mükellef hakemi olabilecek gümrük komüsyoncu ve yardımcıların gümrükle daimî müna
sebeti bulunması karşısında idare için olduğu kadar mükellef içinde bitaraf olamıyacağı dü
şünülebilir. Bu endişeyi bertaraf etmek maksadiyle gümrük komisyoncu veya yardımcılarının 
gümrük eksper hakemliği veya komiser hakemliği yapmamaları düşünülmüş ve aynı maddede 
bu hükme yer verilmiştir. 

Madde 18 : Bu madde ile aynı kanunun 140 ncı maddesi değiştirilmiştir. Bu madde gümrük 
komüsyoncu veya yardımcılarının disiplin cezalarından bahsetmektedir. Halen mer'i bulunan 
hükme göre, komüsyoncu veya yardımcılarının yolsuz ve emniyetsiz hareketlerinden dolayı kar
nelerinin geri alınmasını icabettirir cezaların bir aya kadar olanlarının Başmüdür veya Başmü
dürlük ieşkilâtı olmıyan yerlerde müdürlerce geri alınabildiği halde disiplin kuruluna intikal 
eden- hâdiselerin mezkûr komüsyonca alınacak karara kadar ağır suç teşkil edenlerin muvak
katen iş takibinden menedilmesine imkân bulunmamaktadır. 

Bu sebeple 140 ncı maddenin birinci fıkrasına mevzuata aykırı hareketlerinden dolayı hakla
rında takibat, yapılan komüsyoncu veya yardımcılarının lüzum görülen ahvalde karnelerinin mü
fettiş, başmüdür veya başmüdürlük teşkilâtı olmıyan yerlerde müdürlerce tahkikat sonuna kadar 
geçici olarak geri alınabileceği hakkında hüküm konulmuştur. 

Bu lâyihanın 17 nci maddesiyle Gümrük Kanununun 134 ncü maddesine -eklenen hükmün 
müeyyidesi olarak 140 neı maddenin sonuna ayrıca bir fıkra eklenmesi lüzumlu görülmüştür. 

Madde 19 : Bu madde ile aynı kanunun 145 nci maddesi değ'iştdrümıiştir. Kanunun halen 
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meri bulunan bu maddesi hükmü, yabancı limanlardan gelen 100 rüsum tondan yukarı gemi 

kaptan veya acentalarının gümrük mıntakasma girdikten sonra zorlayıcı sebep olmadıkça rota 
değişıtiremiyeceklerini ve Gümrük olmıyan limanlara giremiyeceklerinıi, başka gemilerle temas 
edemiyeeeklerini ve yolda duramıyacaklarını âmir olup kanunun bu 'hükmüne aykırı hareket 
edenlerin bu hareketleri kaçakçılığı tazammun etmiyorsa para cezasiyle cezalandırılacaklarını 
kaydetmektedir. 

Gümrük Kanununun 40 ncı maddesine göre muayyen müddet zarfında manifesto vermek mec
buriyetinde kalan 100 tondan yukarı gemilerin kaptan ve acentalarının mandfesto vermemele
ri kaçakçılığı tazammun etmiyorsa müeyyidesi yoktur. 

Diğer taraftan Gümrük Kanununun 43 ncü maddesine göre muntazam sefer yapan gemilerle 
hava ve liman durumu bakımından zaruret halinde muntazam sefer yapmıyan gemiler hariç ol
mak üzere manifesto vermiyen gemilerin yüklerini boşalltamıyacakları ve yük alamıyacakları hük
me bağlanmıştır. Ancak bu hükme aykırı hareket edenlerin cezalarının ne olacağı kanunda 
yer almamıştır. 

Bu icbarla mezkûr 145 nci maddeye 40 ve 43 ncü maddelerin de ilâvesi suretiyle cezasız ka
lan fiiller müeyyide altına alınmıştır. 

Madde 20 : Bu madde ile aynı kanunun 147 nci maddesinin 3 ncü fıkrası değiştirilmiştir. 
Halen mer'i bulunan fıkraya göre döküm halinde nakledilen eşyanın manifestosuna nazaran 

% 2 yi aşan eksikliğin eşyanın mahrecinden yüklenmemiş olduğu, başka yere yanlışlıkla çıkarıl
mış bulunduğu veya kaza, avarya veya hırsızlık neticesinde kaybolduğu gümrükçe tâyin edilen 
müddet içinde ispat edilemediği takdirde kaptan veya acentalarına eksiğin Gümrük Vergisi kadar 
para cezası verilmesi icabetmektedir. Görülüyor ki, fıkrada yalnız eksiklikten bahsedilmekte, faz
lalıktan bohsolunmamaktadır. Döküm halinde gelen eşyanın noksan zuhur etmesi kadar fazla çık
ması da varit ve vâkıdır. Bu itibarla kanundaki bu boşluğun giderilmesi için mezkûr fıkraya faz
lalık kelimesi ilâve edilmiştir. 

Madde 21 : Bu madde ile Gümrük Kanununun 148 nci maddesi değiştirilmiştir. 
Gümrük Kanununun 84 ve 85 nci maddelerini değiştiren kanun lâyihasının 12 ve 13 ncü mad

delerine ait mucip sebepler kısmında da belirtildiği gibi lâyihaya ekli bulunan yeni gümrük ta
rife cetvelindeki vergi hadlerinin hemen hemen tamamı kıymet esasına istinat etmektedir. Bu iti
barla mükelleflerin eşyanın vergiye esas olan kıymetini ve bu kıymete ithal edilmesi gereken muh
telif ücret ve masraf unsurlarını doğru olarak beyan etmelerini emniyet altına almak lâzımdır. Bu 
da ancak vergi matrahına girmesi gereken unsurları doğru olarak beyan etmiyen mükelleflerin sı
kı bir müeyyide altına almmasiyle kabildir. Diğer taraftan mükelleflerin eşyanın vergi matrahı
na giren kıymet unsurlarını doğru beyan edip etmediğini Gümrük İdaresinin meydana çıkarması 
zaman alıcı olduğu kadar zordur. Bu sebeple kıymet üzerinden vergiye tâbi eşyanın matrahını doğ
ru beyan etmediği anlaşılan mükelleflerin daha ağır cezaya çarptırılmaları zaruri görülmüş ve di
ğer memleketlerde olduğu gibi kanunun 148 nci maddesinde bu husus ayrı bir fıkra ile temin edil
miştir. Bundan başka mezkûr maddenin bugünkü hükmü, eşyanın tarife tatbikatına müessir cins, 
nevi ve vasfında veya kıymetten gayrı vergiye esas olan sıklet, sayı veya baş gibi ölçülerinde 
yapılan noksan beyandan ötürü eksik vergi alınmasını icabettiren hallerde noksan alınan ver
ginin alınması gereken vergiye nazaran % 2 den fazla bulunması hallerini cezalandırmaktadır. 
Tatbikatta % 2 gibi cüzi, önüne geçilmesi mümkün olmıyan sebeplerden ileri gelmesi dolayısiyle 
bu farklardan ötürü ceza alınması mükelleflerin mütemadi şikâyetlerini mucip olmaktadır. Bu 
itibarla mezkûr maddedeki para cezasına tâbi farkın mükelleflerin lehine olarak % 5 ten ziya
de olan hadlere inhisar ettirilmesi uygun görülmüş ve madde buna göre değiştirilmiştir. 

Diğer taraftan halen mer'i bulunan mezkûr maddenin son fıkrasında resmî daireler tarafın
dan verilen beyannamelerin bu madde hükmünden müstesna olduğu yazılı bulunmaktadır. Güm
rük Vergisi tahakkukuna mesnet olan vergi matrahının Gümrük İdaresine doğru olarak beyan 
edilmesi hususunda resmî dairelerin ithalâtçılara örnek olması lâzımdır. Adalet prensibine uygun 
bulunmıyan bu istisna kaldırılmıştır. • „a 
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Madde 22 : Bu madde ile aynı kanunun 149 ncu maddesi değiştirilerek Gümrük Kanununda 

cezası tâyin edilmemiş olan usule aykırı hareketler müeyyide altına alınmıştır. Kanunun muhte
lif maddelerinde bulunan emir ve nehilerin müeyyidesiz kalmaması için mezkûr maddenin bu 
hususu temin edecek şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

Madde 23 : Bu madde ile aynı kanunun 151 nei maddesi değiştirilmiştir. Muayene heyetin
ce tesbit edilecek beyanla denetleme arasındaki farklar için idare amirlerince verilecek cezala
rın mucip sebepli olacağı hakkında bir hüküm bulunmamaktadır. İdare âmirlerinin bu karârları
na karşı itirazda bulunulduğu takdirde itiraz mercilerine bu cezanın neye nazaran hükmedildiğin-
de müşkülâtla karşılaşılmaktadır. Bunu önlemek maksadiyle mezkûr maddeye idare âmirlerinin 
verecekleri ceza kararlarının mucip sebepli olması maksadiyle bir hüküm konmuştur. 

Ayrıca, gümrük idare âmirleri muayene heyetlerince tesbit edilen beyan ile denetleme ara
sındaki fark için hâdisede cezai hir durum görürse ceza hükmeder ve cezai bir durum görmezse 
ceza hükmetmez. Cezayı mucip haller dolayısiyle verilen kararlara mükellefler tarafından itira'z 
edilmesi haline : Gümrükler Umum Müdürlüğünce yani üst-makamca kararın tetkik edileceği 151 
nci maddede yer aldığı halde mükellef lehine verilen kararın üst makamca tetkik oluaracağma 
dair bir hüküm bulunmamaktadır, İdare âmirlerinin mükellef aleyhine olduğu kadar idare 
aleyhine de yanlış karar verebileceği düşünülerek, idare aleyhine verilece'k kararların da Güm
rükler Umum 'Müdürlüğünce re'sen tetki'ka tâbi tutulması lüzumlu görülmüş ve mezkûr maddeye 
böyle 'bir hüküm ilâve edilmiştir. 

IMadde 24 : Bu madde ile aynı kanunun 153. ncü maddesi değiştirilmiştir. Bu değiştirilmeden 
kasıt 'kanunun muhtelif maddelerinde sözü edilen (Gümrük Vergisi), (vergi), (Gümrük vergi
leri) ve (vergiler) tâbirlerinin şümulünü sarih olarak belirtmektir. 

Malûmdur ki gümrük idareleri yalnız Gümrük Vergisini tahakkuk ve 'tahsil etmemekte, hu 
arada Muamele Vergisi, ıbelediye hissesi, İstihlâk Resmi, Rıhtım Resmi gibi vergi ve resimleri 
tahakkuk ve tahsil etmektedir. 

Kanunun 153 ncü maddesinin m'er'i bulunan hükmüne göre Gümrük Vergisi veya vergi söz
leri yalnız Gümrük Vergisinin, Gümrük vergileri tâbiri de Gümrük Vergisi ile birlikte gümrük
lerce tahsil olunan sair vergi ve resimleri ifade eder. 

/Gümrük Kanununun muhtelif maddelerinde ve ezcümle 26, 84 ve 85 nci maddelerinde bu tâ
birler yanlış anlayışa ve yanlış tatbika mahal verecek «şekilde bâzan vergi, bâzan vergiler gibi 
ifade edilmiş bulunduğundan Gümrük Vergisi veya vergi veya Gümrük vergileri veya vergiler 
tâbirlerinin yalnız Gümrük Vergisi karşılığında kullanıldığı ve bunun dışında gümrüklerce alı
nan vergi ve resimlerin bu vergi ve resimleri koyan hususi kanunlarında tahakkuk, tahsil ve itiraz 
yolları, noksanların istenmesi veya fazlaların hdesi hakkında 'bir hüküm mevcut değilse Güm
rük Kanununun, aksi takdirde hususi kanunlarındaki hükümlerin tatbik edileceğini tasrih etmek 
tatbikatta kolaylığı ve yanlış anlayışları önleyici mahiyette telâkki »edilmiş ve madde bu anlayışa 
göre değiştirilmiştir. 

'Madde 26 : Bugün birçok kanunlarımızda, bilhassa bâzı mühim vergi kanunlarında bü ka
nun lâyihası ile Ikaldırılması derpiş olunan Tarife Kanununa ve İthalât Umumi Tarifesine mad
de ve pozisyon numarası tasrihi suretiyle yapılmış atıf hükümleri mevcuttur. 

Kanun ve tarifenin kaldırılması üzerine bu atıflı hükümlerin ne suretle uygulanacağı hukuki 
ve tatbiki birtakım tereddütlere meydan verebilir. Bunlara meydan verilmemek üzere lâyiha
ya geçici bir madde konulmuş, 'keyfiyet sarih şekilde hükme bağlanmıştır. 
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Esas No. 1/715 
Karar No. 2 . ,... 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük ve Tekel Vekâletince hazırlanarak 
Vekiller Heyeti karariyle Büyük Millet Meclisi 
Yüksek Reisliğine sunulan 5823 sayılı Gümrük 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 
1499 sayılı Gümrük Tarife Kanunu ile ek ve 
tadillerinin kaldırılmasına dair olan kanun lâ
yihasının müstaceliyetine ve bütçe ile ilgili bu
lunmasına binaen geçici komisyonda in
celenmesine Büyük Millet Meclisinin 6.1.1954 
tarihli 25 nci Birleşiminde karar verilerek mez
kûr karar dairesinde teşekkül eden komisyonu
muza havalesi* yapılmış olmakla ilgili vekâlet 
temsilcileri ile görülen lüzuma binaen mütalâa-
larınmn alınmasına karar verilen Türkiye Ti
caret ve Sanayi Odaları Birliği temsilcileri ha
zır oldukları halde gönderilen lâyiha gerekçesi 
ve ilişik tarife cetvelleri tetkik edildi. 

Hazırlanan kanun lâyihasının gerekçesinin 
incelenmesinden de keyfiyet anlaşılacağı veç
hile: 

1929 yılında yürürlüğe girmiş olan 1499 
sayılı Gümrük Tarifesi Kanununun başlıca va
sıflarının spesifik (siklet) esasına müstenit tek 
dereceli ve âzami bir tarife olması, malî .ve 
hami maksatları bir arada toplamış bulunması
dır. 1937 yılma kadar malî ve hami maksatları 
memnunluk verici bir şekilde tahakkuk ettiren 
bu tarifenin 2 nci Dünya Harbine takaddüm 
eden yıllarda eşya fiyatlarında vukua gelen yük
selmeler ve harb içinde bu yükselişlerin devam 
etmesi üzerine sözü geçen maksatları tahakkuk 
ettirme imkânından inhiraf ettiği görülmüştür. 

Tarifenin malî verimi gerekçede işaret edil
diği şekil düştüğü gibi hami maksatları da ta
hakkuk ettiremediği anlaşılarak gerek verimi
nin artırılması ve gerekse hami karakterinin 
iadesi maksadiyle tarifede yapılan çeşitli deği
şiklikler de maksadı temine kâfi gelmemiş ve 
mezkûr tarifenin memleketimizin sanayi ve zirai 
sahadaki inkişaflarını teshil ve tesri edecek şe
kilde ıslahı maksadiyle yeni bir tarifenin ha

zırlanması uygun - görüldüğünden teşkil edilen 
vekâletlerarası bir komisyona bugünkü tarife
nin hazırlattırıldığı anlaşılmıştır. 

.;.•:.:.. Gümrük ve Tekel Vekâleti ve vekâletlerara
sı komisyon yeni bir tarife hazırlanması için 
gerekli tetkikleri yaparken Paris İktisadi İş 
Birliği Komitesinde bir gümrük birliği kurul
ması yolunda verilmiş olan karara uyularak 
(Avrupa Gümrük Birliği Etüd Gurupu) namı al
tında ihdas olunan Gurup 10 Kasım 1947 tari
hinde Brüksel'de toplanmış, ticaretin serbestleş-
tirilmesinde gümrük birliklerinin işgal eylediği 
önemi belirterek bunu temin maksadiyle tarife 
birliği (tarife tasnifi bakımından), gümrük bir
liği (mevzuat bakımından), ekonomik birliği 
(millî ekonomilerin tetkiki bakımından) gibi 
konuları teabit etmiş ve ön plânda müşterek bir 
tarife hazırlanmasına karar vermiştir. Bu ka
rara uyularak etüd gurupu Mülga Milletler Ce
miyeti tarafından hazırlanan tarife nomanklâ-
türünü esas olarak almış ve o tarihten şimdiye 
kadar her sahada vukua gelen inkişafları da 
göz önünde tutarak Bürüksel Nomanklâtürü is
mi ile müşterek bir tarife hazırlamıştır. 

Diğer taraftan aynı gurup her memlekette 
tatbik edilmekte olan vergiye esas tutulan güm
rük kıymetinin tâyinindeki mer'i mevzuatı da in-
celiyerek gümrük kıymetinin tâyin ve tesbitine 
ait ayrıca bir metin de ihzar eylemiştir. 

Gerek Nomanklâtür hükümlerinin ve gerekse 
vekâletler dışı ihtisas teşekküllerinin ve alâkalı 
sanayi mensuplarının yazılı ve sözlü mütalâa
larının alınması suretiyle vekâletler arası ko
misyonca hazırlanarak Yüksek Meclise sunulan 
işbu kanun lâyihası ile ilişik tarife cetvelinin 
tetkikmda: 

1. Spesifik (Siklet) esasının yerine (ad va-
lorem) yani kıymet esasına göre Gümrük Resmi 
alınmasının kabul edildiği, 

2. Ad valorem esasını kabul eden Brüksel 
Nomanklâtürü hükümlerine uygun olarak gerek 
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tarifede ve gerekse 5383 sayılı Gümrük Kanunu
nun bâzı hükümlerinde lüzumlu değişiklikler 
yapıldığı, 

3. 1949 senesi sonlarında yürürlüğe giren 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 3 senelik tatbi
katı sırasında görülen bâzı mühim aksaklıkla
rın giderilmesi ve bu arada ithalâtçıların haklı 
şikâyetlerini mucip olan bir kısım hükümlerin 
düzeltilmesi cihetine gidildiği görülmüş ve ya
pılan müzakereler sonunda ilgili ticaret ve sa
nayi müesseselerinin de memnuniyetle ve şük
ranla karşıladıklarını beyan ettikleri lâyihanın 
heyeti umumiyesinin kabulüne komisyonumuzca 
karar verilerek maddelerin müzakeresine geçil
miştir. 

Hükümet teklifinin okunan maddelere ait 
gerekçesi muvafık görülmüş ve maddelerde 
esasa müessir olmıyan ufak, tefek bâzı değişik

likler yapılarak lâyihanın müzakeresi ikmal 
edilmiştir. 

îşin müstaceliyet ve ehemmiyetine binaen 
ivedilik ve öncelikle görüşülmesi hususunun 
Türkiye Büyük Millet Meclisine arzına ittifakla 
karar verilmiş olduğundan, 

Umumi Heyetin yüce tasvibine arz olunmak 
üzere Yüksek Reisliğe arz olunur. 
Geçici Komisyon Reisi Sözcü 

Bursa Balıkesir 
H. Şaman M. Erkuyumcu 

Kâtip 
Erzurum Afyon K. 

8. Erduman B. OynaganU 
Gazianteb İstanbul 

Sf. înal F. H. Demirelli 
Kütahya 
M. Alicin 
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MUVAKKAT ENCÜMENİN DEĞİŞTİRÎŞİ 

5383 saytlt Gümrük Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve 1499 sayılı Gümrük Ta
rifesi Kanunu ile ek ve tadillerin kaldırılmasına 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5383 sayılı Gümrük Kanunu
nun 4 ncü maddesine aşağıda yazılı 5 numaralı 
fıkra eklenmiştir : 

5. Tasfiye olunan eşyaya terettübedsn 
vergi ödeme mükellefiyeti, satış kâğıdının güm
rükçe tanzim edildiği tarihte başlar. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 16 ncı madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

I - Gümrük Giriş Tarife Cetveli bu kanuna 
eklidir. 

Eşyanın tarifeye tatbikında aşağıdaki esas
lar gözönünde tutulur. 

1. Eşyanın tarifeye tatbiki bölüm ve fasıl 
notları ile tarife pozisyonlarının metinlerine gö
re yapılır. 

Gümrük tarife cetvelindeki bölüm, fasıl ve 
tâli fasıl başlıkları münhasıran eşyanın tarife
deki yerini kolaylıkla tesbit maksadiyle konul
duğundan tatbikata tesir etmez. 

2. Tarifenin bölüm ve fasıl notları ile ta
rife pozisyonlarının metinlerinde aksine sara
hat bulunmıyan hallerde aşağıda yazılı hüküm
ler tatbik olunur. 

Tarifede her hangi bir maddeye taallûk eden 
pozisyon bu maddenin saf halinde veya sair 
maddelerle mahlut veya imtizaç etmiş hallerin
de tatbik olunur. 

Muayyen bir maddeden mamul eşyayı ihtiva 
eden tarife pozisyonuna tamamen veya kısmen 
bu maddeden mamul eşya da dâhildir. 

3. Birden fazla tarife pozisyonuna tatbiki 
mümkün olan eşyanın tarifedeki yerinin tesbi-
tinde : 

a) Eşyayı -belirli bir şekilde tavsif eden 
tarife pozisyonu daha umumi olarak ifade, eden 
tarife pozisyonuna takaddüm eder. 

b) Muhtelif maddelerden ibaret olan ve
ya çeşitli eşyanın birleştirilmesiyle meydana 
gelmiş bulunan mahlut veya mürettep eşya
nın tarifedeki yerinin (a) fıkrasında yazılı 
kaideye göre tesbiti mümkün olmıyan haller
de, eşyanın kendisine mümeyyiz vasfını veren 
maddeden imal edildiği kabul olunur. 

5383 sayılı Gümrük Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve 1499 sayılı Gümrük Ta
rife Kânununa ek ve tadillerin kaldırılmasına 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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c) Eşyanın (a), (b) fıkralarındaki yazılı 
hükümlere göre tarife tatbiki mümkün gö-
rülmiyen hallerde Gümrük Vergisi en yüksek 
vergi haddini ihtiva eden tarife pozisyonuna 
göre alınır. 

4. Gümrük Tarife Cetvelinin bölüm ve fa
sıl başlarındaki notlara bâzı eşyanın bu bölüm 
veya faslın haricinde bırakıldığı veya atıf 
yapmak suretiyle dâhil bulunduğu bölüm, 
fasıl veya tarife pozisyonları gösterildiği tak
dirde, metinlerinde aksine sarahat . bulunma
dıkça bu notların hükmü atıf yapılan bölüm, 
fasıl ve tarife pozisyonlarındaki bütün eşyaya 
şâmildir. 

5. Tarifenin her hangi bir pozisyonuna 
girmiyen eşya, en ziyade benzeri bulunduğu 
eşyayı ihtiva eden pozisyona tatbik edilir. Ben
zerlik Gümrük ve Tekel Vekâletince tesbit ve 
Re"smî Gazete ile ilân olunur. 

II - Gümrük ve Tekel Vekâletince tarife
nin repertuvar ve izahnamesi neşrolunur. Ve 
tatbikata esas tutulur. 

Repertuvar ve izahnamede yapılacak deği
şiklik ve ilâveler Resmî Gazetede neşrolunur.. 
Bu değişiklikler neşrinden önce kesinleşmiş 
Gümrük Vergisi tahakkuklarına tesir etmez. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 20 nci mad
desinin 1 nci fıkrası sonuna aşağıda yazılı fık
ra ilâve edilmiştir : 

Yukarıki fıkrada sözü edilen seyyahlarla 
yolcuların triptiksiz ve geçiş karnesiz getir
dikleri nakil vasıtaları en çok bir yıl içinde 
tekrar ihraç edilmek şartiyle Gümrük ve Te
kel Vekâletinin tesbit edeceği esaslar dairesin
de yurda sokulur. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 24 ncü madde
sinin 7 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miş ve bu maddeye 12 numaralı fıkra eklen
miştir : 

7. Hükümıetin izni 51e memleketimizde ka
zılar ve araştırmalar yapan kimse veya heyet
lerin bu maksatlar için getirdikleri eşya (bun
ların çeşitleri ve tekrar çıkış süreleri Millî Eği
ttim Vekâletince tesbit olunur.) 

12. Yukarıki fıkralara göre memlekete 
geçici olarak sokulan ve vergileri nakitten 
gayrı şekilde teminata bağlanmış olup süresi 

Muvakkat E. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 24 ncü madde
sinin 7 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miş ve bu maddeye 12 numaralı fıkra eklen
miştir. 

7. Hükümetin izni ile memleketimizde kazı
lar ve araştırmalar yapan kimse veya heyetle
rin bu maksatlar için getirdikleri eşya (Bunla
rın çeşitleri ve tekrar çıkış süreleri Millî Eği
tim Vekâletince tesbit olunur.) 

12. Yukarıki fıkralara göre memlekete ge
çici olarak sokulan vergileri nakitten gayrı şe
kilde teminata bağlanmış olup süresi içinde 
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içinde zorlayıcı sebepler .dışında yurt dışı edil-
miyen, antrepo veya gümrükçe müsaade olunan 
ımaihallere konulmıyan, eşyaya İterettübeden 
vergi ve resimlere ilâveten • teminatın verildiği 
tarihten başlamak üzere gecikmeden mütevel
lit kanuni faiz tahsil edilir. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 26 ncı mad
desinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

2. Gümrük Vergisi ödenerek ithal 'edilmiş 
olan eşya sonradan yurt dışına çıkarılsa bile 
alınan vergiler geri verilmez. Ancak: 

•a) Eşyanın satış akdi hükümlerine aykırı 
çıkmasından dolayı iade veya imha edilmek is
tenmesi halinde, keyfiyet önceden .gümrüğe 
yazı ile bildirilmek ve yapılacak muayenede 
yurda sokulan eşya olduğu gümrükçe anlaşıl
mak ve memleketten tekrar ihracından itiba
ren en geç 6 ay içinde geldiği memleket güm
rük hattından geçtiği tevsik edilmek veya güm
rük idaresinin izin ve gözetimi altında imha 
edilmek şartları ile alınan vergiler geri verilir. 

Bu isteklerin eşyanın gümrükten çekilme
sinden itibaren en geç bir ay içinde yapılması 
ve hükmedilen para cezasının ödenmiş olması 
lâzımdır. 

b) Vergi nispetlerinin arttığı mahalline 
geç tebliğ edilmesi Sebebiyle eski tarife üzerin
den vergi ödemiş olan mükellefler, gümrükçe 
farkın ödenmesi hakkında yapılan tebliğ tari-
(hinden itibaren eşyayı bir ay içinde olduğu gi
bi tekrar ihraç veya gümrük antreposuna iade 
eylemek şartiyle ödenmiş vergileri geri isteye
bilirler 

MADDE 6. — Aynı kanunun 58 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Yu-karıki maddede gösterilen yerlere kon
muş olan eşya, sahipleri tarafından bu kanun
da yazılı ıgülmrük rejimlerinden 'birine uygun 
olarak beyan edilmek üzere buralarda, ancak 
bir ay ve rejim beyanından itibaren de 3 ay ka
labilirler. Bu müddetler içinde kaldınlonıyan 
eşya tasfiye olunur. 

MADDE 7. — Aynı Kammtuı 59 neu mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
işt ir : 

1. Türkiye'ye kesin olarak girecek eşyanın 

Muvakkat E. 

zorlayıcı sebepler olmamasına rağmen yurt dışı 
edilmiyen, antrepo ve gümrükçe müsaade olu
nan mahallere konulmıyan ,eşyaya terettübeden 
vergi ve resimlere ilâveten teminatın verildiği 
tarihten başlamak üzere gecikmeden mütevellit 
kanuni faiz tahsil edilir. 

MADDE 5. —Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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giriş mahallindeki yetkili gümrüğe beyanname 
ile bildirilmesi mecburidir. 

Beyannamenin şekli, adedi ve ihtiva edeceği 
malûmat ile beyanın tevsikına yarıyan vesika
ların mahiyet ve adedleri ve hangilerinin beyan
nameye ekleneceği Gümrük ve Tekel Vekâletin
ce tesbit olunur. 

Uçakla gelen Gümrük Vergisinden muaf olan 
veya zatî mahiyette bulunan eşyanın beyan şekli 
Gümrük ve Tekel Vekâletince tesbit olunur. 

MADDE 8. — Aynı kanunun 65 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Gümrük İdaresince tescil edilmiş olan be
yanname taallûk ettiği eşyanın vergi, resim ve 
para cezalarından dolayı taahhüt mahiyetinde 
olarak mükellefi bağlar ve Gümrük Vergisinin 
tahakkukuna esas* tutulur. 

Gümrük İdaresi, beyanın doğruluğunu de
nemek üzere eşyayı kısmen veya tamamen mu
ayene edebilir. Bu takdirde muayene edilen 
eşyaya ait vergi tahakkuku muayene neticesine 
göre yapılır. 

MADDE 9. — Aynı Kanunun 67 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

1. Gümrük Tarife cetvelinde Gümrük Ver
gisinin eşyanın sâf veya gayrisâf sikleti üzerin
den alınacağı yazılı o1 an hallerde : 

I - Gayrisâf sikl-et tâbiri, eşyanm bütün am
balajları ile birlikte olan ağırlığını ifade eder. 

Gayrisâf sıklet üzerinden vergiye tâbi esva 
'ambalajsız geldiği takdirde, bulunduğu halde
ki sıkleti üzerinden vergiye tâbi tutulur. 

Başka başka vergi hadlerine ve aynı zaman
da gayrisâf sıkletleri üzerinden Gümrük Vergi
sine tâbi eşya bir ambalaj içinde geldiği tak-
dirdeı eşya sâf sıkletleri üzerinden tartılır ve 
ambalaj ağırlığı sâf sıkletlerine mütenasiben 
taksim edilmek suretiyle ilâve olunur. 

Gayrisâf sıkletleri üzerinden vergiye tâbi 
olan ile diğer ölçüler üzerinden vergiye tabi 
bulunan veya vergiden muaf eşya bir ambalaj 
içinde geldiği takdirde, gayrisâf sıklet üzerin
den vergiye tâbi eşyanın Gümrük Vergisi sâf 
sikleti üzerinden hesaplanır ve tahakkuk eden 
vergi miktarına % 20 ilâve edilir. 

2, Sâf sıklet tâbiri eşyanın bütün ambalaj-

14 — 
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MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Aynı kanunun 67 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

1. Gümrük Tarife Cetvelinde Gümrük Ver
gisinin eşyanın sâf veya gayrisâf sıkleti üze
rinden alınacağı yazılı olan hallerde : 

1. Gayrisâf sıklet tâbiri, eşyanın bütün 
ambalâjlariyle birlikte olan ağırlığını ifade 
eder. 

Gayrisâf sıklet üzerinden vergiye tâbi eşya 
ambalajsız geldiği takdirde, bulunduğu hâlde
ki sıkleti üzerinden vergiye tâbi tutulur. 

Başka başka vergi hadlerine ve aynı zamanda 
gayrisâf sıkletleri üzerinden Gümrük Vergisi
ne tâbi eşya bir ambalaj içinde geldiği takdirde, 
eşya sâf sıkletleri üzerinden tartılır ve amba
laj ağırlığı sâf sıkletlerine mütenasiben tak
sim edilmek. suretiyle ilâve olunur. 

Gayrisâf sıkletleri üzerinden vergiye tâbi 
olan diğer ölçüler üzerinden vergiye tâbi bulu
nan veya vergiden muaf olan eşya bir amba
laj içinde geldiği takdirde, gayrisâf sıklet 
üzerinden vergiye tâbi eşyanın Gümrük Vergi
si sâf sıkleti üzerinden hesaplanır ve tahakkuk 
eden vergi miktarına % 20 ilâve edilir. -
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lan çıkarıldıktan sonra kalan ağırlığını ifa-
do eder. 

3. Sıkletleri üzerinden Gümrük Vergisine 
tâbi olan ağaç ve kerestelerle döküm halinde 
ithal edilen mayilerin makbul sebeplerden dolayı 
sıkletleri tâyin edilmediği takdirde Gümrük İda
resi mezkûr eşyanın M3 ve hektolitre miktarla
rını aşağıda yazılı esaslara göre kiloya tahvil 
etmeye ve Gümrük Vergisini buna göre tahak
kuk ettirmeye salahiyetlidir. 

Meşe ve ceviz ağaç ve kerestelerinin her 
metre kübü 700 kg., 

Bunun dışjnda kalan ağaç ve kerestelerin 
her metre kübü 500 kg., 

Mayiatm beher hektolitresi 90 kg., 
II - Aşağıda yazılı hallerde eşyanın amba

lajı ayrı olarak beyan edilir ve mahiyetlerine 
göre tarifede yer aldıkları pozisyonlar üzerin
den vergiye tâbi tutulur. 

a) Eşyanın mûtat ve alelade maddelerin
den olmıyan veya lüzumunda başka bir şekilde 
yapılan ambalajlar, 

b) Taallûk ettikleri eşyanın faturasında 
kıymeti ayrı gösterilen ve aynı zamanda müsta
kil bir ticaret eşyası mahiyetini arzeden am
balajlar, 

c) Gümrük Vergisinden kaçınma maksa-
diyle ambalaj olarak getirilen eşya, 

Şu kadar ki, yukarıki fıkralar hükümlerine 
göre kendi tarifeleri üzerinden Gümrük Ver
gisine tâbi ambalaj maddelerinin vergisi maz
rufunu teşkil eden eşyanın Gümrük Vergilsin-
den az olduğu veya 'bu vergiye (müsavi bulun
duğu takdirde, amlbalâj maddelerinin Gümrük 
Vergisi eışyanan tâbi olduğu vergi hadleri üze
rinden ve eşya ile birlikte tahakkuk ettirilitr. 

d) Deriden ve daireden mamul kılıf, kutu 
ve mahfazalar ait oldukları tarife numarasına 
'göre vergiye tâbidir. 

III - Sıkletleri üzerinden 'Gümrük Vergisine 
tâbi eşyadan muayene edilenlere ait Gümrük 
Vergisi tahakkukları hakkında aşağıda yazılı 
esaslar dairesinde muamele yapılır : 

1. (Kablardam yalnız birkaçı tartılmış olup 
da 'beyana nazaran fazlalıklar görülürse aynı 
cins ve neviden eşyanın tartılmamış, fcabl arına 
bu fazlaıbğın ortalamasına göre mütenasiben 
ilâveler yapılır. Beyanname sahlibi bu suretle 

Muvakkat E. 

2. Sâf sıklet tâbiri eşyanın bütün ambalaj
ları çıkarıldıktan sonra kalan ağırlığını ifade 
eder. 

3. Sıkletleri üzerinden Gümrük Vergisine 
tâbi olan ağaç ve kerestelerle döküm halinde 
ithal edilen mayilerin makbul sebeplerden do
layı sıkletleri tâyin edilmediği takdirde güm
rük idaresi mezkûr eşyanın M3 ve hektolitre 
miktarlarını aşağıda yazılı esaslara göre kilo
ya tahavvül etmeye ve Gümrük Vergisini buna 
göre tahakkuk ettirmeye salahiyetlidir. 

Meşe ve ceviz ağaç ve kerestelerinin her 
metre kübü 700 Kg., 

Bunun dışında kalan ağaç ve kerestelerin 
her metre kübü 500 Kg., 

Mayiatm beher hektolitresi 90 Kg., 
II - Aşağıda yazılı hallerde eşyanın ambalajı 

ayrı olarak beyan edilir ve mahiyetlerine göre 
tarifede yer aldıkları pozisyonlar üzerinden 
vergiye tâbi tutulur. 

a) Eşyanın mûtat ve alelade maddelerden 
olmıyan veya lüzumundan başka bir şekilde ya
pılan ambalajlar, 

b) Taallûk ettikleri eşyanın faturasında 
kıymeti ayrı gösterilen ve aynı zamanda müsta
kil bir ticaret 'eşyası mahiyetini arz eden am
balajlar, 

c) Gümrük Vergisinden kaçınma maksadiy-
le ambalaj olarak gösterilen eşya, 

Şu kadar ki, yukarıki fıkralar hükümlerine 
göre kendi tarifeleri üzerinden Gümrük Vergi
sine tâbi ambalaj maddelerinin vergisi mazru
funu teşkil eden eşyanın Gümrük Vergisinden 
az olduğu veya bu vergiye müsavi bulunduğu 
takdirde, ambalaj maddelerinin Gümrük Ver
gisi eşyanın tâbi olduğu vergi hadleri üzerinden 
ve eşya ile birlikte tahakkuk ettirilir. 

d) Deriden ve saireden mamul kılıf, kutu 
ve mahfazalar ait oldukları tarife numarasına 
göre vergiye tâbidir. 

III - Sıkletleri üzerinden Gümrük Vergisine 
tâbi eşyadan muayene edilenlere ait Gümrük 
Vergisi tahakkukları hakkında aşağıda yazılı 
esaslar dairesinde muamele yapılır: 

1. Kablardan yalnız birkaçı tartılmış olup 
da beyana nazaran fazlalıklar görülürse aynı 
cins ve neviden 'eşyanın tartılmamış, kablarma 
bu fazlalığın ortalamasına göre mütenasiben 
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zam yapılmasını kabul etmez veya gümrükçe lü
zum görülürse diğer kablar da tartılır. 

2. Tartılan kafalarda beyana göre eksik
lik görülür ve bu eksikliğin eşyanın taibiatmdaın 
veya telef ve ziyaınldan veya çalınmasından ile
ri geldiği anlaşılırsa bulunaın miktarlar üzerin
den Gümrük Vergisi alınır. 

IV - Eşyanın kısmen yapılan muayenesinde 
cins, nev'i ve niteliği itibariyle beyana göre da
ha yüksek; tarife 'tatbikini icabettirecek dere
cede aykırılık görüldüğü takdirde muayene;, eş
yanın geri kalan kısmına teşmil edilebilir. Bu 
takdirde elde edilecek netice tahakkuka esas 
tutulur. 

Muayenenin, eşyanın geri balan kısmına teş
mil edilmemesi halinde vergi tahakkuku kısmi 
muayenede bulunacak neticeye göre düzeltilir. 

MADDE 10. — Aynı kanunun 68 nci mad
desi aşağıdaki şelkilde değiştirilmiştir : 

I - İthal edilecek eşyanın Gümrük Vergisi
ne esas olan kıymeti : 

1. Eşyanın Gümrük Vergisi ödeme mükelle
fiyetine başlandığı tarihteki normal fiatıdır; 

2. Normal fiat müstakil bir alıcı ile müs
takil bir satıcı arasında serbest rekabet şartları 
altında hâsıl olan fiattır. Bu fiat tesbit edilir
ken : 

a) Eşyanın alıcıya Türkiye'deki ithal li
man veya mevkiinde teslim edildiği; 

b) Satıcının eşya bedeline navlun, sigor
ta, satış komisyonu ve ithal yerine teslimine ka
dar yapılan bilûmum masraf ve ücretleri ilâve 
ettiği; 

c) tthal liman veya mevkiinde ödenmesi 
gereken bütün vergi ve resimlerin alıcıya ait ol
duğu; 

Göz önünde tutulur. 
3. Her birinden müstakil bir alıcı ile bir 

satıcı arasında tam ve serbest rekabet şartları 
altında yapılan bir satışta eşyanın fiatı : 

a) Alıcı tarafından fiilen ödenecek yegâne 
fiattır; 

b) Bu fiat, bizzat satıştan tevellüt edecek 
münasebetler dışında, bir taraftan satıcı veya 
satıcı ile iş ortağı hakiki veya hükmi bir şahıs, 
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ilâveler yapılır. Beyanname sahibi bu suretle 
zam yapılmasını kabul etmez veya gümrükçe 
lüzum görülürse diğer kablar da tartılır. 

2. Tartılan kablarda beyana göre eksiklik 
görülür veya bu eksikliğin eşyanın tabiatından 
veya telef ve ziyamdan veya çalınmasından ileri 
geldiği anlaşılırsa bulunan miktarlar üzerinden 
Gümrük Vergisi alınır. 

IV - Eşyanın kısmen yapılan muayenesinde 
cins, nevi ve niteliği itibariyle beyana göre da
ha yüksek tarife tatbikini icabettirecek derece
de aykırılık görüldüğü takdirde muayen'e, eş
yanın geri kalan kısmına teşmil edilebilir. Bu 
takdirde elde edilecek netice tahakkuka esas 
^utulur. 

Muayenenin, 'eşyanın geri kalan kısmına 
teşmil edilmemesi halinde vergi tahakkuku kıs
mı muayenede bulunacak neticeye göre düzel
tilir. 

MADDE 10. — Aynı kanunun 68 nci mad
desi aşağıdaki şekild'e değiştirilmiştir: 

1. İthal edilecek eşyanın Gümrük Vergi
sine esas olan kıymeti : 

1. Eşyanın Gümrük Vergisi ödeme mükelle
fiyetinin başladığı takdirde normal fiyatıdır. 

2. Normal fiyat birbirinden müstakil bir 
alıcı ile bir satıcı arasında serbest rekabet şart
ları altında hâsıl olan fiyattır bu fiyat tesbit 
edilirken : 

a) Eşyanın alıcıya Türkiye'deki ithal liman 
ve mevkiinde teslim edildiği, 

b) Satıcının eşya bedeline navlun, sigorta, 
satış komüsyonu ve ithal yerine teslimine kadar 
yapılan bilûmum masraf ve ücretleri ilâve ettiği, 

c) İthal liman ve mevkiinde ödenmesi gere
ken bütün vergi ve resimlerin alıcıya ait olduğu, 

Göz önünde tutulur. 
3. Birbirinden müstakil bir alıcı ile bir satı

cı arasında tam ve serbest rekabet şartlan altın
da yapılan bir satışta eşyanın fiyatı : 

a) Alıcı tarafından fiilen ödenecek yegane 
fiyattır, 

b) Bu fiyat, bizzat satıştan tevellüt edecek 
münasebetler dışında, bir taraftan satıcı veya sa
tıcı ile iş ortağı hakiki veya hükmi bir şahıs, diğer 
taraftan alıcı veya alıcı ile iş ortağı hakiki veya 
hükmi bir şahıs arasında mevcut olabilecek ak-
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diğer taraftan alım veya alıcı ile iş ortağı haki
ki veya hükmi bir şahıs arasında mevcut ola
bilecek akde müstenit olsun olmasın, ticari, malî 
veya diğer nev'i münasebetlerin tesiri altında 
olmıyacaktır; 

c) Eşyanın ilerde satışından, - temlikinden 
veya kullanılmasından hâsıl olacak nemanın hiç
bir kısmından satıcı veya satıcı ile ortak ha
kiki veya hükmi bir şahıs doğrudan doğruya 
veya bilvasıta faydalanamıyacaktır. 

4. iki şahıstan biri diğerinin ticaretinde her 
hangi bir menfaate sahip olur veya her ikisi her 
hangi bir ticaretten müşterek bir menfaat elde 
eder veyahut 3 ncü bir şahıs yukardaki iki şa
hıstan her birinin ticaretinden bir menfaat elde 
ederse bu menfaatler doğrudan doğruya veya 
bilvasıta da olsa sözü edilen iki şahıs ortak olur. 

5. Her hangi bir ihtira beratına istinaden 
veya tescil edilmiş bir modele göre imal edilen 
eşya ile ecnebi bir ticari marka altında ithal 
olunan veya ithalden sonra mütaakıp bir ame
liye ile böyle bir marka altında satışa arzedile-
cek olan eşyanın normal fiyatına »ihtira beratı
na veya tescil edilen modele veya ecnebi ticari 
markaya ait menfaatler dâhildir. 

6. Katî satış akdine istinaden yurda geti
rilen eşyanın Gümrük Vergisi, bu akde uygun 
olarak beyan olunan ve gümrükçe ilk nazarda 
şüpheli görülmiyerek kabul edilen fiyat üze
rinden tahakkuk ettirilir. 

Şu kadar ki, satış akdinin yukarıki fıkra
larda yazılı şartlara uygun olarak yapılmamış 
olması halinde Gümrük Vergisi, mezkûr fıkra
lara göre tesbit olunacak kıymet üzerinden he
saplanır. 

7. Eşyanın Gümrük Vergisine esas olacak 
kıymetinin Türk parası olarak beyanı mecburi
dir. Fatura ve diğer vesikalarda yazılı yabancı 
paralar vergi ödeme mükellefiyetinin başladığı 
tarihte Gümrük ve Tekel Vekâletince o ay için
de tatbik edilmek üzere neşredilmiş bulunan 
kurlara göre Türk parasına çevrilir. 

II - Gümrük Vergisinin tahakkukuna esas 
olan eşya kıymetlerinin tesbitinde bir liradan 
aşağı olan kesirler liraya iblâğ olunur. 

III - Vergiden muaf veya sıklet esası üze
rinden vergiye tâbi eşya da dâhil olmak üzere 
bilûmum eşya kıymetlerinin yukardaki esasla-
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de müstenit olsun olmasın, ticari malî veya diğer 
nevi münasebetlerin tesiri altında olmıyacaktır, 

c) Eşyanın ileride satışından, temlikinden 
veya kullanılmasından hâsıl olacak nemanın hiç 
bir kısmından satıcı veya satıcı ile ortak hakiki 
veya hükmi bir şahıs doğrudan doğruya veya bil
vasıta f aydalanmıyacaktır. 

4. iki şahıstan biri diğerinin ticaretinde her 
h$ngi bir menfaate sahip olur veya her ikisi her 
hangi bir ticaretten müşterek bir menfaat elde 
eder veyahut 3 ncü bir şahıs yukardaki iki şahıs
tan her birinin ticaretinden bir menfaat elde eder
se bu menfaatler doğrudan doğruya veya bilvası
ta da olsa sözü edilen iki şahıs ortak olur. 

5. Her hangi bir ihtira beratına istinaden 
veya tescil edilmiş bir modele göre imal edilen 
eşya ile ecnebi bir ticari marka altında 
ithal olunan veya ithalden sonra mütaakıp bir 
ameliye ile böyle bir marka altında satışa arz 
edilecek olan eşyanın normal fiyatına, ihtira 
beratına veya tescil edilen modele veya ecnebi 
ticari markaya ait menfaatler dâhildir. 

6. Katî satış akdine istinaden yurda geti
rilen eşyanın Gümrük Vergisi, bu akde uygun 
olarak beyan olunan ve gümrükçe ilk nazarda 
şüpheli görülmiyerek kabul edilen fiyat üze
rinden tahakkuk ettirilir : 

Şu kadar ki, satış akdinin yukarıki fıkra
larda yazılı şartlara uygun olarak yapılmamış 
olması halinde Gümrük Vergisi, mezkûr fıkra
lara göre tesbit olunacak kıymet üzerinden he
saplanır. 

7. Eşyanın Gümrük Vergisine esas olacak 
kıymetinin Türk parası olarak beyanı mecbu
ridir. Fatura ve diğer vesikalarda yazılı ya
bancı paralar vergi ödeme mükellefiyetinin 
başladığı tarihte Gümrük ve Tekel Vekâletince 
o ay içinde tatbik edflmek üzere neşir ve ilân 
edilmiş bulunan kurlara göre Türk parasına 
çevrilir. 

II - Gümrük Vergisinin tahakkukuna esas 
olan eşya kıymetlerinin tesbitinde bir liradan 
aşağı olan kesirler liraya iblâğ olunur. 

III - Vergiden muaf veya sıklet esası üze
rinden vergiye tâbi eşya da dâhil olmak üzere 
bilûmum eşya kıymetlerinin yukardaki esasla
ra göre gümrüğe beyanı mecburidir. 

I IV - Gümrük Vergisi eşyanın kıymeti üze-
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ra göre gümrüğe beyanı mecburidir. 
IV - Gümrük Vergisi eşyanın kıymeti üze

rinden alman hallerde eşyanın fatura ve mü
masili diğer vesikalarda yapılan kontrolü ne
ticesinde fatura ve diğer vesikalarda gösterile
memiş olan kıymetler de normal fiyata eklenir. 

Fatura ve diğer mümasili vesikalarına naza
ran muayenede noksan zuhur eden eşya kıy
metleri, eşyanın telef ve ziyamdan veya çalın
masından ileri geldiği anlaşılmak şartiyle ver
giye esas olan kıymetten düşülür. 

V - ilgililer, ticari veya kanuni bilûmum 
hesap, defter ve vesikaları Gümrük ve Tekel 
Vekâletinin yetkili kılacağı memurlara gös
termeye ve icabı halinde bunları tevdie mec
burdurlar. 

MADDE 11. — Aynı kanunun 69 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Gümrükçe muayeneye tâbi tutulan eşyanın 
Gümrük Vergisinin tahakkuk ettirilmesinde 
veya muaflık hükümlerinin uygulanmasmda 
fiziki muayeneye veya kimyevi tahlile lüzum 
görülen hallerde alınacak numuneleri ve nu
mune alınması mümkün olmadığı takdirde 
esas eşya üzerinde gümrük lâboratuvarların-
da ve buralarda yapılamıyan hallerde Güm
rük ve Tekel Vekâletince resmî lâboratuvar-
larda yaptırılacak tetkik ve tahlil neticeleri 
tahakkuka esas tutulur. 

Tahlilden artan numuneler, tahlil neticele
rinin tebliğinden itibaren bir ay içinde sahip
leri tarafından müracaat edilerek alınmadığı 
takdirde gümrüğe terkedilmiş sayılır. 

Kimyevi tahlillerde kullanılacak tahlil me
totları Gümrük ve Tekel Vekâletince tesbit 
ve ilân olunur. 

MADDE 12. — Aynı kanunun 84 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

1. Kanuna göre alınması gereken Güm
rük Vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek 
yurda sokulan eşyadan hiç alınmamış veya 
noksan tahsil edilmiş olan vergiler, ödeme mü
kellefiyetinin başladığı tarihten itibaren 3 yıl 
içinde mükelleflerinden istenir. 

Mükellefler bu isteklere karşı 78 ve 83 nçü 
maddeler mucibince itiraz haklarını kullana
bilirler, 
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rinden alman hallerde eşyanın fatura ve mü
masili diğer vesikalarda yapılan kontrolü neti
cesinde fatura ve diğer vesikalarda gösterilme
miş olan kıymetler de normal fiyata eklenir. 

Fatura ve diğer mümasili vesikalarına na
zaran muayenede noksan zuhur eden eşya kıy
metleri, eşyanın telef ve ziyamdan ve çalınma
sından ileri geldiği anlaşılmak şartiyle vergi
ye esas olan kıymetten düşülür. 

V - İlgililer, ticari veya kanuni bilûmum 
hesap, defter ve vesikaları Gümrük ve Tekel 
Vekâletinin yetkili kılacağı memurlara göster
meye ve icabı halinde bunları tevdie mecbur
durlar. 

MADDE 11. — Hükümetin 11 nci madde
si aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Hükümetin 12 nci madde
si aynen kabul edilmiştir. 
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2. Yukarıki fıkrada yazılı haller ceza tat
bikini gerektirdiği takdirde ayrıca ceza da ka
rarlaştırılır. 

3. Bir beyannameye ait olup bir lirayı 
geçmiyen Gümrük Vergisi noksanları ile be
yanname sahibinin şahsi istihlâkine mahsus 
olduğu anlaşılan eşyaya, ait Gümrük Vergisi nok
sanları istenemez. 

Ancak, tahakkuk memurlarına bu hususta 
terettûhedebilecek ceza ve tazminat takipleri 
bir lirayı geçmiyen haller hariç olmak üzere bu 
hükmün dışındadır : 

MADDE 13. — Aynı Kanunun 85 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

1. Kanuna göre fazla alındığı anlaşılan 
vergiler, ödeme mükellefiyetinin başladığı ta
rihten itibaren 3 yıl içinde geri verilir. 

2. Bir beyannameye ait olup tutarı bir li
rayı geçmiyen vergi fazlalıkları geri verilemez.-

MADDE 14. — Aynı kanunun 104 ncü mad
desinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Antrepolara konacak eşya, sahip veya tem
silcileri veya nâkilleri tarafından 58 nci madde
de yazılı müddet içinde Gümrüğe beyan olu
nur. 

MADDE 15. — Aynı kanunun 121 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Posta yolu ile Türkiye'ye gelen veya Türki
ye'den gönderilen eşya Gümrükçe muayene edi
lir. 

temde eşya buhmmıyan mektuplar ile Güm
rük Vergisinden muaf kitap ve mecmualar: bu 
hükmün dışındadır. 

MADDE 16. — Aynı kanunun 126 nci mad
desine aşağıda yazılı 5 numaralı bent eklenmiş ve 
4 numaralı bendi takibeden fıkra 5 numaralı ben
di takibetmek üzere aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

5. Çıkış eşyasından gümrüklerde kalıp 3 ay 
içinde geri almmıyan eşya; 

Gümrük idareleri tarafından cins, nevi, 
miktar ve vasıfları tesbit edilerek ilân olunduk
tan sonra açık artırma yoliyle satılır. 

Muvakkat E. 

MADDE 13. — Hükümetin 13 ncü madde
si aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Hükümetin 14 ncü madde
si aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Hükümetin 
si aynen kabul edilmiştir. 

15 nci madde-

MADDE 16. — Hükümetin 
si. aynen kabul edilmiştir. 

16 nci madde-
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MADDE 17. — Aynı kamınım 134 ncü mad

desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
Gümrük komüsyoncu ve yardımcıları komi

ser hakem veya eksper hakem olamazlar. 

MADDE 13. — Aynı kanunun 140 neı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Gümrüklerde tatbik edilen mevzuata muha
lif hareketleri görülen komüsyoncu veya yar
dımcıları lüzumlu hallerde müfettiş, başmüdür 
ve başmüdürlük teşkilâtı olmıyan yerlerde mü-
dürlerce işten menedıilerek gümrüklerde iş ta-
kibetmelerine müsaade olunmaz. 

Bunlar hakkında yapılacak tahkikat neti
cesine göre inzibati ceza mahiyetinde karnele
rimin en çok bir seneye kadar muvakkaten ve
ya daimî olarak geri alınmasına vekâlet disip
lin komisyonunca karar verilir. Komisyonun 
kararları kesindir. 

Komiser veya eksper hakemlikle meşgul ol
dukları anlaşılan gümrük komüsyoncu ve yar
dımcılarının -karneleri vekâlet disiplin komis
yonunca geri alınır. 

MADDE 19. — Aynı kanunun 145 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

37, 40 ve 43 ncü madde hükümlerine aykırı 
hareket eden 100 rüsum tonilatodan yukarı ge
milerin kaptan veya acentalarmdan, hareket
leri kaçakçılık mahiyetini tazammun etmediği 
hallerde 100 liradan 500 liraya kadar para ce
zası alınır. 

MADDE 20. — Aynı kanunun 147 nci mad
desinin 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Döküm halinde nakledilen eşyanın manifes
tosunda yazılı miktarına göre % 2 yi aşan ek
sik ve fazlalıkların birinci fıkrada gösterilen 
sebeplerden ileri geldiği gümrükçe tâyin edi
len müddet içinde ispat olunamazsa bu eksik 
ve fazlalıklar için gümrükçe alınan vergiler 
kadar para cezası alınır. 

MADDE 21. — Aynı kanunun 148 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

117 nci maddede yazılı aykırılıklar hariç ol
mak üzere beyan ile denetleme neticesinde eş
yanın : 
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MADDE 17. — Hükümetin 17 nci madde
si aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Aynı kanunun 140 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Gümrüklerde tatbik edilen mevzuata mu
halif hareketleri görülen komüsyoncu veya yar
dımcıları lüzumlu hallerde müfettiş, başmüdür 
ve başmüdürlük teşkilâtı olmıyan yerlerde mü-
dürlerce muvakkaten işten -menedilerek gümrük
lerde iş takip etmelerine müsaade olunmaz. Ve 
keyfiyet derhal Vekâlete bildirilir. 

Bunlar hakkında yapılacak tahkikat netice
sine göre inzibati ceza mahiyetinde karnelerinin 
daimî veya en çok bir seneye kadar muvakkat 
olarak geri alınmasına Vekâlet Disiplin Komis
yonunca karar verilir. Komisyon kararları ke
sindir. 

Komiser veya eksper hakemlikte meşgul ol
dukları anlaşılan gümrük komüsyoncu ve yardım
cıların karneleri Vekâlet Disiplin Komisyonun
ca geri alınır. 

MADDE 19. — Hükümetin 19 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Hükümetin 20 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Hükümetin 21 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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m. 
a) Tarife tatbikatına müessir cins, nevi 

veya niteliğinde veya vergiye esas olan sayı, 
baş, ağırlık gibi ölçülerinde aykırılık görüldüğü 
ve beyana göre hesaplanan vergi ile denetleme 
neticesine göre alınması gereken vergi miktar
ları arasındaki fark % 5 i aştığı takdirde ver
giden ayrı olarak ilk defasında bu farkın bir 
katı, tekrarı halinde üç katma kadar para cezası 
alınır. 

b) Kıymet üzerinden Gümrük Vergisine 
tâbi eşyanın beyan olunan kıymeti, yapılan de
netleme neticesinde tesbit olunan kıym'ete na
zaran noksan bulunduğu takdirde buna terettü-
beden Gümrük Vergisinden başka farkın 10 
misli para cezası alınır. 

Yukarıki fıkralara göre verilecek para ceza
sı vergi tahakkukunun katileşmesinden sonra 
kararlaştırılır. 

MADD9 22. — Aynı kanunun 149 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bu kanunda ayrı bir ceza tâyin edilmiyen 
hallerde bu kanuna uygun olarak verilen emir
lere aykırı hareket edenlerden aykırılığın dere
cesine göre 50 liradan 1 000 liraya kadar para 
cezası alınır. 

MADDE 23. — Aynı kanunun 151 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bu kanunda yazılı para cezalarına ilgili güm
rük idaresi amirlerince karar verilir. Bu karar
lar, aleyhine karar verilmiş olanlara yazı ile 
tebliğ olunur. 

Kararlar mucip sebepli olarak verilir. Bu ka
rarlardan mükellef aleyine olanlar mükellef ta
rafından tebellüğünden itibaren 15 gün içinde 
yapılan itiraz üzerine, aleyhine olanlar re'sen 
Gümrükler Umum Müdürlüğünce tetkik olunarak 
karara bağlanır. Gümrükler Umum Müdürlüğün
ce verilecek kararlara tebliğleri tarihinden itiba
ren 15 gün içinde salahiyetli mahkemeye itiraz 
olunabilir. 

Katîleşen para cezaları, Âmme Alacaklarının 
Tahsili Usulü hakkındaki Kanuna göre alınır. 

MADDE 24. — Aynı kanunun 153 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

A) Bu kanunda geçen ve şümulü belirtilme-

(S . Sa3 

21 — 
] Muvakkat E. 

MADDE 22. — Hükümetin 22 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 23. — Aynı Kanunim 151 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bu kanunda yazılı para cezalarına ilgili 
Gümrük İdaresi amirlerince karar verilir. Bu 
kararlar, aleyhine karar verilmiş, olanlara yazı 
ile tebliğ olunur, 

Kararlar mucip sebepli olarak verilir. Bu 
kararlardan mükellef aleyhine olanlar mükel
lef tarafından tebellüğünden itibaren 15 gün 
içinde yapılan itiraz üzerine, lehine olanlar 
re'sen Gümrükler Umum Müdürlüğünce tetkik 

olunarak karara bağlanır. Gümrükler Umum 
Müdürlüğünce verilecek kararlara tebliğleri ta
rihinden itibaren 15 gün içinde salahiyetli mah
kemeye itiraz olunabilir. 

Katîleşen para cezaları Âmme Alacaklarının 
Tahsil Usulü hakkındaki Kanuna göre alınır. 

MADDE 24. — Hükümetin 24 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

: 141) 
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miş olan eşya tâbiri her türlü madde ve kıymet
leri ihtiva eder. 

Bu kanunda geçen (Gümrük Verkisi), (vergi) 
(Gümrük vergileri) veya (vergiler) tâbirleri yal
nız Giriş Gümrük Vergisi mânasında kullanılmış
tır. 

Giriş Gümrük Vergisi ile birlikte eşyadan 
gümrüklerce alman diğer vergi ve resimler için 
hususi kanunlarında tahakkuk ve tahsil tarzları 
ile itiraz yolları, noksanların istenmesi ve fazla 
alman vergilerin geri verilmesi hakkmda hüküm 
mevcut olmaması halinde bu kanun hükümleri 
cereyan eder. 

B) Bu kanunda sözü edilen manifestolar ile 
beyannameler gümrükçe bastırılır. Ve tesbit edi
lecek değeri karşılığı damga pulu yapıştırılarak 
ilgililere verilir. 

MADDE 25. — Aynı kanunun 154 ncü mad-
'desi sonuna aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir : 

1 Haziran 1929 tarihli ve 1499 sayılı Gümrük 
Tarifesi Kanunu ile bu kanuna ek ve tadillerine 
ait kanunla. 

MADDE 26. — Hükümleri halen yürürlükte 
bulunan kanunlann 1499 sayılı Tarife Kanunu 
ile ek ve tadillerine ve bu kanuna bağlı İthalât 
Umumi Tarifesine vâki atıf hükümleri, bu ka
nunla muaddel 5383 sayılı Gümrük Kanununa 
yapılmış sayılır. Ve bu hükümlerde bir eşya, ta
rife numara ve pozisyonları gösterilmek suretiyle 
zikredilmiş ise atıf hükmü, o eşyanın yeni tarife
deki yeri tesbit olunarak eskisi gibi tatbik olu
nur. 

MADDE 27. — Bu kanun neşri tarihinden üç 
ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 28. — Bu kanunulcra Vekilleri He
yeti yürütür. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 
C. Tardıma 

Mîllî Savunma Vekili 
K. Yılmaz 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
B. 8. Burçak 

Devlet Vekili 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

İçişleri Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Muvakkat E. 

MADDE 25. — Aynı kanunun 154 öeüiaad* 
desi sonuna aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 

1 Haziran 1929 tarihli ve 1439 sayılı Güm
rük Tarifesi Kanunu ile bu kanuna ek ve 
bu kanunu tadil eden kanunlar. 

MADDE 26 — Hükümetin 26 neı maââesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27.— Bu kanun neşri 
ü ç ay sonra yürürlüğe girer. 

tarihinden 

MADDE 28. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Vekiller Heyeti memurdur. 

("S. Sayısı : 141) 



Htt. 

Eko. ve Ticaret Vekili 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
T. Üresin 

- 2 3 -

Sa.ve So. Y. Vekili 
Dr. E. II. Üstündağ 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
II. Erkmen 

İşletmeler Vekili 
S. Jtrcalt 

Muvakkat E. 

mmm 

(S. Sayısı ; 141), 





GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİ 

F t H B t S T 

Fasd 
No. Tarife No. 

Fasıl 
No. 

6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 

Bölüm - I. 

Canlı hayvanlar ve hayvani müstahsallar 

Canlı hayvanlar 
Yenilen etler ve sakatat 
Balıklar, kabuklu hayvanlar ve naimeler. 
Sütler, süt müstahsallan, kuş ve kümes hay
vanlarının yumurtaları, tabiî bal. 
Menşei hayvani iptidai maddeler ve sair 
ham müstahsallar 

Bölüm - n . 

Nebati müstahsallar 

Canlı nebatlar, çiçek soğanları, kesilmiş çi
çekler ,süs için yapraklı dallar 
Sebzeler, kökler ve yumrular 
Yenilen meyvalar ve meyva kabukları. 
Kahve, çay, Paraguvay çayı (mate), baharat. 
Hububat. 
Değirmencilik müstahsallan; malt, nişasta. 
Yağlı tohumlar ve mayvalar, muhtelif tane
ler »tohumlar, meyvalar; sanayide ve ta
babette kullanılan nebatlar; sap, saman ve 
otlar. 
Bovacılık ve debagatte kullanılmaya elve
rişli nebati ilk maddeler; zamklar, reçine
ler ve sair nebati usare ve hulâsalar. 

01.01 - 01.06 
02.01 - 02.06 
03.01 - 03.03 

04.01 - 04.06 

05.91 - 05.16 

08.01 - 06.04 
07.01 - 07.06 
08.01 - 08.13 
09.01 - 09.10 
10.01 - 10.07 
11.01 - 11.09 

14 örmeye ve yontmaya e 
bati maddelerle menşei n 
deler ve ham müstahsalla 

Bölüm 

Hayvani ve nebati yağlar (katı 
den elde edilen müstahsallar; 

vani ve ne 

15 Hayvani ve nabati yağlar 
bunların tahallülünden el 
sallar, hazırlanmış yemek 
ve nebati mumlar. 

Bölüm 

Gıda sanayii müstahsallan; meş 

16 

17 
18 
19 

20 

;2.oı 

13.01 

• 12.10 

- 13.03 

21 
22 
23 

Et, balık ve kabuklu, ha 
lerden hazırlanmış yenile 
Şeker ve mamulâtı. 
Kakao ve müstahzarlan. 
Hububat, un ve nişasta 
hamur işleri. 
Sebze, meyva, nebat ve n 
tahzarları. 
Çeşitli gıda müstahzarlan 
Meşrubat, müskirat ve s 
Gıda endüstrilerinin bak 
hayvanlar için müstahzar 



Fasıl 
No. Tarife No. 

24 Tütün. 24.01 - 24.02 

Bölüm - V. 

^ladeni müstahsallar 

25 Tuz; kükürt, taş ve toprak; alçı; kireç ve 
çimento. ,25.01 - 25.32 

26 Maden cevherleri, cüruf ve küller. 26.01 - 26.04 
27 Madenî yakıtlar, madenî yağlar ve bunların 

taktirinden elde edilen müstahsallar, bitü-
menli maddeler; madenî mumlar. 27.01 - 27.16 

(Mükerrer) 

Bölüm - VI. 

Kimya sanayiinin ve buna bağlı sanayiin müstahsallart 

28 Anorganik kimyevi müstahsallar; kıymetli 
madenlerin radio - aktif elementlerin, nadir 
toprak madenlerinin ve izotoplarının anorga
nik ve organik birleşikleri 28.01 - 28.58 

29 Organik kimyevi müstahsallar. 29.01 - 29.45 
30 İspençiyari müstahsallar. 30.01 - 30.05 
31 Gübreler 31.01 - 31.05 
32 Debagat ve boyacılıkta kullanılan hulâsalar bo

yayıcı maddeler, müstahzar boyalar, vernikler. 
müstahzar boyayıcı maddeler; macunlar; mü
rekkepler 32.01 - 32.13 

33 Uçan yağlar ve rezinoidler; ıtriyatçılık ve tu
valet müstahzarları. 33.01 - 33.06 

34 Sabunlar, tansio - aktif organik müstahsallar 
müstahzar halinde lesivler, yağlama müstah
zarları, suni mumlar, müstahzar halinde 
mumlar, bakım müstahzarları, fitilli mumlar 

Fasıl 
No. 

ve benzeri eşya, model ya 
lar ve dişçi mumları. 

35 Albüminoid maddeler, yap 
36 Barut ve patlayıcı madde 

kibrit; piroforik halitala 
maddeler. 

37 Fotoğraf ve sinematograf 
38 Kimya sanayiinin muhteli 

Bölüm 

Suni plâstik maddeler, selülozun 
bu maddelerin mamulâtı; tabiî, 

kauçuk 

39 Suni plâstik maddeler, selü 
leri. suni reçineler ve bu 
mulâtı. 

40 Kauçuk (tabiî, sentetik, 
mamulâtı 

Bölüm 

Deriler, köseleler, postlar, kürk 
ve koşum takımları; bavullar, 

zalar ve benzeri mam 

41 Deri ve köseleler. 
42 Deri ve kösele mamulât 

takımları; bavullar, çanta 
lar, mahfazalar ve benzeri 
mamulâtı, 

43 Postlar, kürkler, taklit k 
mamulâtı. 



Fani 
No. Tarife No. 

Bolüm - IX. 

Ajaç ve ağaç mamulâtı, odun kömürü, mantar ve mantar mamulâtt; 
hasırcı ve sepetiçi eşyası 

44 Ağaç ve ağaç mamulâtı, odun kömürü, 44.01 - 44.26 
45 Mantar mamulâtı. 45.01 - 45.04 
46 Hasırcı ve sepetçi eşyası, 46.01 - 46.03 

Bölüm - X. 

Kâğıt imaline elverişli maddeler; kâğıt, mukavva ve bunların 
mamulâtt 

47 Kâğıt imaline elverişli maddeler. 47.01 - 47.02 
48 Kâğıt ve mukavva; selüloz hamurundan, kâ

ğıttan ve mukavvadan mamulât. 48.01 - 48.21 
49 Kitaplar, gazeteler , resimler ve baskı sa

natlarının sair mamulâtı; elle ve daktilo ma
kinesi ile yazılmış metinler, plânlar. 49.01-49.11 

Bölüm - XI. 

Dokumaya elverişli maddeler ve bunların mamulâtt 

50 
51 

52 

53 
54 
55 

ipek, şap, buret. 
Dokumaya elverişli sentetik ve suni de
vamlı elyaf. 
Madenî tellerle mürettep iplikler (kılap
tan) . 
Yün, kıl ve at kılı. 
Keten ve rami. 
Pamuk. 

50.01 

51.01 

52.01 
53.01 
54.01 
55.01 

- 50.10 

- 51.04 

- 52.02 
• 53.13 
- 52.05 
- 55.10 

Fasıl 
No. 

56 Dokumaya elverişli sentet 
sız elyaf. 

57 Dokumaya elverişji sair 
ğıt iplikleri ve kâğıt ipl 
cat. 

58 Halılar ve duvar kapla 
mensucat, kadifeler, pel 
halkalı mensucat; kordelâ 
tancı eşyası; tüller, file 
gipürler; işlemeler. 

59 Vatka ve keçeler; ip, hala 
gancılık eşyası, hususi m 
miş ve sıvanmış mensucat 
rişli maddelerden teknik 

60 örme eşya. 
61 Mensucattan giyim eşyası v 
62 Mensucattan sair hazır eşy 
63 Eski giyim eşyası ve mensu 

ya ; kırpıntı ve paçavralar 

Bölüm 

Ayakkabılar, şapkalar ve sair ba 
ve insan saçından 

64 Ayakkabılar, getrler, tozluk 
mulât ve bunların aksamı. 

65 Şapkalar ve sair başlıkla 
samı. 

66 Şemsiyeler, bastonlar, kam 
bunların aksamı. 

67 Aprelenmiş süs tüyleri ve 
çiçekler; insan saçından m 



Fasa! 
NÛ. Tarife No. 

Bölüm - XIII. 
Taş, alçı, çimento, amyant, mika ve benzeri maddeler mamulâtı; çini 

ve porselen (Seramik) mamulâtı; cam ve cam mamulâtı 

68 Taş, alçı, çimento, amyant, mika ve benzeri 
maddeler mamulâtı. 68.01 - 68.16 

69 Seramik mamulâtı. 69.01 - 69.14 
70 Cam ve cam mamulâtı. 70.01 - 70.21 

Bölüm - XIV 
încüer, kıymetli taslar ve benzerleri kıymetli madenler, kıymetli 
madenlerle kaplamalı madenler ve bu maddelerin mamulâtı, taklit 

mücevherci eşyası, madenî paralar 

71 İnciler, kıymetli taşlar ve benzerleri; kıymetli 
madenler, kıymetli madenlerle kaplamalı 
madenler ve bu maddelerin mamulâtı; tak
lit mücevherci eşyası. 71.01 - 71.16 

72 Madenî paralar. 72.01 - 72.01 

Bölüm - XV. 
Âdi madenler ve mamulâtı 

73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 

Demir, dökme demir, çelik. 
Bakır. 
Nikel. 
Aliminyum. 
Magnezyum, berilyum (glüsinyum). 
Kurşun 
Çinko. 
Kalay. 
Sair âdi madenler. 
Âdi madenlerden aletler, bıçakçı eşyası, sofra 
takımları. 

73.01 
74.01 
75.01 
76.01 
77.01 • 
78.01 • 
79.01 • 
80.01 • 
81.01 

82.01 • 

- 73.40 
- 74.19 
- 75.06 
- 76.16 
• 77.04 
• 78.06 
• 79.06 
- 80.06 
- 81.04 

- 82.15 

Faaiî 
Nû. 

83 İ d i madenlerden çeşitli eş 

Bölüm 

Makineler ve cihazlar 

84 Kazanlar, makineler, mi 
aletler ve bunların aksam 

85 Elektrik makine ve cihazl 
nik işlere yarıyan eşya. 

Bölüm 

Nakil v 

86 Demiryolu nakil vasıtala 
trafik için elektrikle çalı 
hazları. 

87 Motorlu kara nakil vası 
motosikletler, velosipetler v 
vasıtaları. 

88 Hava nakil vasıtaları. 
89 Deniz, nehir ve göl nakil v 

Bölüm -

Optik alet ve cihazlar; fotoğraf, s 
ları, hassas aletler; tıbbi - cerrahı 

aletleri, sedayı kayıt 

90 Optik alet ve cihazları fot 
raf,ölçü, kontrol cihazları 
tıbbi - cerrahi alet ve cihaz 

91 Saatler. 
92 Musiki aletleri, sedayı kay 

hazlar, bunların aksamı ve 



Fasıl 
No. Tarife No. 

Bölüm • XIX. 

Silâhlar ve mühimmat 

93 Silâhlar ve mühimmat. 93.01 - 93.07 

Bölüm . XX. 

Çeşitli eşya 

94 

95 

96 

97 

93 

Mobilyalar ve tıbbi - cerrahi momilyalar, ya
tak takımları ve benzeri eşya. 
İşlenmiş halde yontmaya veya kalıba dökme
ye elverişli maddeler ve bunların mamulâtı 
Fırkalar, süpürgeler, pomponlar, kalburlar, 
elekler. 
Oyuncaklar, oyun alet ve vasıtalrı, spor alet 
ve vasıtaları. 
Çeşitli eşya. 

94.01 

95.01 • 

96.01 

97.01 • 
98.01 

- 94.04 

: 95.08 
• 

- 96.06 

- 97.08 
- 98.16 

Bölüm - XXL 

Sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antika eşya 

99 Sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antika 
egya. 99.01 - 99.06 





Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

BÖLÜM - I. 

Canlı hayvanlar ve hayvani ınüstahsallar 

Fasıl : 1. 

Canlı hayvanlar 

NOT: 
Balıklar, kabuklu hayvanlar, naimeler ve mik
rop kültürleri hariç, bütün canlı hayvanlar bu 
fasla dâhildir. 

€1.01 — Canlı atlar, eşekler, katırlar. 10 
01.02— Canlı sığır cinsi hayvanlar ( manda oinsi dâhil) 10 
01.03 — Canlı ehli domuzlar. 50 
01.04 — Canlı koyun ve keçi cinsi hayvanlar. 20 
01.05 -— Canlı kümes hayvanları ve güvercinler. 100 
01.06 — Canlı sair hayvanlar: 

a) Kobay, ada tavşanı, fare. 5 
b) Sairleri. 40 

Fasıl : 2. : ' ' ^Fv5 : ' 

Yenilen etler ve sakatat 

NOT: ^ g 
Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir: 

a) Bağırsaklar, mesaneler ve hayvan mi- , 
deleri (05.04); }:£*; 

Tarife 
No. Eşyanın 

b) Hayvani yağlar 
beraber sızdırılm 
lâr (lard) ile, d 
hayvanlarının y 

c) Unlu maddeler iç 
kutu veya hava 
zırlanmış veya k 
bu fasılda kayde 
hir muameleye t 
sakatat (Bölüm I 

02.01— (01.01), (01.02), ,(01.03) 
lanna dâhil hayvanların 
katatı, taze, soğutulmuş 

02.02— Cansız kümes hayvanla 
-bunların yenilen sakata 
riçtir), taze, soğutulmuş 

02.03— Kümes hayvanlarının ka 
tulmuş, dondurulmuş, tuz 

02.04— Diğer hayvanların etleri 
ğutulmuş veya dondurul 

02.05— Lâr (lard), domuz yağıı 
<nm yağları dâhil (eti m 
riç) taze, soğutulmuş, 
mış, kurutulmuş, tütsül 
miş veya benzeri bir mua 

02.06 — Her nevi yenilen et ve sa 
larının karaciğerleri ha 



Eşyanın cinsi 
Kıymetin
den % 

tulmuş, tütsülenmiş, pişrilirniş veya benzeri bir 
muameleye tâbi tutulmuş 75 

1. 

Fasıl : 3. 

Balıklar, kabuklu hayvanlar ve naimeler 

NOT: 
Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değil
dir: 
a) Memeli deniz hayvanları (01.06) ve et

leri (02.04); 
b) Havyar ve hazırlanmış balık yumurta

ları (16.04); 
c) Toprak kablarda, kavanozlarda, kutu

larda veya hava almıyan kablarda ha-
hazırlanmış veya konserve edilmiş ba
lıklar, kabuklu hayvanlar ve naime
ler ile bu fasılda kaydedilen şekillerden 
gayrı bir muameleye tâbi tutulmuş ba
lıklar, kabuklu hayvanlar, ve naimeler 

^ (Bolüm IV). 
2. Bu fasılda « balık » tabirine balık ciğerleri 

İle yenilen balık yumarjialan ve nefisleri de 
dâhildi. 

Balıklar (Canlı veya cansız), taze, soğutulmuş 
veya dondurulmuş. 35 
Balıklar, tuzlanmış, kurutulmuş veya tütsülen
miş. 50 

Tarife 
No. Eşyanın 

03.03 — Kabuklu hayvanlar naim 
masın, taze (canlı veya 
dondurulmuş, tuzlanmış, 
şirilmiş. 

Fasıl 

Sütler, süt müstahsalları, 
rının yumurta 

NOT : 
1. Yağlı Pey a yağı alın 

ayran, laktoserom 
(kefir) ve benzeri us 
rilmiş sütler süt rejim 

2. Pastörize, sterilize v 
süt, krema veya 
yonu" anlamında, 
addolunmaz. 

04.01 — Süt, Krema, kaymak, t 
şekersiz. 

04.02— Süt, krema, kaymak, te 
edilmiş veya eşkerli. 

04.03— Tereyağı. 
04.04 Peynir ve çökelek (Cailleb 
04.05 — Kuş ve kümes hayvanıla 

murta sarısı, taze, kons 
muş veya şekerli 



• 

Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

04.06— Tabiî bal 50 

Fasıl: 5. 
Menşei, hayvani, iptidai maddeler ve sair hanı müstahsallar 

NOT: 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil de

ğildir. 
a) Bağırsak, mesane ve hayvan midelerin

den gayrı yenilen hayvani müstahsallar^; 
b) Deri ve köseleler. Bununla beraber ham 

veya sadece temizlenmiş tam veya par
ça halinde tüylü kuş derileri bu fasla 
dahildir. Aprelenmiş veya bir mesnede 
takılmış tam ve parça halinde tüylü kuş 
derileri (67.01) pozisyonuna, diğer de
ri ve köseleler (41) nci fasla gider; 

e) Postlar (Fasıl 43); 
d) At kılından gayrı menşei hayvani do

kumaya elverişli iptidai maddeler (Bö
lüm 11); 

e) Fırça imalinde kullanılmak üzere fırça 
başı haline getirilmiş domuz ve yaban 
domuzu kılları ve sair kıllar (96.03). 

2. Gayrimuntazam bir şekilde bağ haline ge
tirilmiş insan saçı ham saç addolunur. 
(05.01). 

3. Tarifenin neresinde geçerse geçsin mamut, 
mors, deniz gergedanı, yaban domuzu ve 
sair hayvanların dişleriyle, gergedan boy-

Tarife 
No. Eşyanın 

nuzu, fildişi rejimin 

05.01— insan saçı, ham, yıkanm 
olsun olmasın. 

05.02 — Domuz ve yaban domuzu 
hayvanların fırça imalin 

05.03— At kılı, döküntüleri dâh 
05.04— Hayvan bağırsakları, m 

balıklarınki hariç 
05.05 — Balık döküntüleri. 
05.06— Veterler, sinirler, deri k 

mamış derilerin benzeri 
05.07 — Tam veya parça halinde 

tüyleri; tam veya parça 
rileri, ham veya sadece 

05.08— Kemikler ye boynuz kor 
karılmış, asitle muamele 
rılmış, dilinmiş, parça v 
miş olsun olmasın. 

05.09 — Boynuz, tırnak, gaga, ha 
rılmış, düzleştirilmiş, toz 
balina ve benzeri hayva 
yağı çıkarılmış, kazınmış 
ya yarılmış, başkaca bir 
mamış. 

05.10— Fildişi ve diğer hayvan 
halinde olanları ve dökü 

05.11 — Kaplumbağa kabuğu (ka 
nak ve bunların kırıntı 
tılmış veya ayrrlmış olsu 



ITarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

05.12— Mercan* r e benzerleri, ham, basit bir şekilde 
(hazırlanmış, işlenmiş olanlar hariç; kabuklu su 
hayvanlarının ıboş kabukları, ham, kesilmiş ve
ya toz haline getirilmiş. 10 

05.13 — Tabiî sünger. 20 
05.14— Ak amber, kastoreum (kunduz hayası), misk, 

sivet, kantarit, tababet ve ıtriyatçılıkta kulla
nılmaya elverişli sair ham hayvani müstahsal-
lar. 

a) Kantarit 10 
b) Sairiieri 50 

05.15 — Sair ham hayvani maddeler. 30 

BÖLÜM - H. 

Nebati müstahsallar 

Fasıl : 6. 

Canlı nebatlar, çiçek soğanları, kesilmiş çiçekler, süs için 
yapraklı dallar 

NOT: 
1. Bu fasıl münhasıran, dikmek veya süs için 

ve umumiyet itibariyle bahçıvanlar, fidan-
cilar ve çiçekçiler tarafından yetiştirilen 
mahsulleri ihtiva eder. Bununla beraber 
patates, yenilen soğanlar, arpacık soğanları 
ve yenilen sarımsaklar bu fasla dâhil değil
dir (fasıl 7). 

Tarife 
No. Eşyanın 

2. Buketler, çiçeği hav 
pılmış çelenkler ve 
(06.03 veya 06.04) 
miş (taze veya kurut 
raklı dal rejimine t 
va ettikleri sair ma 
bara alınmaz. 

06.01 — Çiçek veren nebatların 
batların soğanları, yum 
•zomları, kuşkonmaz filiz 

06.02— Sair canlı nebatlar ve k 
kat)emleri dâhil: 

a) Çelikler, aşı ka 
rı, meyva fidan 
orman fidanlar 

b) Sairleri. 
06.03 — -Kesilmiş çiçekler ve kon 

için, taze, kurutulmuş, 
mış, emdirilmiş veya s 
mış. 

06.04— Yapraklı dallar, yaprak 
-batların diğer kısımla 
buket yapmak için, süs 
beyazlatılmış, boyanmış, 
surette hazırlanmış (06. 
çek ve koncalar hariç. 



* 

Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

Fasü : 7. 

Sebzeler, kökler ve yumrular 
l'. 

NOT : 
1. Yenilen mantarlar, domalan, zeytin, kapre, 

domates, patetes, turşuluk "pancar, hiyar, 
turşuluk küçük hiyarlar, sakız kabağı, bal 
kabağı ve patlıcan «sebze» rejimine tâbi
dir. 

2. Kavanozlarda, kutu veya hava almıyan kab-
Jarda konserve edilmiş veya bu fasılda ya
zılı olanlardan gayrı bir muameleye tâbi 
tutulmuş sebzeler, kökler, yumrular ve bun
lardan yapılan turşular (IV ncü bölüme) 
gider. 

07.01— Sebzeler, taze, soğutulmuş. 50 
07.02 — Sebzeler, dondurulmuş. 50 
07.03— Sebzeler, tuzlu su, kükürtlü su veya muvak

katen muhafazalarını temine yarıyan sair mad
deler katılmış su içinde. 50 

07.04— Sebzeler, kurutulmuş, suyu alınmış veya te
bahhur ettirilmiş, parça veya dilim halinde 
kesilmiş olsun, olmasın. 50 

07.05— Baklagil sebzeler, kuru, tane halinde, kabuk
suz veya kırılmış. 50 

07.06— Manyoka kökü, ararot, salep; yer elması; tat
lı patetes ve yüksek nispette nişastayı veya 
inülini havi benzeri sair kök ve yumrular ku-

Tarife 
No. Eşyanın 

rutulmuiş veya parçalara 
sın. 

Fasıl 

Yenilen meyvalar v 

NOT : 
1. Yenümiyen meyvalar 

bu fasla dâhil değü 
larda veya hava alm 
ve edümiş veya bu f 
başka bir usulle hazı 
ve meyva kabukları 
şekerlemeleri veya ş 
IV. bölüme gider. 

2. Soğutulmuş meyval 
tâbidir. 

08.01 — Torpik memleket meyvala 
kabuksuz 

a) Hurma ve muz 
b) Sairleri 

08.22— Turunçgiller, taze, kuru. 
08.03— îneir, taze, kuru. 
08.04 — Üzüm, taze, kuru. 
08.05 — Kabuklu meyvalar, taz 

kabuksuz « 08.01 » pozi 
08.06— Elma, armut, ayva, taze 
08.07 — Çekirdekli meyvalar, taze 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

08.08— Çilek ve benzeri (üzümsü) meyvalar, taze 25 
08.09 — Sair meyvalar taze, 40 
08.10— Dondurulmuş meyvalar, (bütün, parça halinde 

veya ezilmiş). 100 
08.11 — Tuzlu su, kükürtlü su veya muvakkaten muha

fazalarını temine yarıyan sair maddeler katıl
mış su içinde meyvalar (bütün, parça halinde 
veya ezilmiş) 100 

08.12 — Kurutulmuş meyvalar, (08,01, 08.02, 08.03, 08.04 
ve 08.05) pozisyonlarmdakiler hariç. 30 

08.13 — Turunçgillerin, kavun ve sair meyvaların ka-
(bukları, taze, dondurulmuş, tuzlu su, kükürtlü 
sıı veya muvakkaten muhafazalarını temine 
yarıyan sair maddeler katılmış su içinde veya 
kurutulmuş. 100 

Fasıl : 9. 

Kahve, Çay, Paraguay çayı (Mate), baharat 

NOT : 
Aşağıda yazık olanlar bu fasla dâhil değildir: 
a) « Capsicum » cinsi, döğülmemiş dolma

lık biberler (Fasıl : 7). 
Bu büberlerin doğulmuş olanları 
sair baharat rejimine tâbidir. 

b) «Cubeba officinalis Miquels> cinsinden 
kebebe biberi (12.07) 

09,01 — Kahve, kavrulmuş veya kafeini alınmış olsun 

Tarife 
No. Eşyanı 

olmasın, döküntüleri ve 
a) Çiğ. 
b) Kavrulmuş (ö 

09.02—Çay. 
09.03— Paraguvay çayı (Mate 
09.04 — Kara ve beyaz biber (p 

ve « Pimenta » cinsi bi 
cinsinden olanlar hariç 

09.05— Vanilya. 
09.06 — Tarçın ve tarçın çiçeği 
09.07 — Karanfil (meyva, tane, 
09.08 — Küçük Hindistan ce 

Hindistan cevazi kabuğ 
09.09 — Anason, Çin anasonu, r 

frenk kimyonu, ardıç. 
09.10 — Safran ve sair baharat 

Fas 

Hu 

NOT: 
Bu fasıl münhasıran, k 
ya her hangi bir ameliy 
neleri ihtiva eder, bunu 
lanmış veya parlatılmış 
ları 10.06 pozisyonunda 

10.01— Buğday ve çavdarla ka 
10.02— Çavdar. 



• 

Tarife 
No. 

10.03-
10.04-
10.05-
10.06-
10.07-

Eşyanm cinsi 

• Arpa. 
• Yulaf. 
- Mısır. 
- Pirinç. 
- Karabuğday, ak darı, dan, kuşyemi (uzun 

darı) ve sair hububat. 

Kıymetin 
den fr 

50 
50 
50 
75 

50 

Fasü : 11. 
Değirmencilik müstahsallart, malt, nişasta 

NOT: 
1. 11.02 pozisyonundaki ezümiş hububat, 

11.07 pozisyonundaki malt, 11.09 pozisyo
nundaki glüten ve glüten unu hariç, bu 
fasla dâhil müstahsallar hararet muvacehe
sinde her hangi bir ameliyeye tâbi tutulma
mıştır. 
Hararet muvacehesinde her hangi bir ame
liye gören müstahsallar, 19 ncu fasla, kav
rulmuş nişasta ise 35.05 pozisyonuna tatbik 
olunur. 
Çocuk maması, perhiz yemeği ve sair yemek
lerin yapımında kullanılan müstahzarlar 
19.02 pozisyonuna, ispençiyari müstahzar
lar 30 ncu fasla gider. 

2. Kalın ve ince kepekler ve hububat ve bak
lagillerin elenmesi, öğütülmesi veya kabuk
larının ayıklanması netiöesinde meydana ge
len diğer artıklar, sıklet itibariyle % 10 
ve daha fazla unu muhtevi olduğu takdirde, 

Tarife 
No. Eşyanın 

hale göre 11.01 vey 
gider. 

11.01 — Hububat unlan. 
11.02— Bulgur, irmik; kabuğu 

ezilmiş («flo'cons» harare 
hangi bir ameliye görmü 
ler ve yenilen hububat 
lanmış, parlatılmış, piri 
hariç. 

11.03 — 07.05 pozisyonundaki ba 
11.04 — 8 nci fasıldaki meyvalar 
11.05 — Patates unu, patates irm 

ten sonra ezilmiş patate 
11.06— Sağu, manyoka, ararot, 

nundaki sair kök ve yu 
mikleri. 

11.07 — Malt, kavrulmuş olsun 
11.08 — Nişasta. 
11.09 — Glüten ve glüten unu, k 

sın. 

Fasıl 

Yağlı tohumlar ve meyv 
tohumlar, meyvalar, sana 

lanılan nebatlar, sa 

NOT : 
1. Yer fıstığı, soya fa 



Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

Kıymetin
den % 

Tarife. 
No. 

12.01 -

12.02 

12.03-

12.04-

12.05 

12.06* 
12.07 

hoş tohumu ve kopra, yağlı tohum addolu
nur. (12.01). Hindistan cevizi 08.01 pozis
yonundadır.* Zeytin hazırlanış durumuna 
göre 7 nci veya 20 nci fasıldadır. Zeytin ve 
sair yağlı tohum küspeleri ile nebati yağ 
istihsalinden bakiye kalan sair artıklar sık
let itibariyle % 8 ve daha fazla yağlı mad
deyi ihtiva ettikleri takdirde 12.01 pozisyo
nuna gider. 

2. Pancar tohumu, çayır tohumu, süs çiçek
lerinin tohumu, sebze tohumu, meyva ağaç
ları tohumu ile orman ağaçlarının tohumu, 
hayvan bezelyesi, fiğ ve acı bakla tohumu 
tohumluk addolunur. (12.03). (07.05) pozis
yonundaki baklagillerin, baharatın ve 9 ncu 
fasıldaki diğer müstahsalların, (10 ncu) 
fasıldaki hububatın tohumları ile (12.01) 12.08 
pozisyonundaki yağlı tohumlar ve (12.07) 
pozisyonundaki nebatların tohumları (12.03 
pozisyonuna dâhil değildir. 

3. Kuru halde sıklet itibariyle % 3 ten fazla 
şekeri ihtiva eden pancar küspeleri 12.04 
pozisyonuna gider. 12.09 

4. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil de
ğildir: 12.10 
a) İspençiyari müstahzarlar (Fasıl 30); 
b) Itriyatçılıkta kullanılan maddeler (fa

sıl 33); 
c) Haşere ve parazit itlafında kullanılan 

müstahzarlar (38.12). 

Eşyanın 

Yağb tohumlar ve meyv 
masın. 
Yağlı tohumların ve me 
lanmış toz hardal hariç. 
Tohumluk tane ve meyva 

a) Şeker pancarı t 
b) Sairleri. 

Şeker pancarı, dilinmiş o 
veya toz halinde, şeker k 
Hindibağ kökü, taze, ku 

masın, kavrulmuş olanlar 
Şerbetçi otu (kozalağı v 
Bilhassa ıtriyatçılıkta, 
parazit itlafında kullan 
nebat kısımları, taneler 
ru, kırılmış veya toz ha 
Harnup (keçi boynuzu), 
ya toz haline getirilmiş 
nin başka pozisyonları 
ya bulunmıyan rneyva ç 
insanlar tarafından ist 
tmüstahsallar. 
Hububat sapları ve ka 
•olsun olmasın. 
Hayvan pancarı, İsveç 
hayvanlara verilen kök 
yonca, korunga ve hayv 
tahsallar, taze, kuru, k 
başkaca bir ameliyeye 
ile 12.09 pozisyonundak 



< 

Tarife Kıymetiıı-
No. Eşyanın cinsi den % 

Pasü : 13. 

Boyacılık ve debagatte kullanılmaya elverişli ne
bati ilk maddeler; zamklar, reçineler ve sair ne

bati usare ve hulâsalar 

NOT: 
Şekersiz meyankökü hulâsası, vanilya hulâsası 
(Vanilya oleorezini), pireotu hulâsası, şerbetçi 
otu hulâsası, sabır otu hülâsası, afyon (13.03) 
pozisyonundadır. 
Aşağıda yazılı olanlar (13.03) pozisyonuna dâhil 
değildir: 

a) Sıklet itibariyle c/c 10 dan fazla şeker 
katılmış meyankökü hulâsaları ile me
yankökü hülâsasından yapılan şekerci 
mamulâtı (17.04); 

b) Malt hulâsası (19.01 veya 19.02); 
c) Kahve hulâsası (21.02); 
d) 'İçki olarak kullanılmak üzere alkol 

ilâve edilmiş usare ve hulâsalar (fa
sıl 22); 

e) Tabiî kâfuru (29.13) ve glisirizin 
(29.41); 

f) Debagatte ve boyacılıkta kuUanüan hu
lâsalar (32.01, 32.02, 32.04); 

g) Uçan yağlar (33.01); 
h) Kauçuk, balata ve giitaperka (40.01). 

Eşyanın 

Debagatte ve boyacılıkt 
maddeler: 

a) Kına 
b) ISairleri. 

Gomalaka, beyazlatılmı 
lar, rieçineli zamMar, 
senikder: 

a) (Gomalaka, zam 
b) Sairleri. . 

Nebati usare ve hülâsal 
ve sadr tabiî yapışkan 
deler. 

Pasü 

örmeye ve yontmaya elv 
delerle menşei nebati s 

müsta 

NOT: 
1. Dokumaya elverişli e 

rişli madde olarak 
ameliye görmüş neb 
dâhil değildir. Bunl 

2. Yarılmış sepetçi söğ 
benzerleri, roten ka 
biçilimş roten kamış 
der. Ağaç şeritler ( 

3. Ağaç yünü 14.02 p 
dir, (44.12) pozisyo 



Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

4. Fırça imalinde kullanılmak üzere hazırlan
mış fırça başları 14.03 pozisyonuna dâhil 
değildir; bunlar (96.03) pozisyonuna gider. 

5. Korozo unu, hindistan cevizi kabuğu unu ve 
benzeri maddelerin unları ile alfa, spart, 
dias ve lufa 14.05 pozisyonundadır. 
14.05 pozisyonu tarifenin başka pozisyon
larında zikredilmiyen ve bulunmıyan müs-
tahsallan ihtiva etmez. 

14.01 — Bilhassa sepet ve hasır imalinde kullanılan ne
bati maddeler (Sepetçi söğütü, kamış, bambu, 
roten kamışı, saz, hezaren, rafya, ıhlamur ve 
sair ağaçların kabukları ve temizlenmiş, beyaz
latılmış, boyanmış hububat sapları). 

14.02 ~ Bilhassa şilte ve mobilya gibi eşyayı doldurma
da kullanılan nebati maddeler (Kapok, kanepe 
otu, deniz yosunu ve benzerleri). 

14.03— Bıllhassa süpürge ve fırça imalinde kullanılan 
nebati maddeler (Hint darısı, piyasava, ayrık 
otu, istil ve benzerleri) bağ veya kangal halin
de olsun olmasın. 

14.04— Yontmaya elverişli sert haneler, -çekirdekler, 
kabuklar, cevizler (Korozo, dom veya benzer
leri). 

14.05— Menşei nebati sair maddeler. 

Eşyanın 

BÖLÜ 

Hayvani ve nebati yağla 
ların tahallülünden el 

hazırlanmış yemekl 
nebati 

Fası 

Hayvani ve nebati yağla 
ların tahallülünden e 

hazırlanmış yemekli 
nebati 

NOT: 
1. Aşağıda yazılı olan 

ğildir. 
a) Sızdırılmamış v 

muz yağı ve kü 
ları (02.05); ' 

b) Kakao yağı (1 
c) Kıkırdak (23.0 

tohum küspeler 
linden bakiye 
(23.04); 

d) İzole edilmiş y 
mumlar, boya, 
yari ıtriyatçılık 
ları haline geti 
sülfone edilmiş 
deki sair müsta 

e) Yağlardan elde 
(40.02). 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

2. Asit derecesi %85 ve daha fazla olan zey
tin ve palma yağları ile, asit derecesi 
% 50veya daha fazla olan sair yağlar 
15.07 pozisyonuna dâhil değildir. Bunlar 
(15.10) pozisyonundadır. 

3. Sopstok (soap atocks) ile yağların tortu 
ve bakiyeleri, stearin ve yapağı yağı zift
leri 15.17 pozisyonundadır. 

15.01 — Eritilmiş veya sızdırılmış lâr ve domuz yağı 
mayi halde lâr ve domuz yağı; kümes hayr 
vanlarının, sızdırılmış veya eritilmiş yağları. 75 

15.02— İç yağı, ham veya eritilmiş, ilk mahsul (pre-
miers jus) denilen iç yağları dâhil. 60 

15.03— Oleostearin, sübyelendirilmemiş içine bir şey 
katılmamış ve başka bir muamele görmemiş 
oleomargarm: 

• a) Oleostearin. 20 
b) Sairleri. 60 

15.04— Balıkların ve deniz hayvanlarının yağları, katı 
veya mayi, rafine edilmiş olsun olmasın. 20 
İHTAR: Sanayide kullanılanlar tağyir edile

cekti*. 
15.05 — Yapağı yağı ve bu yağdan elde edilen yağlı 

maddeler, lânolin dâhil. 20 
15.06— Menşei hayvani sair yağlar (katı veya mayi) 

(paça yağı, kemik yağı ilâh ...) 40 
15.07 — Menşei nebati sabit yağlar (katı veya mayi); 

ham temiz^nmiş veya rafine edilmiş : 
a) Hintyağı, bezir yağı. 50 
b) Sairleri 100 

Tarife 
No. Eşyanın 

15.08 — Her nevi mayi yağ, kayna 
sufle veya standolize edilm 

15.09 — Degra. 
15.10— Sanayide kullanılan yağl 

(Acid-oils). 
15.11 — Gliserin,, gliserinli sular v 
15.12— Sadece hidrojene edilm 

mayı 
15.13— Margarin, sızdırılmış vey 

muz yağı , benzeri yağla 
yemeklik yağlar (katı). 

15,.14 — 'Balina ve 3air memeli den 
(ispermeçet), ham, sızdır 
miş. 

15.15 — Bal mumu ve sair böcek m 
15.16 — Nebati mumlar. 
15.17 — Yağlı maddelerin muhte 

tutulması neticesinde bekı 

BÖLÜM 

Gıda sanayii müstahzar 
içkiler, sirk 

Fasıl 

Et, balık ve kabuklu h 
hazırlanmış yeni 

NOT : 
2 net ve 3 ncü fasıllarda 
lanmış veya konserve edil 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

buklu hayvanlar ve naimeleir bu fasla dâhü de
ğildir. 

16.01— Etten veya sakattan sucuk, salam, sosis ve 
benzerleri. 75 

16.02 — '•• Ettetı veya sakattan sair müstahzarlar ve kon
serveler, 80 

16.03— Et suyu ve hulâsaları. 60 
16.04— Balık müstahzarları, konserveleri, havyar ve 

hazırlanmış diğer balık yumurtaları, balık çor
baları dâhil. 60 

16.05— Kabuklu havyarların ve naimelerin müstah
zarları veya konserveleri, çorbaları dâhil. 60 

Pasü : 17. 

Şeker ve mamulâh 

NOT : 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhü değil

dir : 
a) İçinde kakao bulunan şeker mamulâU 

(18.06); 
b) 19, 20 ve 22 nci fasıllardaki yenihn şe

kerli müstahzarlar; 
c) Kimyaca saf şekerler (29.43); bu İstis

naya sakkaroz dâhü değildir; 
d) Şekerli ispençiyari müstahzarlar (Fa

sıl 30). 
2. RayihalandırıJmamıs, renk verici mad-

Tarife 
No. Eşyanın 

deler katılmam 
rupları nevüer 
17.03 pozisyonl 
las rejimine tâ 

17.01— Şeker, pancar veya şeke 
17.02— Sair şekerler, suni bal 

rıştırılmış olsun olmas 
ler : 

a) Laktoz. 
b) Sairleri. 

17.03— Melas, rengi alınmış o 
17.04—• Şeker mamulâtı, kakaos 
17.05 — Şeker ve şuruplar, rayi 

rici maddeler katılmış ( 
şekerler dâhil) ve benz 
lar, ne nispette olursa 
meyva suları hariç. 

Fası 

Kakao ve m 

NOT : 
1. Kakao veya çikolata 

ncu fasıllardaki müs 
değüdir. 

2. Ne nispette olursa 
mış şeker mamulâtı 



Tarife 

.' ' 

Eşyanın cinsi 

:• , " ; I M : » » • " . . - i v . ; : . ; : ; - ; ' <•• • 

kigütolata mamulâtt rejimine tâbidir. 

Kıymetin
den % 

18.01 T - Kakao (tane ve kırıkları), çiğ veya kavrul
muş. 10 

18.02— Kakao kabukları (iç ve dış), zarları ve dö
küntüleri. 10 

18.03 — Kakao hamuru {külçe veya parça halinde). 60 
18.04— Kakao yağı (katı veya mayi). 25 
18.05— Toz kakao, şeker katılmış olsun olmasın : 

a) Şekersiz. 60 
b) Şekerli. 150 

18.06— Çikolata ve çikolata mamulâtı. 150 

Fasıl : 19. 

Hububat, un ve nişasta esaslı müstahzarlar, hamur 
isleri 

NOT : 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhü değil

dir : 
a) Un, nişasta veya malt hülâsası esaslı ve 

siklet itibariyle % 50 ve daha fazla ka
kaoyu ihtiva eden çocuk maması, perhiz 
yemeği ve sair, yiyeceklerin hazırlan
masında kullanılan müstahzarlar 
(18J06); 

b) Hayvanlara verilmek üzere, hususi şe-

Tarife 
No. Eşyanın 

kilde hazırlanmış 
müstahzarlar (bi 

e) İspençiyari müst 
Si. Bu fasıldaki müstahz 

unu esaslı olanları, h 
zeri müstahzarlarla a 

19.01 — Malt hulasası, hazırlanan 
19.02— Un, nişasta veya malt 

maması, perhiz yemeği v 
zırlanmıasında kullanılan 
itibariyle % 50 den az ka 
masıin 

19.03— Makarna, şehriye, kusku 
19.04— Tapyoka, patates nişasta 

dâhil. 
19.05 — Hububat esasflı müstahsa 

tiyle hâsıl olan veya kı 
edilen' (puffed riee). (co 
leri, 

19.06 — Ho&ti, tıbbi güllâç, mühü 
Ika ve benzerleri. 

19.07 — Kaba hamur işleri, ekm 
(bal, yumurta, yağlı madd 
(katılanları hariç, 

19.08 — Nefîs ihamur işleri, pasta 
ne nispette kakao katılm 



Tarife Kıymetirı-
No. Eşyanın cinsi den % 

Fasıl : 20. 

Sebze, meyva, nebat ve nebat kısımları 
müstahzarları 

NOT: 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değil

dir: 
a) 7 ve 8 nci fasıllarda yazılı usullerle ha

zırlanmış veya konserve edilmiş sebze 
ve meyvalar; 

b) Şekerci mamulâtı haline getirilmiş şe
kerli meyva pelteleri ve pastilleri 
(17.04) ve çikolata mamulâtı (18.06). 

2. 20.01 ve 20.02 pozisyonlarındaki sebzeler ve 
yenilen nebatlar 7 nci fasla dâhil olanlardır. 

3. Şurup içinde konserve edilmiş nebat ve ne
bat kısımları (zencefil ve melek otu gibi) 
20.06 pozisyonuna gider. 

4. Siklet itibariyle kuru hulâsa nispeti % 7 
ve daha fazla olan domates usareleri 20.02 
pozisyonundadır. 

20.01 — Sebzeler ve m'eyvalar, sirke veya asetik asit 
içinde konserve edilmiş tuz, baharat ve hardal 
katılmış olsun olmasın, (pickles), (picallilies) 
ve benzerleri dâhil. 100 

20.02 — (Sebze ve konserveleri, sirke veya asetik asit 
içinde konserve e dilenleri hariç. 100 

20.03— Meyvalar, dondurulmuş ve şeker katılmış. 150 
20.04— Meyva, ıııeyva kabuğu, nebat ve nebat kısum-

Tarife 
No. Eşyanın c 

l a n şekerlemeleri, (emdiri 
talize edilmiş). 

20.05 — Meyva reçelleri, pelteleri 
leri ve pestilleri, pişiriler 
katılmış olsun olmasın. 

20.06— Meyvalar, sair şekillerde k 
miş olsun olmasın şeker 
bulunsun bulunmasın. 

20.07 — Meyva ve sebze usareleri 
miş, alkol katılmamış şek 
masın. 

Fasıl 

Çeşitli gıda m 

NOT : 
Aşağıda yazılı olanlar bu 

a) Ne nispette olurs 
eden ve kahve ye 
rulmuş maddele 
lerin kahveyi m 
ları 21.02 pozisyo 

b) İspençiyari saha 
re hazırlanmış m 
(Fasıl : 30). 

21.01 — Kavrulmuş hindiba ile ka 
sair kavrulmuş maddeler v 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

2(1.02 — Kahve esaslı hulâsalar, esanslar ve benzeri 
müstahzarlar (katı veya mayi). 100 

21.03 — Hazırlanmış hardal ve toz hardal 50 
21.04— Hazırlanmış salçalar ve. benzeri lezzet ve çeşni 

vericiler 100 
21.00 — Çorba yapmakta kullanılan veya et suyunu ka

tılan nebati madde esaslı müstahzarlar, eti veya 
ölçülebilecek miktarda et hulâsasını muhtevi 
olanlar hariç, tuz, koku ve çeşni verici maddeler 
katılmış olsftın olmasın. 100 

21.06 — Canlı tabiî mayalar; hazırlanmış suni meyva-
lar; laktik, asetik ve sair fermentler. 10 

21.07— Tarifenin başka yerlerinde zikredilmiyen veya 
bulunmıyan gıda müstahzarları. 100 

Fasıl : 22. 

Meşrubat, müskirat ve sirkeler 

NOT : 
1) Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değil

dir: 
a) Deniz suyu (25.01); 
b) Mayi mukattar ve elektriği nakletme 

derecesine göre saflığı tâyin edilen 
sular. (28.58); 

c) Sıklet itibariyle % 10 dan fazla asetik, 
asidi muhtevi olan sulu mahlûller 
(29.14); 

d) Tıbbi madde katılmış meşrubat, müs
kirat ve sirkeler (Fosil : 30); 

Tarife 
No. Eşyanı 

e) Itriyatçılık ve 
(Fasıl 33). 

2. Sıklet itibariyle % 
ihtiva eden şarap 
nuna gider. 

3. 15 santigrat sühune 
1 sac* alkoometresi ü 

cesi (80°) den aşa 
22.09 pozisyonunda 

22.01 — Su, maden suları, gazlı 
ÎHTAB: Hududa yakın 

içme suları mu 
22.02— Limonatalar, rayihalan 

alkolsüz içkiler, 20.07 
ve sebze suları hariç. 

22.03— Biralar. 
22.04— Üzüm suyu, kısmen ta 

kolden gayrı bir madd 
durdurulmuş olsun olm 

22.05— Taze üzüm şarabı; mis 
Ihammürü durdurulmuş 

22.06 — Vermut, koku ve tat v 
suretiyle hazırlanmış s 

22.07— Elma şarabı, armut şa 
tahammür etmiş içkile 

22.08— Etilik alkol, tağyir edi 
22.09— Taktir yolu ile elde e 

ve sair alkollü içkiler. 
22.10— Sirkeler 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

Fasıl : 23. 

Gıda endüstrilerinin bakiye ve döküntüleri; 
hayvanlar için müstahzar gıdalar 

NOT: 
Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir: 

a) Kalın ve ince kepekler ve hububat ve 
baklagillerin elenmesi, öğütülmesi veya 
kabuklarının ayıklanması neticesinde 
meydana gelen diğer artıklar, sıklet iti
bariyle % 10 ve daha fazla unu muh
tevi olduğu takdirde (11.01 veya 11.03) 
pozisyonlarına gider. 

b) Zeytin ve sair yağlı tohum küspeleri ile 
nebati yağ istihsalinden bakiye kalan 
sair artıklar sıklet itibariyle % 8 ve daha 
fazla yağlı maddeyi ihtiva ettikleri tak
dirde (12.01) pozisyonuna dahil olurlar. 

c) Kuru halde sıklet itibariyle % 3 ten 
fazla şekeri ihtiva eden pancar küspe
leri (12.04) pozisyonundadır. 

23.01— Ktlerin, deniz hayvanlarının, balıkların, kabuk
lu hayvanların unları, tozlar ve döküntüleri, 
insanlar tarafından istihlâkte elverişli olmıyan; 
kıkırdak. 50 

23.02-— Kalın ve ince kepekler ve hububat ve baklagil
lerin elenmesi, öğütülmesi veya kabuklarının 

Tarife 
No. Eşyanı 

ayı'klânması neticesind 
bakiyeler. 

23.03— Şeker pancarı ve şeker 
istihsalinden bakiye ka 
İmalinden veya taktird 
deler; ölü mayalar ;ni 
kalan maddeler ve ben 

23.04— Zeytin ve sair yağlı t 
bati yağ istihsalinden 
tıklar, tortular hariç. 

23.05— Şarap tortusu, sıklet i 
fazla şarabı muhtevi o 

23.06— (23.01, 23.02, 23.03, 23 
larına dâhil olmıyan m 
ler) , hayvanlar tarafı 
elverişli, hububat sapla 
l a n hariç. 

23.07— Koru ot, yonca, kaba 
melas veya ham şeker k 
lanmış müstahzarat v 
Üzere hazırlanan sair 

Fas 

T 

24.01— Yaprak tütün ve işlem 
24.02— Mamul tü tün; tütün h 



Kıymetin 
Eşyanın cinsi den % 

BÖLÜM - V. 

Madenî müstahsallar 

Fasıl : 25. 

Tuz; kükürt; taş ve toprak; alçı; kireç ve çimento 

WOT: 
1. Aksine hususi hüküm bulunmadıkça, bu 

fasla münhasıran, öğütülmüş, dövülmüş, 
toz haline getirilmiş veya yıkanmış müs
tahsallar dâhildir. Kavrulmuş, teklis edil
miş veya bu faslın pozisyonlarında yazılı 
olanlardan daha Heri bir ameliyeye tâbi kı
lınmış bulunanlar ise, bu faslın dışında 
kalır. 

%. Aşağıda yazdı olanlar bu fasla dâhil de
ğildir : 
a) Rafine edilmiş, temizlenmiş, tersip 

edÜmiş kükürt üe koloidal kükürt 
(28.02); 

b) Sıklet itibariyle % 70 ve daha fazla 
Fe2 03 formülünde demiri muhtevi 
olan tabiî demir oksidi esaslı boyayıcı 
topraklar (28.23) ve demir cevheri 
(26.01); 

c) İspençiyari müstahsallar (Fasıl 30); 
d) öğütülmüş tabii kalsiyum fosfat ve 

31 nci fasla dâhil bulunan sair tabu 
madenî müstahsallar; 

e) Itriyatçılık ve tuvalet müstahzarları 
(33.06); 

Tarife 
No. Eşyanın 

f) 34.06 pozisyonu 
g) Kıymetli taşlar 
h) Optik tarzda iş 
i) Yazı ve resim 

bilardo tebeşiri 

25.01— Kaya tuzu, göl tuzu, 
sofra tuzu; saf sodiyum 
ları; deniz suyu : 

a) Saf sodyum kl 
b) Sairleri. 

25.02— Demir piritleri .fırınlan 
25.03— Ham kükürt (rafine ed 
25.04— Tabu grafit. 
25.05— Kum. 
25.06— Kuvartz ve kuvartzit. 
25.07— Kil (kaolen, bentonit, 

dâhil; şamot ve dinas t 
25.08— Tebeşir. 
25.09— Boyayıcı topraklar, te 

birleriyle karıştırılmış 
25.10— Tabiî kalsiyum fosfat 

tit ve fosfatlı tebeşir d 
25.11— Tabiî baryum sülfat ( 

karbonat (Viterit). , 
25.12— Nakiiyye yaprakları, k 

ları, Trablus toprağı ve 
daha az olan benzeri 
teklis edilmiş olsun olm 

25.13— Sünger taşı, zımpara 
sair tabiî aşındırıcılar. 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

25.14— Kayağan taşı (Arduvaz), külçe veya levha ha
linde. Ham veya sadece biçilmiş veya dört 
köşe kesilmiş. 25 

25.15— Mermer, traverten, ekosin ve zahirî kesafe
ti 2.5 veya daha fazla olan benzeri kireçli taş
lar ve sıı mermeri, ham, külçe veya levha ha
linde veya sadece testere ile biçilmiş veya 
dört köşe yontulmuş; gramüleler ve ufak par
çalar. 50 

25.16— Granit, porfir, bazalt, gre ve sair yontmaya 
veya inşaata elverişli taşlar, ham, külçe veya 
levha halinde veya sadece biçilmiş veya dört 
köşe kesilmiş 50 

25.17 — Kırılmış taş, makadam, çakıl ve çakıllı kum, 
umumiyetle yol ve demiryolu inşasında, ba-
lastlama ve betonaj işlerinde kullanılan tip
ten; iri ve yassı çakıl, tarmakadam. 25 

25.18— Dolomi, tekliş edilmiş veya aglomere edilmiş 
olsun olmasın 25 

25.19 — Magnesium karbonat (magnezit). 25 
25,20— Alçı taşı ve sair alçılı taşlar; alçı, renkli olsun 

olmasın 25 
25.21 — Kastin, kireç veya çimento taşı. 25 
25.22— Âdi kireç, söndürülmüş veya söndürülmemiş; su 

4 kireci, saf kireç hariç. 25 
25.23 — Çimento, renkli olsun olmasn. 15 
25.24— Amyant (asbestos). 25 
25.25— Lületaşı ve kehribar tabiî veya aglomere; kara 

kehribar. 10 
25.26 — Mika, gayrimuntazam safihalara ayrılmış olanlar 

dâhil ve mika döküntüleri. 20 
25.27— Tabiî steatti (sabırtaşı), ham blok veya levha 

halinde veya sadece testere ile biçilmiş veya dört 

Tarife 
No. Eşyanm 

köşe yontulmuş; talk. 
25.^8 — Tabiî kriolit ve şiolit. 
25.29 — Tabiî arsenik sülfür. 
25.30 — Tabiî ham borat (rafin 
25.31 — Feldispat ve fluor spat 
25.32— Tarifenin başka yerler 

bulunmıyan madenî ma 
benzeri eşya kırıkları ve 

Fas 

Maden cevherle 

NOT: 
1. Aşağıda yazılı olan 

ğildir: 
a) Magnesium 

(25.19), tekliş 
magnesium oks 

b) Defosforasyon 
c) Cüruf yünü, y 

ve kaya yünü 
d) 71.11 ozisyonu 

yumcu külü); 
e) Maden cevherl 

sinde elde edil 
2. 2(5.01 pozisyonu an 

lanılan maden cevh 
ten metalürji sana 
cevherlerine mahsu 
liyesinden gayrı bir 
şartiyle, metalürjid 



Tarife Kıyınetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

hal edilmiş olsun olmasın tarifenin XIV ve 
XV nci bölümlerindeki madenlerin veya ct-
vantn istihracında kullanılan minerolajide-
ki maden cevherleri anlaşılır. 

26.01 — Maden cevherleri, zenginleştirilmiş olsun olma
sın, fırınlanmış demir piritleri (pirit külleri) 
dahil. 5 

26.02— Cüruf, yüksek fırın cürufu, demir veya çelik 
imâli sırasında meydana gelen sair bakiyeler. 10 

26.03 — 26.02 pozisyonuna dâhil olmayıp, madeni muhte
vi kül ve bakiyeler. 10 

26.04— Sair cüruf ve küller (deniz yosunu «veı-eeh» 
külü dâhil). 10 

Fasıl : 27. 

Madenî yakıtlar, madenî yağlar ve bunların tak
tirinden elde edilen müstahsdllar ; bitümenli mad

deler; madenî mumlar. 

NOT: 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değil

dir: 
a) İzole edilmiş, kimyaca muayyen orga

nik birleşikler, (fasıl 29); 
b) (30.03) pozisyonundaki ilâçlar. 

2. 27.07 pozisyonu huy katranının yüksek 
sühunet derecesinde taktirinde elde edilen 
yağlar ve sair müstahsallardan başka, huy • 

Tarife 
No. Eşyanı 

hatranının aşağı s 
sair madenî katran 
petrolün siklizasyo 
elde edilen benzeri 
eder. Ancak terkib 
lerin, aromatik olm 
sıklet itibariyle gali 

3. 27.10 pozisyonunda 
tâbiri sadece petro 
etmeyip aynı zam 
olursa olsun terki 
ler, aromatik olmıy 
sıklet itibariyle ga 
da ihtiva eder. 

4. 27.13 pozisyonu sad 
miş olan sair müst 
sentez yolu, ile veya 
len benzeri müstah 

27.01 — Mâden kömürü, aglx>me 
27.02— Linyit ve aglomere lin 
27.03 — Turb (ıhayvan altına s 

Miere turb. 
27.04 — Kok ve sömikok (huy 

edilen). 
27.05 — Karni kömürü. 
Mükerrer 
27.05 — Hava gazı, fakir gaz ve 
27.06— Huy katranı, linyit ka 

sair madenî katranlar 
için mühtahzar katranl 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

27.07 — Huy katranının yüksek sühunet derecesinde 
taktirinden elde olunan yağlar ve sair müs
tahsallar; bu faslın 2 No. lu notunda tarif olu
nan sair yağlar ve müstahsallar. 30 

27.08 — Huy katranı veya sair madenî katranlardan 
elde edilen zift ve koz zifti. 25 

27.09 — Ham petrol veya şist yağı : 
1. 270 sühunet derecesinden evvel takattür 

eden hafif yağlar nispeti % 37 yi bulmı- Lira 
yanlar. 100 K. S. 100 

2 % 37 den % 50 ye kadar olanlar. 100 K. S. 4.90 
3. % 50 den yukarı olanlar. 100 K. S. 13.20 

27.10— Petrol ve şist yağları (ham yağlar hariç), 
esas unsur olarak % 70 veya daha fazla pet
rol veya şist yağını ihtiva eden, tarifenin baş
ka yerlerinde zikredilmiyen ve bulunmayan 
müstahsallar dâhil : 

a) Kapalı kabta alevleme noktası 30 san
tigrat derecesinden aşağı olan hafif 
yağlar 100 K. S. 6.00 

b) Kapalı kabta alevlenme noktası 30 
santigrat derece ve daha yukarı olup 
55 santgrat dereceden aşağı olanlar ve
ya 55 santigrat derece ve daha yukarı 
olup 250 santigrat dereceye kadar 
zayiat dâhil % 65 ten fazlası takat
tür eden orta yağlar 100 K. S. 3.30 

e) Kapalı kabta alevlenme noktası 55 
santigrat derece ve daha yukarı olan 
ağır yağlar : 
1. Taktir mahsulü yakıtlar : 

Kraking vukubulmadan % 80 den 
fazlası takattür edenler. 100 K. 8. 2.75 

Tarife 
No. Eşyanı 

2. Tortu yak 
Kraking 
tür eden 
lar. 

3. Makine 
rengi ve k 
lar dâhild 

İHTAR: Denemeler A. 
yapılır. 5 kilo 
larda olanlar 
tâbidir. 

27.11— Ham bütan ve ham pr 
ve sair ham gaz halinde 

27.12— Vazalin. 
27.13— Parafin, petrol veya 

linyit mumu, turp mu 
27.14— Petrol bitümü, petrol k 

yağlarının muamele edil 
bakiyeler 

27.15— Tabiî asfalt ve tabiî bi 
ve asfaltik kayalar 

27.16— Tabiî asfaltı veya tabiî 
nini, madenî katranı ve 
ihtiva eden bitümenli 
sakızlar, cut - backs, a 
denî katran, ilâh subye 

Mükerrer 
27.16— Elektrik enerjisi. 



Tarife Ejymtstin-
No. ! E^âi ı ı t ı eitisî den % 

BÖLÜM VI 

.Kimya sanayimin ve buna bağlı sanayinin müs-
taksalları 

Faal : 28. 
Anorganikkimyevi müstahsallar; kıymetli ma
denlerin; radyoaktif elementlerin, nadir toprak 
ladenlerimin m izöltöffiârın anorganik've organik 

^••'" - bÛeşiİeİe'ri. 

1. Aksineır hususi hüküm fmlunnutâıjcça, 30 üâ 
3§^$&k fajsıllaraı dâhik olan müstahzar veya 
müştahsaUarın vasıflarını haiz olanlar hariç, 

.;•• , hu fastlyahvız gayrisâf halde bulunsun bu-
lunrngşm veya suyu ihtiva etsin etmesin 

: kimyevi .elementler^ kimyaca muayyen 
olan büeşikleri ihtivaeder. 

2. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhü de
ğildir: 
a) Sodium klorür ve V nci bölümdeki sair 

madenî müstahsallar; 
b) 28.36, 28.49, 28.50, 28.51, 28.52. pozis

yonlarına dâhil olanlar hariç, aynı za
manda hem maden kimyasına ve hemde 
organik kimyaya dâhü olan müstahsal
lar (fasıl 29); 

c) İlâç olarak kullanılmak üzere hazırlan
mış kimyevi müstahsallar (fasıl 30); 

d) Gübrelere ait 31 nci fasla dâhü olan 
kimyevi müstahsallar; 

Tarife 
No. Eşyanı 

e) Fotoğrafçılıkta 
k müstahsallar 

f) Sentetik taşla 
rendon (71.03 

ğ) 71nci fasıldak 
h) Mimyaca sâf ö 

' - ' ^ - r bölümdeki ['mW 
3. İPerro-fösforlar, sı 

daha ziyade fosfor 
dirdei:28.55 pozİsym 
pozisyonuna tatbik 
K%^rbf6sforlar, stf 
fazla fosforu iht 
28:55 pozisyonuna 
zisyonuna tatbik o 

4. Aynı zamanda hem 
pazİsybnlanna, he 
pozisyonlarına gir 
ma 28:49 ilâ 28.52 
edilirler. 

I - Kimye 

28.01— Halojenler (fluor, klor 
28.02 — Kükürt, rafine edilmiş 

ettirilmiş; kolloidal kük 
28;03— Saf Mıfoon (petrol gaz 

asetilen karası, antresen 
ları). . ' 

a) . Nebati karalar 
b) Sairleri 



Tarife Kıymetin -
No. Eşyanın cinsi den % 

28.04— Hidrojen; necip gazlar; sair metaloidler : 
a) Hidrojen. 50 
<b> Sairleri. 10 

20.05— Alkali madenler ve alkali toprak madenler; 
nâdir toprak madenleri (İtriyum ve sikandium 
(dâhil); civa; XV nci bölümde yer almryan sair 
madenler. 15 

/ / - Anorganik asidler ve metalmdele.rin 
oksijenli birleşikleri 

4£8î06. - ^ 3&mâdrik asid; kloriıhidronitrik asit; klorü-
sülfonik asid veya fclorüsulfürik asid. 15 

28.07— Kükürt diotksit. 15 
28.08— Sülfirik asid; dumanlı sü!firik asid (Cleum). 15 

İHTAR: Suni gübre fabrikalarının ihtiyacı için 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin mü
saadesiyle hariçten getirtilecek sülfi-
asidin kıymetinden % 1 nispetinde ver
gi alınır. 

28.09— Nitrik asid; sülfonitrik asidler. 5 
28.10— Fosfor pentoksit ve fosforik asidler (Meta-, 

oıto -, ve piro - ) . 15 
28.11— Arsenik trioksid; arsenik pentoksid ve arsenik 

asidler. 20 
28.12 — Borik oksit ve borik asid 15 
28.13 — Sair onorganik asidler ve metaloidlerin oksijen

li birleşikleri. 15 

III - Metaloidlerin habjenli, oksihalojenli ve kü
kürtlü müştakları 

28.14 — Klorürler, oksiklorürler ve metaloidlerin ha-
lojenli, oksihalojenli sair müştakları. 20 

Tarife 
No. Eşyan 

28.15— Metaloidlerin sülfürleri 

IV - Anorganik bazla 
roksitler 

28.16— Mayi amonyak ve amon 
28.17— Stodium hidroksit (Kos 

roksit (Kostik potas) 
roksitler. 

28.18— iStronshrmun, bariumu 
sitleri, hidroksitleri ve 

28.19— Çinko oksit; çinko pe 
28.20— Alüminiuın oksit ve a 

korendon. 
28.21— Krom oksitleri ve kro 
28.22— Manganez oksitleri. 
28.23— Demir oksitleri ve de 
28.24 — Kobalt oksitleri ve ko 
28.25— Tutan oksitleri. 
28.26—Kalay oksitleri; stano 

(®tanik anMdrit). 
28.27 — Kurşun oksitleri; kurş 

a) Mürdesenk (L 
b) Sairleri. 

28.28— Anorganik sair bazlar, 
sitler ve peroksitler ( 
min ve bunların anorg 

V - Anorganik a 
ve p 

28.29— Flüorürler; flüorosiiik 
flüorun sair tuz lan : 

a) Amonium. 



Tarife 
No. 

28.30 — 

28 .31-
38.32 — 

28.33 -

28.34 -

28.35-
* 

28.36-

28.37-

Eşyanın cinsi 

b) Potasium. 
c) Sairleri. 

Klorürler ve oksdklorürler: 
a) Kalay, civa amonium (nisadır). 
b) Ka'Mum, çdniko, manganez, bizmut, 

atronaium, bakır, kadımium, kurşun. 
c) Sairleri. 

Kloritler ve hi'p'oMoritler. 
KloraDlar ve perkKoratlar: 

a) Almoniuım perklbrat. 
b) Sairleri. 

Bromürler ve oksibromünler; bnomatlar ve per-
br*>matlar; hipobromitler. 

a) Bromürloî. 
b) Sairleri. 

- lodürler ve oksiiodürler; iodatlar ve peTİodat-
ılar : 

a) Civa, Utkum, barium, magnezium, so-
dium, .manganez, demir, çinko, kobalt. 

b) Potasium iodür. 
e) Amonium, potasium, kurşun. 
d) Sairleri. 

- Sülfürler : 
a) Antimuvan, kalsiyum. 
b) Sodyum. 
c) Potasyum, kalay. 
d) Sairleri. 

- Hidrosülfitler ,organik maddelerle stabilize 
edilmiş hidrosülfitler dâhil : 

a) Sodyum hidrosülfit (Blankit). 
b) Sairleri 

- Sülfitler ve hiposülfitler : 
a) Sodyum, amonyum. 

Kıymetin
den % 

50 
15 

5 

20 
75 
25 

100 
15 

]f> 
25 

15 
Muaf 

40 
25 

10 
25 
50 
75 

5 
1,5 

35 

Tarife 
No. Eşyanın c 

28.38-

28.39 — 

28.40-

28.41-

28.42-

b) Sairleri 
Sülfatlar ve şaplar; persü 
A) Sülfatlar, persülfatlar 

a) Çinko, gayrisaf b 
b) Krom, sodyum, 

saf bakır. 
c) Alüminyum. 
d) Civa, kadmiyum, 
e) Sairleri. 

B) Şaplar : 
a) Potasyum ve alü 
b) Sairleri. 

Nitritler ve nitratlar : 
a) Baryum. 
b) Amonyum, potasy 
c) Bakır magnezyum 
d) Kadmiyum, bizm 
e) Sodyum nitrlt. 
f) Sodyum nitrat. 
g) Sairleri. 

Posfitler, hipoîosfitler ve 
a) Sodyum, kalsiyu 
b) Potasyum, gümü 
c) Amouyum fosfat 
d) Sairleri. 

- Arsenitler ve arseniatlar 
a) Civa. 
b) Kalsiyum, çinko 

alüminyum. 
c) Sairleri. 

- Karbonatlar ve perkarbon 
a) Kurşun, potasyu 



Tarife 
No. 

28.43 — 

• . - • j • ' 

2 8 . 4 4 -

28.45 — 

* 

28.46 — 

-yi '.) 

2 8 . 4 7 -

.;>.; •". 

28.48 — 

28.49 — 

•;• Eşyanın cinsi 

b) Baryum, stronsiyum, manganez, mag
nezyum. 

c) Bakır, lityum, bizmut. 
d) ! Sairleri. 

Siyanürler (basit ve kompleks) : 
a) Saf, edva. 
b) Kadmiyum, sodyum, gayri saf civa, 

. kalsiyum. 
<î) Potasyum, amonyum. 
d) ; Sairleri. 

- Fülminatlar ve siyanatlar : 
a ) -n C i v a . :;••--'•"::V---' 
b) Sairleri 

Silikatlar : 
;a) Sodyum. 

ı şb)' ıPotasyum. 
e) ; Sairleri. ; 

- Boratlar ive iperboralilar : 
,,«^.u! Spdyum,n (Bofcaks); 
;b)ı::Amonyum. / 
c) Sairleri., > 

- Maden oksitledi asitlerinin tuzları (kromatlar, 
.permanganatlar, stapıatlar;,^. ilâh.) : 

;a) ^nadatla¥|iaffionyum molipdat. 
b) B a r ı m ı calüminat, kobalt alüminat. 
e) Sairleri.;.!---mu f-;<u :-:^ ;-....;• ^' u 

Anorganjfe asjltlerin sair tuzları ve pertuzları ' 

Kolloidal iıaLdeı ;kıymetli madenler; kıymetli 
madenlersin malgamaları, kıymetli madenlerin 
tuzları ve organik ve anorganik sair bileşikleri: 

a) Platin ve platin rejimine tâbi maden-

Kıymetin-
den % 

15 
25 
75 

Muaf 

5 
75 
15 

10 
15 

5 
25 
15 

5 
75 
15 

• \ \ 

10 ' 
75 
15 
15 

Tarife 
No. Eşyanın 

28.51 

28.52 

lerin tuzları. 
b) Gümüş tuzları ve 
c) Sairleri. 

28.50 — Tabiî radyoaktif kimyevi 
tabiî radyoaktif izotopları 
nik bileşikleri: 

a) Radium, terium 
b) Sairleri. 

- Kimyevi elementlerin izoto 
pozisyonuna dâhil olanlar 
ve anorganik bileşikleri. 

- Torium ve nadir toprak 
ve organik ve anorganik 
ve skandium'unkiler dâhil 

a) Torium tuzları v 
sair bileşikleri. 

b) Sairleri. 
-fi Mayi hava. 
- Hidrojen peroksit (oksije 

a) Perhidro] (en az 
b) Sairleri. 

- Fosfürler: 
a) Bakır 
b) Çinko, demir; 
c) Sairleri. 

28.56— Karbürler (Silisium karbü 
karbürler, i lâh): 

a) Silisium karbür 
b) Sairleri. 

28 57 — Hidrürler, nikrürler, silis 
28.58 — Sair anorganik bileşikler, 

triği nakiliyet derecesin 
edilen sular veya aynı sa 

28.53 
28.54 

28.55 



Kıymetin 
Eşyanın cinsi den % 

lar) ve kıymetli madenlerden gayrı madenlerin 
mülgandan dâhil: 

a) ıSuni radio - elementler (radyoiod, 
radio - fosfor, radio - -karbon, nadio -
kobalt, ilâh...1). 

b) 'Sairleri 

Fasıl : 29. 

Organik kimyevi müstahsallar 

NOT: 
1. Aksine hususi hüküm bulunmadıkça, 30 

ilâ 38 nci fasıllardaki müstahzar veya müs-
tahsalların vasıflarını haiz olanlar hariç, bu 
fasıl münhasıran gayrisâf halde bulunsun 
bulunmasın veya suyu ihtiva etsin etmesin; 
kimyaca muayyen organik bileşikleri ihtiva 
eder. 
Aşağıda yazılı olanlar kimyaca muayyen 
organik bileşikleri temsil olunurlar: 
a) '• Aynı kimyevi müstahsalın iki veya da

ha ziyade izomerinin karışmasından 
husule gelen kimyevi müstahsallar; 

b) Polimer teşkil eden sâf kimyevi bile
şikler. 

2. Aşağıda yazdı olanlar bu fasla dahil değil
dir: 
a) Kimyaca saf olsun olmasın gliserin. 

(15.11); 
b) Etilik alkol (22.08); bununla beraber 

bu alkolün h,alojenli,sülfonlu, nitrölu 

Muaf 
30 

Eşyanın 

müştakları 29.04 
c) Huyun, madenî 

ğının, şist yağla 
daki sair müst 
elde edilen ham m 

d) 28.36, 28,49, 28 
zisyonlarındaki 
nik bileşikler; 

e) îlâç olarak kulU 
mış kimyevi mü 

f) % 45 ve daha az 
*(31.02); 

g) Tannik asit (32 
yıcı maddeler (3 

h) (34.02) pozisyo 
ij) 35 nci fasıldaki 
k) Fotoğrafçılıkta 

zisyonuna giden 
I) 39 ncu fasılda b 

ve esterleri, suni 
tik madeler; 

m) Sentetik kauçuk 
3. Aksine hüküm bul 

sülfonlu, nitrölu mü 
atıflar, sülfohalojenl 
sülfonhı ve nitrosül 
da tatbik edilir. 

4. Organik tuzların ve e 
tı aşağıdaki kaideler 
29.32, 29.37, 29.38, 2 
lartındaki bileşiklerin 
bileşiklerin dâhil bul 
tatbik edilir. 



Tarife 
No. 

Kjym'etin-
Eşyanm cinsi den % 

Amino - alkol ve amino - fenollerin bir veya 
mütaaddit aminsiz asidlerle meydana getir
diği esterler tekabül ettikleri amino - alkol 
veya amino - fenol pozisyonlarına tatbik edi
lirler. 
Sair hallerde, organik asitlerin esterleri te
kabül ettikleri asitlerin rejimine tâbidir. 
Organik asitlerin esterleri 29.17 üâ 29.21 
(dahil) pozisyonlarındadır. 
Anorganik bazların tuzları bu bazların reji
mine tâbidir. 
Anorganik bazların organik tuzlan, (28.49, 
28.50, 28.51 ve 28.52 pozisyonlarında bu-
lunanlarınki hariç) tekabül ettikleri asitlerin 
tarifesine tatbik olunurlar. 
Bununla beraber, anorganik bazların fenol 
tuzları tekabül ettikleri fenol tarifesine gi
der. 

5. Tabiî kâfuru 29.13 pozisyonundadır. 

I - Hidrokarbürler ve bunların halojenli, sülfonlu 
nitrolu müştakları 

29.01— Hidrokarbürler : 
a) Difenil, difenilmetan. 
b) Terpenler. 
c) Naftalin. 
d) Sairleri. 

29.02 — Hidrokarbürlerin halojenli müştakları : 
a) Diklorodifeniltrikloroetan (D. D. T.) 
b) Trikloretilen. 
c) Sairleri. 

100 
50 
30 
15 

Muaf 
5 

15 

Tarife 
No. Eşyanın 

29.03— Hidrokarbürlerin sülfonl 
jenli nitrohalojenli, nitro 
ılojenli, nitrohalojenli, n 
ftobalojenli müştakları : 

a) Trinitro - bütil -
dinitro - bütil -
eter (musc amb 
(mirban esansı). 

b) Sairleri. 

II - Alkoller ve bunların 
rolu müş 

29.04 — Asiklik alkoller ve burular 
nitrolu müştakları. 

29.05 — Siklik alkoller ve bunları 
nitrolu müştakları; 

a) Benzenik alkol, 
mik alkol, fenilp 
koborneol, santa 

b) Sairleri. 

III - Fenoller ve fenol -
halojenli, sülfonlu ve 

29.06 — Fenoller ve fenol - alkolle 
29.07 — Fenollerin ve fenol - alko 

fonlu, nitrolu müştakları. 

IV - Eterler, eteralkoller, 
sidleri, eterneroksidleri, a 
epoksi alkoller, epoksi f 
asetaller ve hemiasetaller 

sülfonlu, nitrol 

29.08 — Eterler, eteralkoller, ete 



Tarife Kıymetin 
No; > • Eşyanın cinsi den % 

halojenli sülfonlu, nitrolu müştakları : 
a) Penil eter, anetol, safrol, izosafrol, 

öjenol, izoojenol, anizik alkol. 100 
b) Sairleri. 15 

29.09— Alfa ve beta epoksidler, epoksialkoller, epok-
sifenoller ve epoksieterler ve bunların halojenli, 
sülfonlu ve nitrolu müştakları. 15 

29.10— Asetaller ve hemiasetaller ve bunlann halojenli, 
sülfonlu, nitrolu müştakları. 15 

V - Aldehidler, aldehid - alkoller, aldehid - eter
ler, aldehid - fenoller ve sair kompleks oksijen 
fonksiyonlu aldehidler ve bunlann halojenli, sül

fonlu, nitrolu müştakları 

29.11— Aldehidler, aldehid - alkoller, aldehid- eterler, 
aldehid - fenoller ve kompleks oksijen fonksi
yonlu sair aldehidler : 

a) Sitral, sitronelâl, sinamik aldehid, ben-
zaldehid, alfaamil sinamik aldehid, fe-
nil asetik aldehid, hidroksi sitronelâl, 
salisilik aldehid, anizik aldehid, metil 
protokatişik aldehid (vanilin), heli-
otropin. 100 

b) Sairleri 15 

29.12 - Aldehidlerin ve (29.11) pozisyonundaki müs-
tahsallarm halojenli, sülfonlu ve nitrolu 
müştakları. 15 

Tarife 
No. Eşyanın 

VI. - Ketonlar, keton-
keton-aldehidler, kinonla 
fenoller, kinon-aldehid 
fonksiyonlu ketonlar ve 

lojenli, sülfonlu ve 
29.13— Ketonlar, keton-alkoller, 

nonlor, kinon-alkoller, 
aldehidler, kompleks o 
tonlar, ve kinonlar, bun 
lu, nitrolu müştakları : 

a) lonon, alfaiono 
metilionon, be 
şon, 'iron, jasm 
ton, benziliden 
benzofenon, di 
non (musc-k^to 

b) Kâfuru, kâfuru 
c) Sairleri. 

VII - Asidler, asidlerin 
leri ve bromürleri, as 
bunlann halojenli, sülf 

39.14— Monoasidler, anhidridle 
leri ve peroksidleri ve 
fonlu ve nitrolu müştak 

a) Formiatlar : ( 
jeranil, izoborn 
etil, rodinil, te 
zil, bornil, sitr 
nil, linalil, n 
fenilglikol, fe 



Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

talil, terpenil), benzoatlar : (Amil. bü
til, etil, metil, propil), sinematları (Ben-
zil, bütil, etil metil, feniletil, propil), 
Valeriantlar : (Amil, benzil, bornil, 
bütil, sitrtonelil, etil, .jeran.il, mantil. 
propil, rodinil). 

b) Olein. 
c) Sa'rleri 

29.15 — Poliasitler, anhidritleri, klorürleri, bromürleri 
ve nonoksitleri ve bunların halojenli, sülfonlu, 
nitrolu müştakları 

29.16— Asid - alkoller, asid - aldehidler, asid - keton
lar, asid - fenoller ve sair kompleks oksijen fonk
siyonlu asldler, bunların anhidridleri, klorür
leri, büromürleri, peroksidleri ve halo.jenli. sül-
fonlu, nitrolu müştakları : 

a) Salisilatlar (Amil, benzil, brenil, bütil. 
etil,, propil, sitronelil, jeranil, rodinil). 

b) Potasium tartrat, potasium bitartrat, 
magnezium sitrat ve demir s'itrat. 

e) Sairleri 

VIII - Madenî asidlerin esterleri ve bunların 
tuzlan 

29.17 — Sülfirik esterler ve tuzları. 
29.18 — Nitrolu ve nitrik esterler : 

a) Amil nitrat. 
b) Sairleri 

29.19— Fosforik esterler ve tuzları 
29.20 — Karbonik esterler ve tuzları. 
29.21— 'Madenî asitlerin sair esterleri ve tuzlar] (süi-

fidrik asidin esterleriyle halojenli asitleri?! es-

Tarife 
No. Eşyanı 

terleri hariç). 

IX - Azotlu organik b 
ları (aminler, amitler, 
sülfamitler, hidrazin v 

ları 

29.2(2— Amirliler ve ikame mü 
nundakiler ıhariç) . 

29.23— Amin o - alkol, amin o 
anıino - aldehid, amino 
amino - asit ve kompl 
-aminli sair bileşikler 
ikame müştakları: 

a) 'Para - amino -
b) ıLesitin. 
c) Sairleri. 

29.25- Kuaterner amoraium tu 
ma e müştakları. 

29.25 — Diazoik, azoik, azoksik 
ikame müştaklara'. 

29.26 — Amidler ve ikame müş 
29.27— îmidler. iminler ve ika 
29.28 — NitriHer ve ikame müş 
29.29— Sülf amitler ve ikame m 
29.30— Hidrazin ve hidroksilâ 

ları : 
a» Izıonikbtinik a 

karbazit müşt 
ıb) Sairleri 

29.31 —- Azotlu organik sair b 
fasılda buhınmıyaıı vey 
müştakları. 

http://jeran.il


Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

X - Heterosiklik bileşikler, ikame müştakları, tuz
lan ve esterleri 

29.32— Heterosiklik bileşikler, ikame müştakları, tuz
ları ve esterleri: 

a) Skatol (sunisıvet) . endol. 100 
b) Fürfürol. 40 
o) Sai r im. 1.5 

XI - Madenî organik bileşikler 

29.33— Organik kükürt bileşikleri, (bu faslın bundan 
evvelki pozisyonlarına dâhil olan müstahsaMar 
'hariç). 15 

29.34— Organik arsenik bileşikleri. 15 
29.35— Organik civa bileşikleri. 15 
29.36 — Metaloitli organik bileşikler, organik madeni 

'bileşikler (bu faslın bundan evvelki pozisyon
larına dâhil olan müstahsallar hariç). 15 

XII - Provitaminler, vitaminler, hormonlar ve 
enzimler (tabiî veya sentetik) ve bunların tuzlan 

ve esterleri 

29.37 — 'Provitaminler, vitaminler, tuzları- ve esterleri. 5 
29.38 — Hormonlar, tuzları ve esterleri (buraların sente

tik ikame maddeleri dâhil) : 
a) Ensülin^ Muaf 
b) Sairleri. 5 

29.39— Enzimler. 

Tarife 
No. Eşyanı 

XIII - Alkaloidler ve gl 
tetik) ve bunların tuzla 

ir mü 

29.40 -

29.41 -

- Alkoloidler, tuzları, et 
müştakları -. 

a) Kinin ve tuzla 
b) Sairleri. 

- Glükozidler, tuzları, e 
müştakları .-

a) Saponin. 
b) Sairleri. 

XIV - Organ 

29.42 — Laktonlar ve laktamla 
a) Kumarin. met 
b) Santonin. 
c) Sairleri. 

29.43— Kimyaca saf karbon 
riç). 

29.44— Antibioitikler. 
29.45— Organik sair bileşikler 

Faa 

İspençiyar 

•NOT : 
i. Aşağıda yazılı olan 

mında ilâç telâkki 
a) Tedavi ve kor 

haldeki müsta 



Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

Kıymetin
den % 

b) Aynı sahalarda kullanılmaya elverişli 
ilâç olarak istimal edilmek üzere doze 
edilmiş şekilde veya doğrudan doğru
ya perakende satış için ambalajlanmış 
mahlut halde bulunmıyan müstahsallar. 
Bu hükümlerin tatbikında, mahlut hal
de bulunmıyan müstahsalların mahlûl-
leri mahlut halde bulunmıyan müstah-
sal telâkki olunur. 
Bununla beraber mahlut halde bulun
mıyan kimyevî müstahsalların sulu ol
mayan mahlûlleri ile kolloidal mahlûller 
mahlut halde müstahsal telâkki edilir. 
Yukardaki hükümler (30.02 ve 30.04) 
pozisyonlarındaki müstahsallara tatbik 
edilmez. Yukarda (b) fıkrasındaki şart
ları haiz olmıyan mahlut halde bulun 
mıyan müstahsıllar mahiyetlerine göre. 
tarifeye tatbik edilirler. (Nebati müs
tahsallar, kimyevi müstahsallar, ilâh..) 
gibi. 

ı\ Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil de 
ğildir : 
a) Tabiî veya suni maden suları (22.01); 
b) Tabiî kokulu tıbbi mukattar sular 

(33.05) 
c) Tedavi edici ve koruyucu evsafı haiz 

olanlar da dâhil olmak üzere, diş hij
yeni için her nevi müstahzarlar (33.06) 
pozisyonuna tatbik edilir. 

d) 34.01 pozisyonundaki tıbbi sabunlar. 
3. 30.05 pozisyonuna münhasıran aşağıda yn-

No. Eşyanm 

zili olanlar dâhildi 
a) Cerrahi dikişle 

benzeri malzem 
b) Steril laminari 
c) Radiolojik mua 

miyen müstahz 
d) Doze edilmiş v 

hazırlanmış ve 
sus teşhiste kul 
pozisyonundaki 

e) Dişçi çimentos 
mahsus sair m 

f) Alçılı bantlar; 
g) îlk yardım içi 

tuları ve ecza 

30.03 Tıbbi ve cerrahi işlerd 
uzuvlar Ve menşei ha 
kurutulmuş, te'ksif edil 
veya benzeri vasatlard 
rilmiş veya steril vey 
müstahsalların tababet 

30.02 Muafiyet temin eden s 
ya tedavi edici) ; mikr 
türleri ve mikrop menş 

30.03 İlâçlar, tababette ve v 
a) Penisilin, str 

grupundan dihidro - st 
nisilin gibi ilâçlarla k 
terramisin, paraamino 
ları. izoni'kotinik asit 



Eıym'etin-
Eşyanın cinsi den % 

ve müştakları, ensülin ve aynı devad tesiri haiz 
olduğu Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletince 
tesbit edilen sair müstahsal'lar. Muaf 
ÎHTAR:Bu müstahzarların muaflıklarının de

vamına lüzum kalmıyanların muafi
yetleri Vekiller Heyeti karariyle kal
dırılabilir. Bu takdirde, mezkûr müs
tahzarların sınıfları Sağlık ve Sosyal 
Yardım Vekâletince tâydn olunur. 
Vekiller Heyetince muaflığın kaldırıl
masına ait kanun tasarısı muaflığın 
kaldırıldığı tarihten itibaren 3 ay için 
de Büyük Millet Meclisine sunulur. 

b) Sairleri : 
1. Birincd sınıf. 50 
2. ikinci sınıf. 25 
3. Üçüncü sınıf. 5 
(Sınıflar Sağlık ve Sosyal Yardım Ve
kâleti tarafından tâyin olunur). 

İspençiyari maddeler, emdirilmiş veya kaplan
mış pamuklar, gazlar, sargılar ve sair malzeme 
(İlâçlı pansumanlar, sparadra, hazırlanmış har
dal yakısı ilâh...). 70 
Sair ispençiyari eşya. 10 

Fasıl : 31. 

Gübreler 

NOT: 
]. 31.05 pozisyonunda zikredilen şekilde amba-

Tarife 
No. Eşyanm 

laflanmış olanlar hari 
pozisyonu münhasıran 
tahsalları ihtiva eder: 
a) Aşağıda yazılı ta 

müstahsallar: 
1. Sıklet itibar 

azotu ihtiva e 
2. Sıklet itibar 

azotu ihtiva 
3. Saf olsun olma 

nitrat; 
4. Saf olsun olma 
5. Siklet itibariy 

azotu ihtiva 
6. Saf olsun olm 

kalsium nitra 
7. Yağ emdirilm 

ve daha az az 
siyanamid; 

8. Sıklet itibariy 
azotu ihtiva 

b) Yukarıdaki A fı 
tahsalların aralar 
dan hâsıl olan gü 
yukarıdaki mikta 
maz); 

c) Amonium klorür 
B fıkralarında 
(yukarıdaki mikt 
maksızın) gübre 
tebeşir, alçıtaşı v 
maddelerle karışt 
len gübreler. 



Eşyanın cinsi 

#. 31.05 pozisyonunda zikredilen şekilde am
balajlanmış olanlar hariç olmak üzere, 
31.03 pozisyonu münhasıran aşağıda yazılı 
müstahsallan ihtiva eder: 
a) Aşağıda yazılı tarifelerden birine uyan 

müstahsallan: 
1. Asgari % 90 nı 100 numaralı elek

ten geçecek incelikte doğulmuş tabiî 
kalsium fosfat, apatit ve fosfatlı 
tebeşirler; 

2. Defosforasyon cürufu; 
3. Dezakreje kalsium fosfat (termo 

fosfat); 
4. Süper fosfat (basit, dubl, tripl); 
5. % 0,2 veya daha fazla nispette 

fluoru ihtiva eden bikalsik fosfat; 
b) Yukardaki A fıkrasında yazılı müstah-

salların aralarında karıştırılmasından 
hasıl olan gübreler (bu takdirde yu
karıdaki miktar ölçüleri nazara alıl
maz). 

3. 31.05 pozisyonunda zikredilen ambalajlan
mış olanlar hariç olmak üzere, 31.04 pozis
yonu münhasıran aşağıda yazılı müstah
sallan ihtiva eder: 
a) Aşağıda yazılı tariflerden birine uyan 

müstahsallan 
1. Ham tabiî potasium tuzları (karna-

Ut, kayinit, silvinit ve saireleri); 
2. Melastan elde edilen ham potasium 

tuzları; 
3. H numaralı notun (c) fıkrası hük

mü mahfuz kalmak şartiyle, sâf 

Eşyanın 

olsun olmasın 
4. Sıklet itibariy 

K 0/2 ihtiva 
ihtiva eden p 

5. Sıklet itibariy 
ithiva eden p 
um sülfat; 

b) Yukardaki (A) f 
tahsalların aralar 
dan hâsıl olan güb 
kardaki miktar öl 

! kilogramında 6 mili 
arseniği ihtiva eden 
31.03 pozisyonundadır 
öden potasium nitrat 
dadır. 
1 (A), 2 (A), 3 (A) 
larda yazılı miktar ö 
nn kuru anhidr halin 
yapılır. 
Aşağıda yazılı olanlar 
ğildir : 
o) Hayvan kanı, kem 

tozu (fasıl 5) 
h) Yukarda 1 (A), 2 

maralı notlarda t 
olmak üzere, izole 
ayyen bileşikler; 

• ) Beherinin ağırlığı 
de olan optik tar 
um klorür'ün kü 



Tarife Kıymetin 
No. Eşyanın cinsi den % 

31.01 — Guano ve menşei hayvani ve nebati sair tabiî 
gübreler, birbirleriyle karıştırılmış olsun olma
sın, kimyevi bir ameliyeye tâbi kılınanlar hariç. 10 

31.02 — Azotlu madenî veya kimyevi gübreler. 10 
31.03— Fosfatlı madenî veya kimyevi gübreler. 10 
31.04 — Potaslı madenî veya kimyevi gübreler. 10 
31.05— Sair gübreler; bu fasıldaki gübrelerin tablet, 

pastil ve benzeri şekilde hazırlanmış olanları 
ile gayrisâf sıkleti âzami 10 kilogram olan am
balajlarda bulunanları. 15 

Fasıl : 32. 

; Debagat ve boyacılıkta kullanılan hülâsalar, boya
yıcı maddeler, müstahzar boyalar, vernikler, müs
tahzar boyayıcı maddeler, macunlar, mürekkepler 

' NOT: 
1. Algıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değüdir 

a) Dövülmüş, toz haline getirilmiş veya yı
kanmış tebeşir ve tabiî baryum sülfat 

! (25.08 ve 25.11) üe teklis edilmiş veya 
f biribirine karıştırılmış olsun olmasın 
f" boyayıcı topraklar (25.09); 

b) Asfalt sakızı (27.16); 
c) 32.05 pozisyonunda organik boyayıcı 

maddeler hariç, 28 ve 29 ncu fasillar-
daki kimyaca muayyen müstahsallar 
(İs karaları, üstübeç «kurşun karbonat* 
demir, kurşun ve çinko oksitleri, çinko 

, ve cıva sülfürleri ve gallik asit, İlâh...) 
d) 39.03 pozisyonuna dahil olan neviden 

Tarife 
No. Eşyanın c 

ve vernik imâlind 
ya hamur halinde 

e) 70.02 pozisyonun 
(cam tozu ilâh....) 

f) Boya haline getir 
(Bölüm XIV ve 

2. İs karaları hariç olma 
lar, kasel (Cassel) hü 
çinko sülfürü esaslı 
tan oksidi, kadmium 
saire), krom tuzları, 
scheıveinfurt yeşili ( 
esaslı pigmentler 3210 

32.01 — Debagatte kullanılan men 
32.02 — Tanik asit ve tanen, mazı 
32.03— Debagatta kullanılan sent 

bagathaneler için suni şam 
bakteri, ilâh.... esaslı şama 

32.04 — Menşei nebatî boyayıcı ma 
ların ve boyayıcı sair neba 
çivit hariç) ve hayvani me 
ler (tabiî lâklar dâhil). 

32.05 — Organik boyayıcı maddeler 
de edilenler ve saireleri); 

a) Tabiî çivit. 
b) Sairleri. 

32.06 — Suni boyayıcı lâklar. 
32.07— Sair gayrimüstahzar boya 
32.08 — Müstahzar boyalar, pigme 

dericiler (seramikte, mine 
kullanılan); seramik sana 
mayi cila denilen camlaş 
zeri sair bileşikler. 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

32.09 — Müstahzar boyalar ve vernikler (mayi içinde 
ezilerek eritilmiş pigmentler dâhil) ; müstah
zar tentürler : 

a) Vernikler. 
b) Vernikli müstahzar boyalar. 
c) Sairleri. 

32.10 — Boyalar (resim, eğitim veya eğlence için) tab
let, pastil, tüp, çanak ve benzeri ambalajlar 
içinde, fırça, estomp, çanak ve sair teferruatı 
ihtiva eden veya etmiyen kutular içinde bulun
sun bulunmasın. 

32.11—• Müstahzar sikatifler. 
32.12— Macunlar, reçineli macun ve reçineli çimento

lar dâhil. 
32.13— Yazı, resim, matbaa mürekkepleri ve sair mü

rekkepler : 
a) Matbaa mürekkebi. 
b) Saireleri. 

Fasıl : 33. 

Uçan yağlar ve rezinoidler; ıtriyatçılık ve tuvalet 
müstahzarları 

NOT : 
1. Sabunlar bu fasla dâhü değildir 

(34.01). 
2. (33.05) pozisyonunda bulunanlar hariç ol

mak üzere, (33.06) pozisyonu ıtriyatçılık 
ve tuvalet müstahsah olarak kullanılmaya 

5 
15 
30 

30 
30 

20 

15 
25 

Tarife 
No. Eşyanın 

elverişli ve bu maksa 
için ambalajlanmış b 
olmasın müstahzarlar 

33.01— Uçan yağlar (terpeni a 
katı veya mayi, rezinoid 

a) Stearopten. 
b) Sairleri 

33.02— Uçan yağların terpenin 
edilen terpenli tâli müst 

33.03— Yağ ve sabit yağlar için 
yağ mahlûlleri, anflöraj 
serasyon (maceration) 
miş 

33.04 — îki veya daha ziyade kok 
yağlar, rezinoidler, suni 
birleriyle karıştırılması 
lutlar veya baz olarak b 
ya daha fazlasını ihtiva 
yatçılıkta, gıda sanayiin 
madde olarak kullanılma 

33X)5— Tabiî kokulu mukattar 
nılmıya elverişli olsun o 

33.06— Itriyatçılık ve tuvalet m 
a) Diş macunları, 

Buları. 
<b) Sair ler i 



Kıymetin-
Eşyanm cinsi den % 

Fasü : 34. 

Sabunlar, tansioaktif organik müstahsallar, müs
tahzar halinde lesivler, yağlama müstahzarlan, 
suni mumlar, müstahzar halinde mumlar, bakım 
müstahzarları, fitilli mumlar ve benzeri eşya, mo

del yapmaya mahsus patlar ve dişçi mumlan 

NOT: 
1. Bu fasla, sabunu veya tansioaktif (tensio -

aetif) müstahsalları ihtiva etsin etmesin, diş 
hijyeni için müstahzarlar, traş kremleri ve 
şampuanlar dâhil değüdir (33.06). 

2. (34.01) pozisyonu münhasıran (dezenfekte 
edici, aşındırıcı toz, dolgu maddesi, ilâç 
ilâh...) gibi maddeler ilâve edilmiş olsun ol
masın yüksek yağ asitlerinin suda münhal 
tuzlarından mürekkep olan sabunları ihtiva 
eder. 

3. 34.03 pozisyonunda yazılı «.petrol veya şist 
yağları» tâbirinden 27 nci faslın 3 numa
ralı notunda tarifi yapılan müstahsallar-
anlaşılır. 

i. 34.04 pozisyonunda yazılı «sübyelendiril-
memiş ve muhallili ihtiva etmiyen hazırlan
mış mumlar» tâbirinden münhasıran aşağı
da yazılı maddeler anlaşılır: 
a) Mahlut halde bulunan birbirleriyle ka

rıştırılmış hayvani mumlar, birbirle
riyle karıştırılmış nebati mumlar, bir
birleriyle karıştırılmış suni mumlar; 

b) Hayvani, nebati, madenî, suni gibi çe
şitli mumların karıştırılmasından elde 

Tarife 
No. Eşyanın 

edilen mahlutla 
veya suni mum 
tırılmasından m 

c) Yağları, reçinel 
boyacı maddeler 
tiva eden mum 
mum kıvamınd 
miş ve bir muha 
lutlar. 
Buna mukabil 
34.04 pozisyonu 

a) Sentetik hidrok 
pozisyonundaki 
leriyle karıştır 
mahlut halindek 

b) İzole edilmiş te 
organik müsta 
mumlar (Fasıl 

34.01 Sabunlar, tıbbi sabunlar 
a) Arap sabunu v 

bunlar. 
b) Sairleri 

34.02 — Tansioaktif « Tesio - a 
lesivler için müstahzarla 
etmesin. 

34.03 — Yağlama müstahzarları, 
ihtiva etmiyen veya % 
îj-ist yağını ihtiva eden 
yağdan (katı ve ma 



Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

Kıymetin
den % 

(katı veya mayi) esaslı mahlutlardan mürek
kep. 

•54.04— Suni mumlar, suda münhal olanlar dâhil; sub-
yeleştirilmemiş ve mu'hallil ihtiva etmiyen müs
tahzar mumlar. 

34.05 — Ayakkabı boyaları ve cilaları, madenler için cila 
ve parlatıcılar, pat ve toz halinde temizleyici 
•maddeler ve benzeri müstahzarlar, 30.04 pozis
yonundaki müstahzar mumlar hariç. 

34.06-— Fitilli mumlar (Şe'rrra. mum yumağı, £eee kan
dili ve benzeri) : 

a) Balmumundan fitilli mumlar. 
b) Sairleri 

34.07 — Model yapmaya mahsus patlar, takım halinde 
olanlarla çocukları eğlendirmeye mahsus bulu
nanlar dâhil; levha, at nalı, çubuk ve benzeri 
şekilde hazırlanmış « dişçi mumu » denilen müs
tahzarlar. 

Fasıl : 35. 

Albüminoid maddeler. ıptpıştırm maddeler 

NOT: 
Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 

a) (28.49), (28.50), (28.51) ve (28.52) po
zisyonlarındaki tuzlar ve sair organik 
bileşikler; 

b) tlâç şeklinde hazırlanmış proteinli mad
deler (30.03); 

25 

75 

40 

25 
75 

25 

Tarife 
No. Eşyanın 

Jelatinden posta 
natlarının jelati 
(Fasıl 49). 

35.01 —- Kazein, kazeinat ve kaz 
kazein tutkalı. 

35.02--- Albümin, albüminal ve a 
ları. 

35.03—- Jelatin (Sathı işlenmiş v 
masın kare veya müst 
yapraklar halinde olan 
müştakları; kemikten, 
terden veya benzerlerin 
kallar ve balık tutkalı, 

a) Jelatin ve jelati 
b) Sairleri. • 

35.04-— Pepton ve proteinli sair 
müştakları; deri tozu. k 
müş olsun olmasın. 

35.05- Dekstrin; kavrulmuş n 
nişasta dâhil; nişasta es 

35.06— Tarifenin başka yerlerin 
bulunmıyan müstahzar, 
perakende satış için sâf 
daha az ambalajlarda ya 
kullanılmaya elverişli he 



röaafe Kıynuetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

Fasü: 36. 

Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni eşyası; kib
rit; piroforik halitalar: kolay ateş alan maddeler. 

NOT: 
1. Bu fasla, izole edilmiş kimyaca muayyen 

bileşikler dâhil değildir. (Fasıl 28 ve 29). 
2. 36.08 pozisyonu münhasıran aşağıda yazılı 

olanları ihtiva eder: 
a) Alkol esaslı katı yakıtlar, metaldehid 

(29.10 pozisyonundaki toz halinde saf 
metaldehid hariç) ve benzeri yakıtlar; 

b) 300 Cm.3 ve daha az istiap hacmında 
bulunan ambalajlar içinde çakmak ve 
ateşleyicihr için akar yakıtlar; 

c) Kükürtlü fitiller, kordelâ fitilleri, fitilli 
mumlar, plâketler ve benzerleri; 

d) Reçineli meşaleler, ateş yakıcılar ve 
benzerleri. 

36.01— Barut. 50 
36.02— Müstahzar patlayıcı maddeler. 50 
36.03 — Fitiller, infilâk fitilleri. 50 
36.04— Kapsüller ve infilâk kapsülleri; ateşleyiciler; 

detonatörler. 30 
36.05— Pirotekni eşyası (Şenlik fişekleri, kestane fi

şekleri, parafinli kapsüller, paraigrel füzeler, 
«azojen ateşleyicileri ve benzerleri). 50 

Tarife 
No. 

36.06-

Eşyanın 

Kibrit: 
a) Mumlu kibritler. 
b) Poşet kibritler. 
c) Sairleri 

36.07— Ferro-serium ve sair pir 
şekilde : 

a) Çakmak taşları 

b) Sairelen. 
36.08— Kolay ateş alan maddeler 

Pasü 

Fotoğraf ve sinem 

NOT: 
37.08 pozisyonuna aşağıda 
dir: 

a) Revelâtörler, fiks 
yonlar, üâh... gib 
lanılan mahlut ki 

b) Aynı istimal ye 
elverişli, doze edi 
timale hazır bir 
tış için ambalajla 
Bununla beraber 
maddeler ve benz 
pozisyonuna dâh 
oldukları, pozisyo 



Tarife Kıymetin 
No. Eşyanın cinsi den % 

37.01—- Hassaslandırılmış levhalar, boş, camdan veya 
sair maddelerden. 25 

37.02— Hassaslandırılmış peliküller, boş, delinmiş oJ 
sun olmasın, rulo veya şerit halinde. 35 

37.08— Hassaslandırılmış kâğıtlar ,kartlar ve mensu 
cat; doldurulmuş olsun olmasın, develope edil 
memiş : 

a) Boş. 25 
b) Sairleri. 35 

37.04— Levhalar, peliküller ve filimler, doldurulmuş. 
develope edilmemiş, negatif veya pozitif: 35 

37.05— Levhalar ve delinmemiş peliküller ve uzunluğu 
4 metre veya daha kısa olan delinmiş peliküller. 
doldurulmuş develope edilmiş, negatif veya po 
zitif. 35 

37.0H — Sadece ses izlerini ihtiva eden sinema filmleri, 
doldurulmuş ve develope edilmiş, negatif veya 
pozitif. 75 

37.07 Sessiz veya hem hayali ve hem de sesi ihtiva 
eden sair sinema filmleri, doldurulmuş ve de
velope edilmiş, negatif veya pozitif. 75 

37.0S Fotoğrafçılıkta kullanılan kimyevi müstahsallar. 
şimşek ışığı meydana getiren müstahsallar dâhil. 25 

Pasü : 38. 

Kimya sanayiinin muhtelif miistahsallan 

NOT: 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değü-

dir: 
a) Müstahzar suni mayalar (21.06); 

Eşyanın 

b) Mahlûl halde bu 
kimyaca muayye 
ve 29); 

c) 30.03 pozisyonu 
olunan dezenfek 
rücü, ilâh.... müs 

d) 33.01 pozisyonun 
e) Kükürtlü fitill 

plâketler (36.08) 
f) 39 ncu fasıldaki 

ve suni reçineler 
reçineler, zamk 
çuğun kimyevi m 

Vşağıda yazılı olanlar 
trer : 

a) Gazların tasfiyes 
getirilmiş demir 

h) Karnalit bakiyes 
e) Fırınların sühun 

mahsus eriyen 
lar); 

d) Kazan taşlarının 
mak için kullan 

e) Elektrik ampulle 
luğu daha mutla 
kullanılan baryu 
ilâh... esash emic 

f) Mürekkep çıkara 
yazılarının tashih 
ler (correetor). 



Tarife Kıymetin 
No. Eşyanın cinsi den % 

38 01 Suni grafit ve sulu süspansiyon halinde kolloi-
dal grafit : t 

a) Suni grafit. ' 5 
b) Sairleri. 30 

38.02 Hayvani kara (kemik karası). 5 
38.03 Aktif kömürler (renk giderici, depolarizan 

veya emici) ve sair aktif müstahsallar 
(silisli aktif fosil, aktif kil, ilâh...), 35 

38.04 Amonyaklı sular ve hava gazının tasfiyesinden 
elde edilen krüt amonyak «crude ammoniac». 20 

38.05— Toloyl (Tali oil) ham veya taktir edilmiş 
(sud usulü ile selüloz hamuru imâlinden ba
kiye müstahsal). 15 

38.06 - Linyosiilfitler (bisjulX.it usulü ile selüloz hamu
ru imâlinden bakiye müstahsallar). 15 

38.07 - Terebantin esansı; sanavbcriye fasilesinden 
ağaçların taktiri veya sair surette muamele 
gcrmesıylo elde edilen çam ağacı esansı veya 
çam esansı ile benzeri terpenik sair muhalliller: 
çam yağı (pine oil) ve ham terpineol : 

a) Çam yağı. 5 
b) Sairleri. 70 

38.08 Kolofanlar ve reçineli ziftler -. 
a) Kolofan. 15 
b) Sairleri. 25 

38.09 -- Odunun taktirinden elde edilen sair müstah
sallar (nebati katran, kreozot yağı, pirolinyit-
lef, ilâh...), metilik alkol hariç. 25 

38.10 Reçineli yağlar (dekarboksile edilmiş olsun <»l 
masın') ; rezinatlar. H> 

Tarife 
No. Eşyanın 

38.11 — Her nevi nebati kara sa 
rında kullanılan kolofan 
lı bileşikler ve benzeri 
maçalarında kullanılan 
ciler. 

38.12 -— Dezenfekte edici, haşar 
togamik, herbisid ve 
zehirli tane ve yemler d 

38.13 Haşıl ve apreler (like 
mensucat, kâğıt, deri sa 
istimallere mahsus; men 
dan olarak kullanılan m 

İK 14 Madenlerin lehimlenmes 
için oksitleri temizliye 
lerde kullanılan yardım 

38.15 — Vülkanizasyonu çabuk 
38.16- Mikrobiyoloji ve lâbo 

için hususi surette haz 
ları. 

38.17 •- Yangın söndürme ciha 
yangın söndürme bomba 

38.18 Mahlut halde bulunan 
rıcılar, (vernikler veya 
için). 

38.19 Sair kimyevi müstahzar 
nin bakiye müstahsallar 
lerinde .bulunmıyan vey 

http://bisjulX.it


Tarife Kıymeti»- Tarife 
No. Eşyanın cinsi den % No. 

BÖLÜM - VII. 

Stiııi plâstik maddeler, selülozun eter ve esterle
ri, suni reçineler ve bu maddelerin mamulâti; 
tabiî sentetik veya taklit kauçuk ve kauçuk ma-

mulâtı 

Fasıl : 39. 

Suni plâstik maddeler, selülozun eter ve esterleri, 
suni reçineler ve bu maddelerin ma mulâtı. 

NOT : 
1. Aşağıda yazdı oktular hu fasla dâhil değil

dir : 
a) Vernikler (32.09) ve yapıştırıcı madde

ler (35.06); 
b) 40 ncı fasılda tarif edilen şekilde sen

tetik kauçuk ve sentetik kauçuk mamu-
lâtı; 

c) Eğer ve koşum takınılan ve aksamı 
(42.01), evrak çantaları, fotoğraf ve 
dürbün kılıfları, bavullar ve 42.02 po
zisyonunda yazılı sair eşya; 

d) Hasırcı ve sepetçi eşyası (fasıl 46); 
e) Dokumaya elverişli suni ve sentetik 

maddeler ve bu maddelerin mamulâtı 
(Bölüm XI); 

f) XII nci bölümdeki ayakkabılar ve aksa
mı, şapka ve sair başlıklar ve bunların 
aksamı, her nevi şemsiye, baston, kamçı, 
kırbaç ve bunların aksamı, yelpaazeler 
ve XII nci bölümde yazılı sair eşya; 

g) 71.16 pozisyonundaki taklit mücevherci 

Eşyanm 

e§yas%; 
h) XVI ncı bölüm 

cihazlar, elektri 
ij) Nakil vasıtaları 
k) Optik tarzda iş 

deler, gözlük ç 
ve 90 nıncı fas 

l) 91 nci fasıldak 
atleri, dıvar sa 
mı); 

m) Musiki aletleri 
92 nci fasıldak 

n) Mobilyalar ve 
o) Fırçalar ve 96 
p) Oyun alet ve 

spor alet ve va 
r) Düğmeler, kaya 

yazı kalemi sa 
lemler ve bunla 
ağızlıkları, ilâh 
izotermik şişele 
aksamı ve 98 n 

Plâstik madde evsa 
tahsallar ve bilhass 
mayi halinde poli 
ybüten, ilâh....) 39. 
na dâhil değildir. 
39.01 ilâ 39.06 (dâ 
müstahsdlların mü 
ve hallerde olması 
a) Mayi veya ham 

(subye, dispers 
olanlar dâhil); 



Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

h) Boyayıcı maddeleri veya dolgu madde
lerini ihtiva etsin etmesin külçe, küçük 
ve büyük parçalar, toz, pul ve gayri-
mütecanis kütleler ve mümasili şekiller
de (kalıba dökülmek üzere hazırlanmış 
tozlar dahil); 

c) Tüp, ince ve kalın çubuk ve profiller; 
d) Rulo haline getiHlmiş, muhtelif taba

kalardan ibaret olsun olmasın, sathı iş
lenmiş veya basmalı bulunsun bulun
masın müstatil veya kare şeklinde lev
ha, yaprak, ince tabaka veya şeritler, 

< ) Mamnlâl döküntü ve hurdaları. 

39.01 — Kondansasyoıı ve polikondansasyon müstahsal
ları, tadil edilmiş olsun olmasın, polimerize edil
miş bulunsun bulunmasın (fenoplâstlar, ami-
noplâstlar, alkidler, açık zencirli polikondan
sasyon müstahsalları, silikon reçineleri, ilâh...). 

39.02 — Polimerizasyon müstahsalları (polietilen ve müş
takları, polistiren, polivinil klorür, polivinil 
asetat ve polivimlik müştaklar, akrilik ve me-
takrilik müştaklar, alil eterler ve esterler, ko-
polimerler, kumaroninden reçineleri, ilâh...). 

39.03— Selüloz müştakı müstahsallar : Rejenere selü
loz, selüloz nitrat selüloz esetat ve selülozun sair 
esterleri; selüloz eterleri ve selülozun sair müş
takları, plâstik!eştirilmiş olsun olmasın (vülka-
nize fibro, seloidin ve kolodyonlar, selüloid, ver
niklerin hazırlanması için «baz» denilen kuru 

Tarife 
No. Eşyanı 

veya hamur halde hulâs 
i\) Metrekare ağır 

faf yapraklar 
b) Sairleri. 

39.04— Albüminoid maddelerin 
lar, katılajştırılmış (ka 
ilâh....). 

39.05— Tabiî reçinelerin müşta 
tilmiş zamklar, zamk es 
lar, okside zamklar, hid 
tabiî kauçuğun, kimyevi 
hidratlı, ilâh... lı). 

39.06 — Sair suni plâstik maddel 
39.07— 39.01 ilâ 39.06 (dâhil) 

plâstik maddelerden ma 
;ı Müstatil veya 

kilde kesilmiş 
ve şeritler. 

})) Sairleri. 

Fasıl 

Kauçuk (tabu, sentetik, t 

NOT: 
i. Aksine hüküm bulun 

gi bölümünde kullanı 
tâbirinden tabiî kau 
ve benzeri tabiî zam 
yağlardan müştak k 
ve bütün bu muhtel 
nere edilmesinden hâ 



Tarife Kıymerm 
No.. Eşyanın cinsi den % 

j . Kauçuk ile dokumaya elverişli maddelerden, 
imal edilmiş olan aşağıda yazılı eşya bu 
fasla dâhil değildir. Bunlar XI nci bö
lümdedir: 
a) Elâstiki mensucat, bu mensucattan 

yapılan giyim eşyası ve sair eşya, elâs
tiki veya kauçuklu örme eşya; 

b) Bir veya mütaaddit yüzüne kauçuk sii 
rülmüş ve metre karesinin ağırlığı 1,5 
kilogramı geçmiyen bir veya iki kath 
mensucattan levha, yaprak, şerit ve 
profiller ve bunlardan mamul eşya; 

c) P'ir v<.yü mütaaddit yüzüne kauçuk sü
rülmüş olan ve kauçuğun ağırlığı umu
mi sıkletinin % 50 sini aşmıyan keçt 
den levha, yaprak ve profiller ve bun 
lardan mamul eşya; 

ç) içlerine kauçuk sürülerek empermeabı 
lize edilmiş dokumaya elverişli madde
lerden hortumlar. 

y. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhÜ de
ğildir'. 

a) Ayakkabılar ve ayakkabı aksamı (fa 
sı] 64); 

b) Şapkalar ve sair başlıklar ve bunların 
aksamı, banyo başlıkları dahil (fa
sıl 65); 

c) Makinelerin, makineli ve elektrikli ci
hazların sertleştirilmiş kauçuktan ak
samı ile elektro teknik sahada kullanı
lan sertleştirilmiş kauçuktan her nevi 
eşya ve bunların aksamı (Bölüm XVI); 

Eşyanın 

d) 90, 92, 94 ve 96 
olan eşya; 

c > Oyun alet ve va 
spor eldivenler 
ve vasıtaları (fa 

f) Düğmeler, yazı 
sapları ve benzer 
fasılda yer almı 

W.02 pozisyonu anla 
tâbirinden, bir kere 
sonra termoplastik v 
yen polibütadyen (Bu 
(GRM), polibütadye 
akrimonitril - bütady 
(GRP), ilâh.... gibi v 
tetik termoplastik m 
10.01 ve 40.02 pozis 
deleri, antioksijen aj 
çabuklaşiıran madde 
deler lâve edilmiş ol 
kauçuk dâhil değild 
40.06 pozisyonu anla 
ve disp er siy onları» 
muhallil, süspansiyo 
nizasyon ajanları il 
sın, kauçuk ihtiva e 
anlaşılır. Sair asli 
mahlul ve dispersiy 
pozisyonundaki vern 
yonundaki yapıştırıc 
bidir. 
Vülkanize kauçuk e 
kauçuklar, vülkaniz 



Tarife Kıym'etin-
No. Eşyanın cinsi den % 

memiş olsalar dahi, vülkanize kauçuk reji
mine tâbi tutulurlar. 
Maktalarının şekli ne olursa olsun vülkanize 
kauçuktan çıplak teller ufki maktalarının 
en geniş kutru 5 milimetreyi aştığı takdirde 
40.08 pozisyonuna gider. 

I - Ham kauçuk 

40.01 •— "f abü kauçuk, balata, gütaperka ve benzeri ta
biî zamklar, ham, amonyakal lateks dâhil: 

a) Krepsol. 50 
b) Sairleri. 25 

40.0S— Sentetik kauçuk; yağlardan müştak taklit ka
uçuk 25 

40.03— ttejenere kauçuk. 25 
40.04 — Döküntü, kırpıntı ve toz halinde sertleştirilme-

<mdş kauçuk ve münhasıran kauçuk yapımında 
•çullanılan kauçuk eşya hurdaları: 

a) Köhne mamülâ't hurdaları. 30 
b) Sairleri. 25 

II - Vülkanize edilmemiş kauçuk 

40.05— Vülkanize edilmemiş kauçuktan levha, yaprak 
ve şeritler. 60 

40.06— Vülkanize edilmemiş kauçuktan sair eşya 
(Mahlûl ve dispersiyOnlar, vülkanize edilme
miş kauçuk, emdirilmiş, dokumaya elverişli ip
likler, her türlü mesnet üzerinde sanayide kül-

Tarüfi 
No. Eşyanın 

lanılan yapıştırıcılar, ilâh 
a) Rondelâ ve cont 
b) Sairleri. 

/ / / - Sertleştirilmemiş vü 

40.07— Vülkanize edilmiş kauçu 
dokumaya elverişli iplik 
olmasın; vülkanize kau 
kaplanmış dokumaya elv 

40.08— Sertleştirilmemiş vülkan 
yaprak ve şeritler, kes 
veya kare şeklinde kesilm 
Vülkanize kauçuktan pro 

40.09— Sertleştirilmemiş vülkani 
hortumlar: 

a) Tazyikli hava 
hortumlar. 

b) Sairleri. 
40.10 — Vülkanize kauçuktan taş 

smisyon kolanları. . 
40.11 -— Bandajlar, iç ve dış lâsti 

kil vasıtalarının tekerlek 
40.12— Serleştirilmemiş vülkaniz 

ispençiyari ve cerrahi eş 
sertleştirilmiş kauçuktan 

40.13— Kauçuktan giyim eşyası, 
yim eşyası teferruatı, ne 
lanılsın. 

40.14 — Sertleştirilmemiş vülkand 
mulât : 

a) Rondelâ ve cont 
b) Sairleri. 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

TV. - Sertleştirilmiş kauçuk (ebonit) ve 
mamulâti 

40.15— Sertleştirilmiş kauçuk (ebonit), külçe, levha, 
yaprak halinde, kesilmemiş veya müstatil veya 
kare şeklinde kesilmiş, çubuk veya tüp halin
de; sertleştirilmiş kauçuk döküntüleri, tozlan 
ve hurdaları. 

40.16— Sertleştirilmiş kauçuktan (ebonit'den) eşya. 

BÖLÜM - VIII. 

Deriler, köseleler, postlar, kürkler ve bunların 
mamulâti; eyerler ve koşum takımları; bavullar, 
çantalar, kılıflar, kutular, mahfazalar ve benzeri 

mamulât; barsak mamulâti 

Fasıl : 41. 

Deri ve köseleler 

NOT : 
1. Aşağıda yazılı olanlar hu fasla dâhÜ de

ğildir : 
a) Tabaklanmamış derilerin kırpıntıları 

ve benzeri sair döküntüleri (05.06); 
b) Ham veya basit bir şekilde hazırlanmış 

(05.07) veya aprelenmiş veya bir mes
nede takılmış (67.01) tam veya parça 
halinde tüylü kuş derileri: 

c) Tüylü hayvanların tüyü alınmamış ham 

40 
69 

Tarife 
No. Eşyanın 

derileri (43.01). 
cinsi (manda d 
cinsi, keçi cinsi 
- persaniye, bre 
leri - denilen kıv 
Hint kuzularının 
Yemen keçileri v 
hariç), domuz ci 
dahil), dağ keç 
nin, olan ve sai 
yünü alınmamış 
zisyonundadır; 

d) Bilûmum hayva 
verişli aprelenm 

Tarifenin hangi böl 
ağlomere deri ve kö 
zisyonunda yazılı ma 

41.01— Ham deriler (Taze, tuzla 
reçlenmiş veya salamura 
si hayvanların yünü alın 

a) Sığır cinsi. 
b) Sairleri. 

41.02— Sığır cinsi hayvanların 
cinsi hayvanların hazırl 
leri, 41.08, 41.07, 41.08 
olanlar hariç : 

a) Tabaklanmış, fa 
liye görmemiş 

b) , Tabaklanmış ve 
görmüş. 



Tarife Kıymtetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

c) Podüsüet ile (Kumlu, kabartmalı, re
simli gibi) sathı süslenmiş deriler. 100 

41.03— Koyun cinsi hayvanların hazırlanmış derileri, 
41.06, 41,07, 41.08 pozisyonlarında yazılı olan
lar hariç : 

a) Tabaklanmış ,fakat daha ileri bir ame
liye görmemiş. 50 

b) Tabaklanmış ve daha ileri bir ameliye 
görmüş. 75 

c) Podüsüet ile (kumlu, kabartmalı, re
simli gibi) sathı süslenmiş deriler. 100 

41.04— Keçi cinsi hayvanların hazırlanmış derileri, 
41.06, 41.07, 41.08 pozisyonlarında yazılı olan
lar hariç : 

a) Tabaklanmış, fakat daha ileri bir ame
liye görmemiş. 50 

b) Tabaklanmış ve daha ileri bir ame
liye görmüş. 75 

c) Podüsüet ile (kumlu, kabartmalı, re
simli gibi) sathı süslenmiş deriler. 100 

41.05— Sair hayvanların köseleleri ve hazırlanmış de
rileri, 41.06, 41.07, 41.08 pozisyonlarında ya
zılı olanlar hariç : 

a) Tabaklanmış, fakat daha ileri bir ame
liye görmemiş. 50 

b) Tabaklanmış ve daha ileri bir ame
liye görmüş. 75 

c) Podüsüet ile (kumlu, kabartmalı, re
simli gibi) sathı süslenmiş deriler. 100 

41.06— Güdenler. 100 
41.07— Parşömine deriler. 30 
41.08— Ruganlı ve yaldızlı deri ve köseleler. 100 

Tarife 
No. Eşyanın 

41.09— Tabaklanmış derilerin k 
küntüleri. 

41.10— Aglomere deri ve kösele 
veya deri ve kösele elyafı 
rak halinde, rulo halinde 

Fasıl 

Deri ve kösele mamulâtı; 
bavullar, çantalar, kılıflar 

benzeri mamulât; 

NOT: 
1. Aşağıda yazılı olanla 

dir: 
a) Cerrahide kullan 
b) İçi tabiî veya ta 

veya köseleden g 
ruatı (eldivenler 
sit bir süs mahiy 
taklit kürkten ak 
ya köseleden giyi 
Bunlar hale göre 
zisyonlarına gide 

c) Erzak fileleri (B 
d) Ayakkabılar ve 

sıl 64); 
e) Şapkalar ve sair 

aksamı (fosil 65) 
f) Kamçılar ve kırb 
g) Musiki aleti telle 



Tarifa Kıymçtin-
No. Eşyanın cinsi den % 

h) Mobilyalar ve mobilya aksamı (fasıl 
94); 

ij) Oyun alet ve vasıtaları, oyuncaklar, 
spor alet ve vasıtaları (spor eldivenleri 
hariç) (fasıl 97); 

k) Düğmeler (98.01). 
$. Bu fasılda yazılı eşyadan imali bitirilmemiş 

veya tamamlanmamış olanlar bu nevi eşya
nın imali bitirilmiş veya tamamlanmış bu-
nanlarının mümeyyiz vasıflarını gösterdiği 
takdirde aynı rejime tâbi tutulurlar. 

3. Seyahat çanta ve bavullarının, tuval.et çan-
talaının veya benzerlerinin içinde bulunan 
şişe, fırça, makas, ilâh... gibi eşya, kendile
rine veya bulundukları eşyaya zarar veril
meden ayrılacak bir durumda iseler ait ol
dukları pozisyonlara giderler. 

4. Tabiî veya aglomere deri veya köseleden ya
pılan eldivenler (spor eldivenleri ve koru
yucu eldivenler dâhil), önlükler ve meslek 
veya sanat erbabının korunmak üzere kul
landıkları hususi teçhizat, askılar, bel ke
merleri, kılıç kemerleri ve askıları, bileklik
ler, saat kayışları 42.03 pozisyonundadır. 

42.01 — Eyer ve koşum takımları ve aksamı (bilûmum 
kayranlar için eyer, hamut, koşum kayışı, 
dizlik ve sair koşum eşyası, ilâh...), imal edil
diği madde ne olursa olsun. 100 

42.02 — Evrak çantaları, el çantaları, para cüzdanları, 
flîgara ve tütün tabakaları, fotoğraf, dürbün ve 

Tarife 
No. Eşyanın 

emsali eşya kılıfları, mü 
lük mahfazaları, bavullar 
asker çantaları, kamp ç 
ları) ve benzeri eşya, tab 
mukavvadan veya aglome 
vülkanize fibrodan, suni 
veya mensucattan. 

42.03 — Tabiî veya aglomere deri 
yası ve teferruatı. 

42.04 — Tabiî veya aglomere deri v 
hada kullanılan eşya. 

42.05— Tabiî yeya aglomere der 
eşya. 

42.06— Bağırsak, kursak, mesane 

Fasıl 

Postlar, kürkler, taklit 
mamu 

NOT: 
1. Bu fasla aşağıda yazı 

dir : 
a) Ram veya basit b 

(05.07) veya apr 
nede takılmış (6 
halinde tüylü ku 

b) 41 nci fasıl notu 
(c) fıkrasında b 
ile kürk imalind 
olmıyacak şekilde 
tırlanmış tüylü d 



Tarife 
No. Egvanın cinsi 

cj Kısmen deri ve kısmen de tabiî veya 
taklit kürkten yapılmış eldivenler 
(42.03); 

d) Ayakkabılar ve ayakkabı aksamı (fa
sıl 64); 

e) Şapkalar ve sair başlıklar ve bunların 
aksamı (fasıl 65); 

f) Oyun alet ve vasıtalarn, oyuncaklar, 
spor alet ve vasıtaları (fasıl 97). 

2. 43.02 pozisyonu anlamında «eklenmiş kürkler 
tâbirinden birden ziyade tam veya parça ha
linde kürkün dikilerek birleştirilmesi sure
tiyle meydana getirilen kare, mustatü veya 
haç şeklinde yarı mamuller anlaşılır. 
Bulundukları hallerde doğrudan doğruya 
veya basit bir kesme ameliyesiyle kullanıl
ması mümkün olan kürkler île giyim eşya» 
aksamı veya teferruatı olarak kullanılmak 
üzere dikilmiş tam veya parça halinde kürk
ler bu tâbirin medlulüne dâhil değildir. 

3. 1 numaralı notla bu faslm dışında bırakı
lanlar müstesna, içi tabiî veya taklit kürkle 
kaplı giyim eşyası ve teferruatı $Le dışın
da basit bir süs mahiyetini aşan tabu veya 
taklit kürkten aksamı bulunan giyim eş
yası ve teferruatı hale göre 43.03 veya 43.04 
pozisyonlarına gider. 

4. 43.04 - pozisyonu anlamında « Taklit kürk » 
tâbirinden, deri, mensucat, ilâh .... üzerine 
yün, kıl veya sair elyafın dikilmesi veya ya
pıştırılması suretiyle elde edilen kürk benze
ri aşya anlaşılır. Dokuma suretiyle imal 

Kiym'etin-
den % Eşyam 

edilen taklitler (m 
leli, ilâh...) mensuc 

Ham Postlar. 
Aprelenmiş postlar (kü 
olmasın; dikilmemiş ba 
Kürk mamulâtı. 
Taklit kürkler ve mam 

BÖLÜ 

Ağaç ve ağaç mamulâtı 
mantar mamulâtı; h 

Fas 

Ağaç ve ağaç mam 

NOT: 
1. Aşağıda yazılı olan 

dir: 
a) Bilhassa ıtriya 

rat ve parazit 
ten ağaçlar (12 

b)" Boyacılıkta v 
ağaçlar 13.01) 

c) Aktif kömür ( 
d) Ayakkabılar v 

Fasil 64); 



Tarif© 
No. Eşyanın cinsi 

e) Bastonlar ve baston, semsiye ve kırbaç 
aksamı (Fasıl : 66); 

f) 68.09 - pozisyonunda yazılı mamulât; 
g) XVII nci bölümdeki eşya (Araba par

çaları gibi); 
h) 91 nci fasıldaki eşya (duvar saatleri ve 

mahfazaları gibi); 
ij) Musiki aletleri ve musiki aletleri ak

samı (Fasıl : 92); 
k) Ateşli silâhlanın aksamı (93.06); 
l) Mobilyalar ve mobilya aksamı (Fa

sıl : 91); 
m) Oyun aletleri ve vasıtaları, oyuncak

lar, spor aletleri ve vasıtaları (fasıl 
97); 

n) Pipolar, benzeri eşya ve bunların ak
samı, düğmeler 98 nci fasıldaki sair 
eşya. 

2. Monte edilmemiş veya. sökülmüş ağaç ma
muldü, camdan, mermerden veya sair 
maddelerden aksam ve teferruatı ihtiva 
etsin etmesin, bu mamulâtı teşkil eden ak
sam, ve teferruat aynı zamanda ithal edil
mek şartiyle, monte edümiş mamulât reji
mine tâbidir. 

3. Bu fasılda «ıslah edilmiş ağaç» tâbirinden 
kimyevi veya fizikî bir ameliyeye tâbi 
tutularak kesafeti, sertliği belirli bir şe
kilde artırılmış ve mihaniki, kimyevi veya 
elektriki tesirlere karşı fazlaca mukavim 
bir hale getirilmiş masif veya birbirlerine 
yapıştırılmış yapraklardan mürekkep, bir 

Kıymetin
den % 

Tarife 
No. Eşyanın 

birleştirme ameliyes 
liye görmüş ağaçlar 

4. 44.19 ilâ 44.28 (dâh 
eşya kaplama, hücre 
aglomere edilmiş a 
plâktan imal edilse d 
mamulâtı rejimine t 

5. Madenden teferrua 
aletlerin işbu tefer 
teşkil etmediği ta 
nundadır. 

44.01— Yakmaya mahsus ağaç, 
çalı çırpı, odun dökünt 

44.02 — Odun kömürü, ag'Iomer 
sın. 

44.03— Yuvarlak ağaçlar, ham, 
ya balta ile kabaları alı 

a) Ceviz, şimşir, 
mon, zeytin, ti 
pelesenk, dem 
yetişmiyen sair 

b) Sairleri. 
44.04— Kabaca müstatil veya 

muş ağaçlar : 
a) Ceviz, şimşir, 

mon, zeytin, ti 
pelsenk, demi 
yetişmiyen sair 

b) Sairleri, 



Tarife Kıym'etin-
No. Eşyanın cinsi den % 

44.05— Sadeee uzunlamasına biçilmiş veya yarılmış 
ağaçlar, kalınlığı 5 milimetreden fazla : 

a) Ceviz, şimşir, ıhlamur, dişbudak, li
mon, zeytin, tik, sedir, abanoz, maun, 
pelesenk, demirhindi ve memlekette Kg. L. K. 
yetişmiyen sair ağaçlar G. 100 3 00 

b) Sairleri. G. 100 25 
Kıymetin
den % 

44.06— Kaldırım için hazırlanmış ağaçlar. 30 
44.07— Ağaçtan demiryolu traversleri. 15 
44.08— Fıçı tahtaları, iki yüzü testere ile biçilmiş ol

sun olmasın, başkaca bir ameliyeye tâbi tutu
lanlar hariç * 5 

44.09—• Ağaçtan çemberlikler, yarılmış sırıklar; uçla
rı sivriltilmiş büyük ve küçük kazıklar (uzunla
masına biçilmiş olanlar hariç) ; sepetçi eşyası, 
kutu, elek ve benzeri eşya imalinde kullanı
lan kasnaklık ince ağaç şeritler; sirke imâlin
de kullanılan yongalar. 10 

44.10— Baston, şemsiye, kamçı, alet sapı için ağaç
lar, kabaları alınmış veya kabaca yuvarlak bir 
hale getirilmiş, torna edilmiş ve bükülmüş ve
ya başkaca bir ameliyeye tâbi tutulmuş olan
lar hariç. 20 

44.11 — Ağaçtan şeritler; ağaçtan kibrit çöpleri; ağaç
tan kundura çivileri : 

a) Kibrit çöpleri. 60 
b) Sairleri. 25 

44.12— Ağaç yünü; ağaç unu. 29 
44.13— Rendelenmiş, lâmbalanmış, yiv açılmış veya ben

zeri ameliyelere tâbi tutulmuş ağaçlar; birleşti-

Tarife 
No. Eşyanın 

rilmemiş parke tahtaları 
a) Ceviz, şimşir, ıh 

zeytin, tik, sedi 
senk, demirhin 
miyen sair ağaç 

b) Sairleri : 
1. Parke tahta 
2. Sairleri. 

44.14— Kaplamalık ağaç yaprak 
miş, kalınlığı 5 mm. ve 
veya mensucatla takviye 

44.15 — Kaplama ağaçlar ve kon 
leri ihtiva etsin etmesin 

44.16— Ağaç panolar, oyuk vey 
den yapraklarla kaplanm 

44.17— Islah edilmiş ağaçtan pa 
«erleri. 

44.18— Aglomere ağaçlar, pano 
şekillerde, tabiî ve sun 
organik yapıştırıcı madd 
yongadan, talaştan ve a 

44.19— Ağaçtan çubuklar ve pe 
ve, dahilî tezyinat, elek 
ve benzeri işler için. 

44.20— Ağaçtan çerçeveler, re 
için. 

44.21 — Ağaçtan büyük sandıkla 
fesler, külekler ve tama 
lajlar; kurulmuş kurulm 
rilmiş olsun olmasın. 

44,20— Ağaçtan fıçı, küv, ger 
mamulâtı ve bunların 44 
olanlardan gayrı aksam 



ffarife Kıymetin 
No. Eşyanın cinsi den ^r 

44.23 — Bina ve inşaat için ağaçtan doğramacı ma-
mulâtı, ahşap kurma binalar ve aksamı ile pa
no halinde birleştirilmiş parke tahtaları dâhil. 30 

44.24— Ağaçtan mutfak, sofra ve çamaşır edevatı. 50 
44.25— Ağaçtan aletler, alet gövdeleri, alet sapları, 

fırça gövdeleri ve sapları ,her türlü ayakkabı 
kalıpları : 

a) Ayakkabı kalıplan. 20 
b) Sairleri 40 

44.26— Tornalanmış ağaçtan masuralar, bobinler, ma
karalar ve benzerleri, iplik ve dokuma sanayii 
ve dikiş iplikleri için. i 

44.27 — Ağaçtan kutular, çekmeceler, mahfazalar, ka
lemlikler, portmantolar, avizeler, aplikler, lâm
balar, sigara kutuları, şekerlikler, biblolar, 
ziynet eşyası ve benzeri eşya ve bunların ağaç
tan aksamı. 70 

44.28 — Ağaçtan sair mamulât. 60 

Fasıl : 45. 

Mantar ve mamulâtı 

NOT : 
i. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değü-

dir : 
a) Ayakkabılar ve ayakkabı aksamı (fasıl 

64); 
6) Şapkalar ve sair baslıklar ve bunların 

aksamı (fasıl 65); 
c) Oyun alet ve vasıtaları, oyuncaklar, 

spor alet ve vasıtaları (fasıl 97). 

Tarife 
No. Eşyanın 

2. Kabaca müstatil vey 
muş veya kabuğu s 
45.02 pozisyonuna g 

45.01 — Ham tabiî mantar ve m 
mış, granüle veya toz ha 

45.02 — Tabiî mantardan küb, l 
imalâtı için küp veya. ka 
lar dâhil. 

45.03— Tabiî mantar mamulâtı. 
45.04— Asdomere mantar ve ma 

Fası 

Hasırcı ve 

NOT : 
1. «örmeye elverişli m 

Kuru sapları, sepet 
günlerini, sazı, kam 
kabuklarından yapı 
haline getirilmemiş 
elyafı, dokumaya el 
maddelerden yapıla 
ve benzerlerini, kâğ 
lerden yassı şeritler 
ları ile dokumaya e 
rin medlulüne dâhi 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

2. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değü-
dir : 
a) örülmüş olsun olmasın sicimler, ipUr 

ve halatlar (59.04); 
b) Ayakkabılar, şapka ve sair başlıklar ve 

bunların aksamı (fasıl 64 ve 65); 
c) Mobilyalar ve aksamı (Fasıl 94). 

3. 46.02 pozisyonu anlamında «Muvazi olarak 
birleştirilmiş örmeye elverişli maddeler» tâ
birinden: örmeye elverişli maddelerin yan-
yana konularak birbirine bağlanması sure
tiyle elde edilen levha halinde (Nappe) eş
ya anlaşılır. Bu bağlar dokumaya elverişli 
ipliklerden de olabilir. 

46.01 — Örgüler ve örmeye elverişli maddelerden yapı
lan benzeri eşya, nerede kullanılırsa kullanıl
sın, şerit halinde birleştirilmiş olsun olmasın. 25 

46.02— örmeye elverişli maddelerden dokunmuş veya 
birbirleriyle birleştirilerek meydana getirilmiş 
levhalar, çin hasırları, kaJba hasırlar dâhil; şi
şelerin üzerine geçirilen hasırlar 40 

46.03 — Sepetçi eşyası doğrudan doğruya örmeye el
verişli maddelerden veya 46.01 veya 46.02 po
zisyonlarındaki eşyadan yapılmış: 

a) Meyva ihracına mahsus sepet, küfe, 
zembiller. 5 

b) Sairleri. 50 

Tarife 
No. Eşyanın 

BÖLÜ 

Kâğît imaline elve 
mukavva ve bu 

Fasü 

Kağıt imaline e 

47.01—Kâğıt hamuru. 
47.02— Kâğıt ve mukavva dö 

kâğıt imalinde kullanıla 
hurda mamulât. 

Fasü 
Kâğıt ve mukavva; 

kâğıttan ve muk 

NOT: 
i. Aşağıda yazılı olan 

ğildir: 
a) Hassaslandırılm 

(37.03); 
b) Kâğıt veya muk 

telif tabakalar 
maddeler (39.0 
fibro (39.03) v 
lâtı (39.07); 

c) 42.02 pozisyonu 
* çantalar, ilâh... 

d) 46 ncı fasla 
sepetçi eşyası); 



Kıymetin- Tarife 
Eşyanın cinsi den <fc No. Eşyanın 

e) Kâğıt ipliği ve kâğıt ipliğinden dokun
muş eşya (bölüm XI); 

f) Kâğıt veya mukavva mesnetli aşındı
rıcılar (68.06) ve kâğıt veya mukav
va mesnetli mika levhalar (68.15); bu
nunla beraber satıhları mika tozu üe 
kaplı kâğıtlar 48.07 pozisyonuna gider; 

g) Kâğıt ve mukavva mesnetli madenî yap
raklar (bölüm XV); bununla beraber 
satıhları maden tozları, ile kaplı kâğıt-
Inr 48.07 pozisyonuna, gider; 

h) Musiki aletlerinde kullanılan delikli 
kâğıt ve mukavvalar (92.09); 

ij) 97 nci veya 98 nci fasla giden eşya 
(oyun alet ve vasıtaları., oyuncaklar, 
düğmeler, ilâh ) 

2. 48.01 ve 48.02 pozisyonlarına münhasıran, 
imal edildikten sonra he.r hangi bir ameli
yeye tâbi kalınmamış kâğıt ve mukavvalar 
dâhildir. 

3. Bu faslın 48.01 ilâ 48.07 (dâhil) pozisyonla
rından aynı zamanda iki veya daha fazla
sına gitmesi mümkün görülen eşya bahis 
konusu pozisyonlardan son pozisyona tatbik 
olunur. 

4. . {sağıdaki şekillerde olan kâğıt, mukavva veya 
selüloz vatkalar 48.01 ilâ 48.07 'dâhil) 
pozisyonlarına tatbik olunmaz : 
a) Genişliği 15 cm. yi aşmıyan şerit ve 

rulolar; 
b) Dılıları 50 em. yi aşmıyan kare veya 

müstatil şeklinde yapraklar (kâğıt kat

lanmışsa ölçü 
yapılır); 

c) Kare veya müs 
olanlar. 

5. 48.11 pozisyonu an 
tabirinden, duvar v 
kullanılan ve : 
a) İşareti muhtevi 

iki kenarında b 
b) Marj bulunmad 

şe, kadifeli vey 
ve genişliği 60 
reden uzun ru 
anlaşılır. 

6. 48.15 pozisyonu (n 
zılı eşya hariç) ezcü 
nılan kâğıt yününü 
mış olsun olmasın 
lerde kullanılan ince 
balanmış olsun olma 
veya benzeri şekille 
ğıtlarını ihtiva eder 

7. 48.21 pozisyonu ezc 
lerinde kullanılan 
kinelerinde istimal 
mukavvaları, raf k 
işlemeli kâğıtları, k 
peçete ve mendiller 
dökülmüş veya tazy 
hamurundan veya 
kâğıt ve mukavvada 
eşyayı, birleştirilmi 
ve modelleri ihtiva e 



Tarife 
No. 

Kıym'etin-
Eşyanm cinsi den % 

8. Üzerlerine istimal yerlerini değiştirmiye-
cek ve 49 ncu fasla dâhil eşya olarak telâkki 
edilmesini mümkün kılmıyacak şekilde ve 
teferruat kabilinden yazı ve resim basilmiş 
bulunan kâğıtlar, mukavvalar ve selüloz 
vatkalar ve bunların mamulâh 48 nci fa
sıldadır. 

1 - Rulo ve yaprak halinde kâğıt ve mukavvalar 

48.01 — Mihaniki şekilde imal edilmiş kâğıt ve mukav
valar, selüloz vatka dâhil, rulo veya yaprak 
halinde: 

a) Süzgeç kâğıdı. 
b) Diğerleri. 

48.02— El ille yapılmış kâğıt ve mukavvalar. 
48.03— Parşömine kâğıt ve mukavvalar ve taklitleri, 

«kristal» denilen kâğıtlar dâhil, rulo veya yap
rak halinde. 

48.04— Yapıştırma suretiyle birleştirilmiş kâğıt ve 
mukavvalar, emdirilmemiş, sathı sıvanmamış, 
içinden takviye edilmiş olsun olmasın, rulo 
veya yaprak halinde. 

48.05— Oluklu kâğıt ve mukavvalar, bir yapraktan 
ibaret veya yapıştırma suretiyle birleştirilmiş 
birkaç yapraktan müteşekkil, krep kâğıtları 
(krepon kâğıtları), kırmalı kâğıtlar, kabart
malı kâğıtlar, delikli ve zımbalı kâğıtlar, rulo 
veya yaprak halinde. 

48.06 —̂ Çizgili kâğıt ve kartonlar, düz çizgili veya ka
reli, rulo veya yaprak halinde. 

10 
50 
5*) 

30 

50 

60 

50 

Tarife 
No. Eşyanın 

48.07-— Kuşe, sıvanmış, emdiril 
mer taklidi, alacalı ve 
ıkâğıt ve mukavvalar, ru 
«presspan» denilen cilâl 
rulo veya yaprak halin 

48.08— Filtre cihazlarında kull 
murundan blok ve levha 
mış olsun olmasın. 

48.09— İnşaat için levhalar, k 
elyafından veya sair n 
için levhalar, tabiî vey 
benzeri sair yapıştırıclarl 
olmasın. 

II. - İstimal yerlerine g 
kavvalar, Kâğıt ve 

48.10 — Sigara kâğıdı, sigara im 
kesilmiş defter veya tüp 

48.11 — Duvar kâğıtları (kenar 
hil) ; lenkrüsta (lincrus 
rauphanie). 

48.12— Kâğıt veya mukavva m 
linoleum hamuru ile ka 
olmasın 

48.13 — Karbon kâğıtları ve sair 
yerlerine göre kesilmiş, k 
(karbon kâğıdı, komple 
zerleri). 

48.14— Blok halinde mektup kâ 
resimsiz kartpostal ve 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

halinde zarf ve kâğıt ve benzeri eşya bulunan 
kâğıt ve kartondan kutular, poşetler ve benzeri 
zurui. 60 

48.15— Sair kâğıtlar ve mukavvalar, istimal yerlerine 
göre kesilmiş. 60 

48.16— Kâğıt ve mukavvadan kutular, torbalar, poşet
ler, külahlar ve sair ambalajlar. 100 

48.17— Kalın mukavva kutular, yazıhane, mağaza • • 
benzeri yerlerde kullanılan neviden. 100 

48.18 — Kâğıt ve mukavvadan her boyda ciltli ve eilt-
siz defterler, not defterler^ zımbalı defterler, 
bloknotlar, sumenler, klasörler, içine kâğıt 
takılabilen ciltler ve sairleri ve benzeri sair kır
tasiye eşyası; koleksiyon ve numune albümleri; 
kitap kablan. 60 

48.19— Kâğıt ve mukavvadan her nevi etiket, matbu, 
resim veya zamklı olsun olmasın. 60 

48.20— Kâğıt veya mukavvadan makara, bobin, tüp, 
masura ve benzerleri, delinmiş veya sertleşti
rilmiş olsun olmasın iplik veya mensucat sana
yiine mahsus; üzerine kâğıt veya mensucat sa
rılan küçük ve büyük üstüvaneler : 

a) îplik ve mensucat sanayiine mahsus 
olanlar. 5 

b) Sairleri. 50 
48.21—• Kâğıt hamurundan, kâğıttan, mukavvadan 

•veya selüloz vatkadan sair mamulât : 
a) Oonltalar. 5 
•b) Sairleri. 100 

Tarife 
No. Eşyan 

Fas 

Kitaplar, gazeteler, res 
nın sair mamuldü; ell 

yazılmış m 

NOT : 
1. Aşağıda yazılı olan 

dir : 
a) Üzerlerine isti 

yecek ve 9 n 
olarak telakki 
mıyacak şekil 
de yazı ve res 
ğıtlar, «mukavv 
bunların mam 

b) Oyun kâğıtlar 
sair eşya; 

c) Gravürlerin, 
fİlerin orijina 
rı, damga pul 
ve (99) ncu f 
tika eşya). 

2. Ciltli gazeteler ve 
kapak içinde bul 
neşriyat koleksiyo 
nundadır. 

3. Sayfa numaraların 
tap meydana getir 
sanat eserleri resi 
yonları, resimlerin 
hakkında bir metin 
49.01 pozisyonuna 



Eşyanın cinsi 
Kıymetim
den % 

Tarife 
Ne. Eşyanın c 

4. İçinde ismi yazılı bir ticarethane tarafın
dan veya bu ticarethane adına reklâm gaye
siyle bastırılmış kitap ve. mevkut neşriyat 
ve bilhassa reklâma tahsis edilmiş kitap ve 
mevkut neşriyat 49.01 ve 49.02 pozisyon
larına dâhil değildir. Bunlar 49.11 pozisyo
nuna tatbik olunur. 

5. 49.03 pozisyonu anlamında «Resimli albüm 
ve resimli kitaplar» tâbirinden: 
a) Resmin birinci, yazının ise ikinci dere

cede bir ehemmiyet taşıdığı; 
b) Sayfaların en az yarısında yazının mev

cut olmadığı albüm ve kitaplar anlaşılır. 
6. El yazılariyle daktilo makinesi yazılarının 

karbon kâğıdı ile alınan veya hassaslandı-
rılmış fotoğraf kâğıdı üzerine tesbit edilen 
kopyaları 49.06 pozisyonuna gider. Teksir 
makinesi ile veya sair her hangi bir usulle 
elde edilen kopyalar basılmış metin rejimine 
tâbidir. 

T. 49.09 pozisyonu anlamında «Resimli kart
postal» tâbirinden, bir yüzü resimli olan 
diğer yüzünde de kartpostal olarak kullanı
lacağım belirten bir veya birkaç kelime bu
lunan kartlar anlaşılır. 

8. Bâzı eşya veya maddelerin reklâmını ya
pan, bunların istimal tarzlarım gösteren 
matbualar, bahsi edilen eşya veya maddeler
le birlikte satmalınıp ve yine birlikte it
hal edildiği takdirde aynı rejime tâbidir. 

49.01 — Basılmış kitaplar, ciltli ve 
sun olmasın: 

a) Türkçe basılmış. 
b) Sairleri. 

4İ.02— Basılmış gazete ve mevku 
sun olmasın: 

a) Moda mecmualar 
lb) Türkçe basılmış 
e) Sairleri, 

40.03— Çocuklar için resimli albü 
lar ve resim yapmak veya 
ler ciltli veya ciltsiz: 

a) Türkçe basılmış r 
b) Sairleri. 

40.04— Musiki notaları, basılmış 
resimli veya resimsiz, ciltl 

49.05— Her nevi haritalar, duva 
taları dâhil, kâğıt ve sa 
basılmış. 

40.06— Mimarlığa ve mühendisliğ 
ve sair teknik resim ve p 
veya fotoğrafla ekle edilm 
makinesi ile yazılmış yazı 

49.07 — Posta pulu, damga ve ha 
leri, iptal edilmemiş, Tür 
metini haiz olan kıymetl 
esham ve tahvilât ve ben 
re benzerleri dâhil: 

a) Kâğıt para, esha 
metli evrak. 

<b) Sairleri. 
49.08— Her nevi çıkartma. 



Tarife 
No. 

Rıymetiıı-
Eşyanın cinsi de» % 

49.09— Kartpostallar, tebrik kartları ve benzerleri. 
resimli, hangi usulle basılmış bulunursa bulun
sun ,başka maddelerle mürettep olsun olmasın. 60 

49.10 — Kâğıt ve mukavvadan her nevi takvim. 60 
49.11 —• Sair matbualar, matbu resimler ve fotoğraf

lar dâhil. 60 

BÖLÜM - XI. 

Dokumaya elverişli maddeler ve bunların mamulâtı 

NOT : 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu bölüme dâhil de

ğildir : 
a) Fırça imâlinde kullanılan kıllar (05.02), 

işlenmemiş at kılı, kıvırcık olsun olma
sın (05.03); 

b) insan saçı ve insan saçından mamu-
îât (05.01), 67.03 vı 67.04). Bununla 
beraber, yağ preslerinde ve benzeri 
işlerde kullanılan insan sarından tâsir 
torbalan ile kaba dokumalar 59.17 po-
zisyonundadır; 

c) Haddeden geçirilmemiş ezilmemiş, ta
ranmamış kamış (14.01), alfa, hasır 
sazı ve katırtırnağı sapları (14.05); 

d) Amyant elyafı (25.24) ve amyantı ih
tiva eden mensucattan eşya (68.13 ve 
68.14); 

t) İlâçlı veya aseptik pamuklar, gazlar, 
sargılar, ilah.,.. 30.04; 

Tarife 
No. Eşyanm 

f) Hassaslandırılmı 
g) Kutru 1 milimet 

ile genişliği 5 m 
tetik veya suni d 
delerden şeritler 
saman, ilâh .. .) 

h) Dokumaya elver 
(40.06 ve 40.07) 
kauçuklu mensu 
mamul eşya; 

ij) Yünlü deriler ( 
k) 42.01 ve 42.02 p 

sucattan mamul 
l) Suni veya sente 

mış kıllar, şerit 
mamul örme eş 
sıl 46); 

m) Selüloz vatka (4 
n) Mensucat veya 

ayakkabı aksamı 
benzeri eşya (F 
raber, ayrıca ta 
men örme ayakk 
ayakkabılar bu 

o) Şapkalar, sair ba 
samı (Fasıl 65); 

p) Her nevi filesi ( 
r) 67 nci fasıldaki 

tüyleri ve tüyd 
ler; insan saçınd 

») Mensucat mesnet 
ş) Cam elyafı, cam 

işleme ipliği ca 



Eşyanın cinsi 

işlemeler veya zemini görünmiyen işle
meler (Fasıl 70); 

t) 94 ncü fasıldaki eşya (Mobilyalar, ya
tak takınılan ve benzeri eşya); 

u) 97 nci fasıldaki eşya (Oyuncaklar, 
oyun ve spor alet ve vasıtaları). 

2. Mahlut eşya: 
A) 50 üâ 57 nci (dâhil) fasıllardaki eşya iki 

veya daha ziyade dokumaya elverişli elyafı 
ihtiva ettiği takdirde, işbu eşyanın tarife 
tatbikatı aşağıdaki kaidelere göre yapılır: 
a) Sıkletinin umumi heyeti itibariyle % 10 

dan fazla ipeği, şapı veya bureti ihti
va eden eşya «50» nli fasla gider ve 
bu fasla dâhü dokumaya elverişli el
yaftan sıklet itibariyle galip olanının 
bulunduğu pozisyona tatbik edilir; 

b) Sair mahlut eşya, bu eşyayı terkibeden 
dokumaya elverişli elyaftan sıklet iti
bariyle galip olanının bulunduğu po
zisyona tatbik edilir. 

B) Yukardaki kaidenin uygulanmasında : 
a) Madenî tellerle mürettep dokumaya 

elverişli maddeler (kılaptanlar) sıklet
lerinin umumi heyeti itibariyle ayn 
bir dokuma maddesi addolunur; 

b) 51 nci faslın No. lı notunda na
zara alınmış olan ve «kopuk iplik* 
diye isimlendirilen dokumaya elverişli 
suni ve sentetik elyaftan iplikler sdc-

Eşyanın 

letlerinin umum 
vamsız elyaf add 

c) Tarifenin bir po 
verişli muhtelif 
tevi olduğu takd 
kip eden elyaf 
gibi mütalâa olu 

d) Mahlut eşyayı t 
arasında buluna 
olmıyan maddele 

3. Bv bölüme göre sici 
rinden ne anlaşıldığı 
ve istisnaları gösteril 
a) Her kuturda cü 

yalınkat, retor v 
(Makara, zıvana 
mesnetlere sarıl 
halinde olan ip 
buret ipliği ile s 
yaftan, ketende 
tan ve kendirden 

b) Kutru 2 milimet 
lâsız veya parlat 
tor ve kable ip 
milimetreden izy 
nilâ kendiri, jü 
yalınkat iplikler 
nağı familyasınd 
(Makara, zıvana 
mesnetlere sanla 
ipliği, şap ipliği, 
maya elverişli su 
iplikler İle koko 



Eşyanın cinsi 

c) Kutru ne olursa olsun ikiden ziyade 
katlı koko iplikleri. 

B) Yukardaki kaide : 
a) Sâf veya nispeti ne olursa olsun bir

birleriyle veya sair maddelerle karışık, 
yünden, kıldan veya at kıllarından ip
liklerle kâğıttan ipliklere tatbik olun
maz. 
Bunlar, kuturlarına bakılmaksızın, dai
ma iplik addolunur; 

b) Demet veya fitil halinde dokumıya el
verişli suni ve sentetik elyafa da tatbik 
edilmez; 

c) Keza, suni kıllardan, dokumıya elverişli 
suni veya sentetik elyaftan veya ipek
ten katgüt taklitleri üe mesinalara da 
tatbik olunmaz. Bunlar daima kendi 
rejimlerine tâbidir. 

4. A) Müfredat üzere satılacak hâle getirilmiş 
iplikler : 
a) Mukavva, makara, yumak, zıvana ve 

benzeri mesnetlere sanlı : 
aa) Âzami 200 gram ağırlığında (mes

net dâhil) keten iplikleri; 
bb) Âzami 125 gram ağırlığında, (mes

net dâhil) ipek, şap, buret, yün ve 
pamuk iplikleri; 

cc) Âzami 500 metre uzunluğunda do
kumaya elverişli sair elyaftan ip
likler; 

b) Âzami 125 gr. ağırlığındaki küçük 
çileler; 

c) Ayırıcı bir iplik vasıtasiyle her birinin 

Eşyanın 

125 gramı geçmiy 
rılmış - ağırlığı n 
çileleir; 
Müfredat üzere sa 
iplik addolunur. 

B) Yukardaki hükümler 
a) Ne şekilde bulunu 

kat hesabı ile - 1 
ve daha fazla ol 
buretten retor ipl 

b) Çift büküm mak 
atkı masuraların 
bobinlere sarılı h 
olunmaz. 

5. Gaz mensucat, fasones 
a) 55.07 pozisyonu 

sucat» tabirinden 
sabit (doğru ipli 
(sarma ve dolam 
iki iplikten ibare 
harrik ipliğin at 
kilde sabit iplikle 
dolama ve bir bu 
suretiyle halkacık 
mensucat anlaşılı 

b) 55.09 pozisyonu 
mensucat» tâbiri 
hariç) sathı tek 
den (bez veya ta 
ve saten) biri ile 
sucat anlaşılır; 

c) 58.08 pozisyonu a 
tâbirinden : Sat 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

.. _„ __ 
aynı büyüklükte, içleri doldurulmamış 
ve her hangi bir desen yapılmamış 
muntazam gözlerden müteşekkil men
sucat anlaşılır. 

6. Hazır eşya: 
% , Bu fasılda: 

a) Kare veya mustatilden gayrı şekiller
de kesilmiş eşya; , 

b) Doğrudan doğruya dokunarak elde 
edilmiş ve istimale hazır eşya ile ta
mamlayıcı bir işçiliğe ihtiyaç olmaksı
zın basit bir kesme ameliyesi ile kulla
nılacak i>ir hale getirilmesi mümkün 
olan temizlik bezleri, havlular, masa 
örtüleri, kare eşarplar ve battaniyeler; 

c) Kenarları, bastırılmış veya sarılmış 
(hangi usulle olursa olsun) veya kuma
şın kendi iplikleri ile veya sair iplik-
liklerle düğümlü saçak yapılmış eşya; 

d) Aradan iplik çekmek suretiyle kısım
lara ayrılmış eşya; 

e) Dikişle, yapıştırma ile veya başka bir 
şekilde birleştirilmiş eşya hazır eşya 
addolunur. 

7. «tf» No. lu not anlamında hazır eşya addo
lunanlarla, 58 ve 59 ncu fasıllarda yer almış 
olan eşya 50 ilâ 57 nci fasıllara dâhil değil
dir. 

Tarife 
No. Eşyanı 

Fası 

îpek, ş 

50.01— İpek klozalari; mancın 
rişli. 

50.02 — Ham ipek bükülmemiş. 
50.03— İpek döküntüleri (man 

verişli olmıyan ipek k 
•elyaf); ipek ipliği d 
ve tarama döküntüle 
iblouse). 

50.04— İpek ipliği, müfredat 
tirilmemiş. 

50.05 — Şap iplikleri, müfredat 
tirilmemiş. 

50.06 — Buret iplikleri, müfre 
getirilmemiş. 

50.07 — îpek, şep ve buret iplik 
lacak hale getirilmiş. 

50.08 — Mesina (erin de floren 
güt taklitleri. 

50.09— İpekten veya şaptan m 
50.10 — Buretten mensucat. 

Fas 

Dokumaya elverişli sen 

NOT : 
1. Tarife bölümlerin 

olursa olsun «doku 



Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

Kıymetin
den % 

elyaf» tâbirinden kimyevi sentez yoliyle elde 
edilen «poliamidler, vinüikler, ilâh.... gibi* 
plâstik maddelerin iplik üretme memesin
den çekilmeleri üe istihsal edilmiş olan elyaf 
anlaşılır. 

2. Tarife bölümlerinin neresinde kullanılmış 
olursa olsun «Dokumaya elverişli suni elyafa 
tâbirinden selüloz, proteinler deniz yosunlan 
ve benzeri hayvani veya nebati maddele
rin kimyevi müessirler muvacehesinde ta-
havvülleri suretiyle elde edilen mahlûllerin 
üretme memesinden çekilmeleri suretiyle 
elde edilen elyaf anlaşılır. 

3. Demet halinde dokumaya elverişli sentetik 
veya suni elyafın iki metretden fazla uzun
lukta olanları «Devamlı elyaf» a temsil 
olunur (Fasıl 51). İki metre ve daha az 
uzunlukta elyafı ihtiva eden demetler de
vamsız elyaftan ipliklere temsil olunur (Fa
sıl 56). Demet tâbirinden uzunlukları eşit 
ve demetin uzunluğuna müsavi bir lif top
luluğu anlaşılır. 

4. Hususi mekanik, tertibattan geçerken ek
seriyeti kırılan elyaf (Kopuk iplik) telâkki 
olunup devamla iplik addolunmaz (Fosil 
56.) 

5J.01— Sentetik ve sun'î devamlı elyaftan iplikler, 
Müfredat üzere satılacak hale getirilmemiş: 

a) 60 denyeye kadar (60 dâhil). 50 

Tarife 
No. Eşyanı 

b) Sairleri 
51.02 — Sentetik ve suni maddel 

Yassı ve benzeri şekilde 
ve katgüt taklitleri. 

51.03 — Sentetik ve suni deva 
müfredat üzere satılaca 

51.04 — Sentetik ve suni devaml 

Fasü 
Madenî tellerle müre 

52.01 ----- Dokumaya elverişli ipli 
teller ve madenle yald 
iplikler 

52.02 — Madenî tellerden ve 52.0 
maya elverişli ipliklerle 
den ve madenle yaldızlı 
lerden mensucat, giyim, 
işler iein. 

Fasü 

Yün, kıl 

NOT : 
înce kıllar tâbirine, alp 
deve tüyleri ve tiftik, t 
benzerlerinin (âdi keçÜ 
ile, ada tavşanı (Ankar 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

ni tavşan, kastor, gönden faresi, misk faresi ku
lan dâhildir. 

53.01 — Yün (Yığın halinde) : 
a) Merjnos (kirli) 5 
b) Sairleri. 20 

53.02 — înce ve kaba krllar (yığın halinde) : 
a) Tavşan. S 
b) Sairleri 15 

53.03— Yün ve kıl döküntüleri (înce veya kaba), di-
dîklenmiş olanlar hariç. 40 

53.04— Didiklenmiş yün ve kıllar (ince veya kaba) 40 
53.05 — Yün ve kıllar (ince veya kaba) karde edilmiş 

veya taranmış 
a) Merinos (tops). 10 
b) Sairleri. 40 

53.06— Karde yün iplikleri, müfredat üzere satılacak 
hale getirilmemiş. 40 

53.07— Taranmış yün iplikleri, müfredat üzere satıla
cak hale getirilmemiş. 60 

53.08— înce k ulardan iplikler, karde veya taranmış, 
müfredat üzere satılacak hale getirilmemiş. 60 

53.09— Kaba kıllardan veya at kılmdan iplikler, müf
redat üzere satılacak hale getirilmemiş. 40 

53.10— Yünden, kıldan (ince ve kaJba) veya at kılın
dan iplikler, müfredat üzere satılacak hale geti
rilmiş : 

a) Yün ve ince kıldan. 70 
b) Sairleri 40 

53.11— Yünden veya ince kıllardan mensucat. 80 
53.12 — Kaba kıllardan mensucat. 60 

Tarife 
No. Eşyanın 

53.13—At kılından mensucat 

Fasıl 

Keten 

54.01— Ham keten, suda ıslatıl 
mış veya taranmış; kıtık 
lenmiş olanlar dâhil). 

54.02— Ham rami, kabuğu çık 
veya taranmış; kıtık ve 
miş olanlar dâhil). 

54.03— Keten ve. rami iplikler 
lacak hale getirilmemiş. 

54.04— Keten ve rami iplikleri, 
cak hale getirilmiş. 

54.05— Keten ve ramiden mens 

Fası 

Pa 

55.01— Pamuk (yığın halinde). 
55.02 — Linter pamuğu. 
55.03 — Pamuk döküntüleri (did 

karde edilmemiş, taranm 
55.04 — Pamuk, karde edilmiş v 
55.05 — Pamuk iplikleri, müfred 

getirilmemiş. 
a) Kilosu 99 500 m 
b) » 99 500 d 



Tarife Kıymetkı-
I\o. Eşyanın cinsi den % 

c) Ağ ipliği. 5 
55.00— Pamuk iplikleri, müfredat üzere .satılacak ha

le getirilmiş. 00 
55.07— Pamuk gaz mensucat. 70 
55.08— Havlu nevi bukleli pamuk mensucat. 70 
55.09 —- Fasonesiz saılr pamuk mensucat. 70 
55.10 •• Fasoneli sair pamuk mensucat. 90 

Fasıl : 56. 

Dokumaya elverişli sentetik ve sum 
devamsız elyaf. 

NOT: 
Metresi 2 gramdan az olan dokumaya elverişli 
sentetik ve suni elyaftan fitiller 56.04 pozisyo
nundadır. 

56.01- Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız 
elyaf (kısa elyaf) yığın ve demet halinde. 50 

5G".02— Dokumaya elverişli devamlı ve devamsız sen
tetik ve suni elyafın döküntüleri, yığın halin
de, iplik döküntüleri, didiklenmiş iplik ve men
sucat döküntüleri dâhil. "»O 

56.03 —- Dokumaya elverişli devamsız suni ve sentetik 
elyaf ve suni sentetik elyafın döküntüleri, kar-
de edilmiş, taranmış veya eğirilmek üzere sair 
surette hazırlanmış. ' '»'̂  

59.04.—- 'Sentetik ve suni devamsız elyaftan veya sen
tetik ve suni elyaf döküntülerinden iplikler, 

Tarife 
No. Eşyanın 

müiredat üzere satılaca 
a) '00 denyeye kad 
b) Sairleri. 

55.05- Sentetik ve suni devam 
tetik ve suni elyaf dök 
müfredat üzere satılaca 

5(>.0i) - Sentetik ve suni devams 

Fasıl 

Dokumaya elverişli sair 
leri ve kâğıt iplik 

57.01— Kendir (cannabis sativa 
kabuğu çıkarılmış veya 
küntüler (didiklenmiş i 
tüleri dâhil). 

57.02- Manila kendiri (abaca 
ham veya lif halinde; k 
diklenmiş ip ve mensuca 

57.03 -•• Jü t ve jüt benzeri elyaf 
rılmış veya taranmış; k 
diklenmiş ip ve mensuc 

57.04 Dokumaya elverişli sair 
ya eğirilmek üzere haz 
yassı kamış, ezilmiş vey 
ve didiklenmiş ip ve me 
hil: 

a) Ivoko elyafı. 
b) Sairleri. 

57.05 - Kendir iplikleri. 
57.06- Jüt ve jüt benzen elya 



Tarife Kıymetîn-
No. Eşyanın cinsi den % 

57.07— Dokumaya elverişli sair nebati elyafın iplik-
't • '.r,. l e r i : 

57.08 -
57.09 -
•57*30-
57.11 -

57.12 -
.#•: .5; 

a) Koko ipliği. 
b) SairlerL 

- Kâğıt tipliği. 
- Kendir mensucat. 
- Jü t ve jüt benzeri elyaftan'mensucat. 
- Dokumaya elverişli sair nebati elyaftan men

sucat. 
Kâğıt ipliklerinden mensucat. 

5 
40 
70 
30 
25 

30 
80 

Fasıl : 58. 

Halılar ve duvar kaplamada kullanılan mensucat, 
kadifeler, jıelüşler, bukleli ve halkalı mensucat; 
k'ordelâlar, şeritçi ve kaytancı eşyası; tüller, file

ler, dantelâlar ve gipürler; işlemeler 

NOT: 
1. Sıvanmış veya emdirilmiş mensucat, elâs-
• • tiki mensucat, elâstikî şeritçi ve kaytancı 

eşyası, taşıyıcı kolanlar, transmisyon kolan
ları ve umumiyetle 59 ncu fasılda yer almış 
olan eşya bu fasla dâhil değildir. 

2. Taban halılariyle aynı evsafı haiz olan ve 
fakat yerden başka bir mahalle konmaya 
mahsus bulunan halılar 58.01 ve 58.02 po
zisyonları anlamında halı telâkki olunur. 
Keçeler bu pozisyon haricinde kalıp 59 ncu 
fasıldadır. • ••.; 

Tarife 
Nol Eşyanın 

3. Aşağıda yazılı olanl 
lamnda, kordelâ telâ 
a) Kendinden ken 

nişliği 30 santim 
linde. atkılı ve 
difeler dâhil); 

b) Mensucatın kes 
na getirilmiş, 
yi çeçmiyen ve 
suretle sahte k 
ritler, 

e) Boru şeklinde d 
halde genişliği 
yan çözgülü ve 
ları bulunan ko 
tancı eşyası tel 
zisyonundadır. 

4. Sicim, ip veya hala 
ya'top halinde ağla 
yonuna girmeyip 5 

' 5. 58.10 pozisyonunda 
pul, boncuk veya m 
lerden tezyini mahiy 
mesi suretiyle yapı 
denî veya cam işl 
yapılmış olan işle 
kaplamada kullanı 
58.01 pozisyonu ha 
zisyonundadır. 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

58.01— Düğümlü veya sarmalı halılar, hazır eşya ha
linde olsun olmasın : 

a) Yünden. 60 
b) Diğerleri. 100 

58.02— Sair halılar, hazır eşya halinde olsun olma
sın; kilim, sumak, karaman ve benzerleri, ha
zır eşya halinde olanlar dâhil. 100 

58.03— Her nevi dokumadan duvar kaplamada kul
lanılan mesucat, el ile dokunmuş (Goblen, 
flandr, abüson, bove ve benzerleri) veya (kü
çük gözlü, haçvari gözlü, ilâh...) tarzında iğne 
işlemesi denilenler, hazır eşya halinde olsun 
olmasın. 100 

S8.04 — Kadide, pelüş, bukleli veya halkalı mensucat 
(55.08 ve 58.05 pozisyonlarındaki eşya harie). 100 

3R05 — Kordelâlar, muvazi iplik ve elyafın yan ya
na getirilerek yapıştırılmaları suretiyle mey
dana getirilmiş (boldük) denilen atkısız korde
lâlar dâhil (58.06 pozisyonundaki eşya hariç). 100 

Sfc.06 -— Dokunmuş etiketler, giyim, eşyası, ayakkabı, 
şapka ve başlık ilâh... nin markalanması için, 
nakışlı kısmı olsun olmasın, işlemesiz (top. 
kordelâ halinde veya kesilmiş). 100 

TS.Çfî— Tırtıl iplikler; gipe iplikler (52.01 pozisyo
nunda bulunanlarla, at kılından gipe iplikler 
hariç) ; top halinde kordonlar, top halinde sa
ir harçlar ve benzeri süsler; püskül, ponpon 
v̂ e benzerleri. 100 

?«&.08-~ Düz tül ve fileler. 100 
#*.Q9— Fasoneli tüller, bobino tüller ve fileler; dan-

telâlar (makine veya el ile yapılmış), top şe
rit veya motifler halinde ve hazır dantelâ 
eşya (kesilerek veya dikilerek hazırlananlar 

Eşyanın 

hariç). 
İşlemeler, keçe üzerinde 
rit veya motifler halinde 

Fasıl 

Vatka ve keçeler; ip, hal 
cılık eşyası; hususi mensu 
mış mensucat; dokumaya 

teknik 

NOT: 
.1. Bu fasılda yazılı men 

ritçi ve gaytancı eşya 
50 ilâ 58 (dâhil) poz 
mensucat ile örme m 

2. 3 milimetreden az ka 
kolanlar sicimlerden 
takdirde 59.06 pozisy 
urgancılık eşyasına, 
muş bulundukları ta 
göre 58 nci fasıldaki 
delâcılık eşyasına ta 
zisyonu anlamında ko 

3. Aşağda yazılı eşya 59 
bu faslın diğer pozis 
a) Kauçuk üzerine, 

sın mensucat üze 
yapıştırılmış men 
kaplı mensucat; 

b) Eleklik gazler, t 
eşya halinde; 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

e) Yağ preslerinde ve benzeri işlerde kuU 
landan tasir torbaları üe kaba mensu
cat (insan saçından eşya dâhil); 

d) Kâğıt imalinde veya sair teknik istimal 
yerlerinde kuüanüan emdirümiş veya 
sıvanmış olsun olmasın top halinde 
veya nihayetsiz olarak dokunmuş, çöz-
gü ve atkı iplikleri müteaddit olan ke-
çeleşürümiş mensucat; 

e) Dokumaya elverişli her nevi madde 
üe tahkim edilmiş mensucat; 

f) Conta ve rondelâlar. 

3&9.01 — Vatkalar (hidrofil denilen temizlenmiş, yıkan
mış ve yağı alınmış pamuklar dâhil) ve vatka
dan mamul eşya; dokumaya elverişli madde
lerin ve bunların her nevi mamulâtının kır
pıntı, taraz ve döküntüleri. 50 

69.02— Top halinde veya sadece kare veya müstatil 
şeklinde kesilmiş keçeler, emdirilmiş, sıvanmış 
veya kaplanmış olsun olmasın. 50 

#9.03— Kare veya müstatilden gayri şekilde kesilmiş 
keçeler; keçeden mamul eşya (59.17 pozisyo-
nundakilerle 61 nci fasıllardakilerden gayrı) 
emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış olsun ol
masın. 60 

59J04— S&cim; ip ve halat; örme olsun olmasın. 60 
6&.Ö5— Fileler, 59.04 pozisyonundaki maddelerle imal 

edilmiş parça, top halinde veya şekil veril
miş; iplikten, sicimden veya ipten balık ağ
ları. 75 

Tarife 
No. Eşyanın 

50.06— Sicim, ip ve halattan mam 
59.07— Zamk ve nişastah madde 

cat ,cilt, kın ve kılıf ima 
lerde kullanılan cinsten 
zi : Percaline enduite); 
muşambası veya şeffaf b 
için hazırlanmış bez (R 
şapkacılar için buğran v 

59.08— Selüloz müştakı veya sa 
delerle sıvanmış mensuc 

59.09 — Sire bezler veya yağ esas 
kaplanmış mensucat, 59 
hariç. 

59.10— Linoleumlar ve benzeri 
kumaya elverişli maddel 
miş olsun olmasın. 

59.11— Kauçuklu mensucat, örm 
59.12— Sair mensucat örme, emd 

olsun olmasın; tiyatro v 
benzeri yerler için boyal 

59.13— Elâstiki mensucat, örme 
59.14— Dokumaya elverişli ma 

veya örülmüş fitiller, lâm 
zeri için; beyaz alevli l 
ler (Emdirilmiş olsun 
imali için boru şeklinde 

59.15— Dokumaya elverişli madd 
tumları ve benzeri hortum 
veya teferruatı olsun olm 

50.1 (î — Dokumaya elverişli mad 
lanlar ve transmisyon k 
miş olsun olmasın) : 

a) Yünden, kıldan 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

kayış ve kolanları. 5 
b) Sairleri. 25 

50.12— Dokumaya elverişli maddelerden teknik işler 
için sair mensucat ve eşya. 5 

Fasıl : 60. 

örme eşya 

ÜOT: 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değil

dir : 
a) File mensucat (fasıl 58) ve bu mensu

cattan mamul eşya (fasıl 61 ve 62); 
b) 59 ncu fasıldaki örme eşya; 
c) Korsalar, korsa kemerler, bileklik, diz

lik ve baldvrliklar, sutyenler, askılar, 
çorap bağlan ve askıları ve benzeri eşya 
(61.09); 

d) 63.01 pozisyonundaki eski giyim eşyası 
ile sair eşya. 

2. Kare ve müstatilden gayrı ve belirli bir istir 
mal yerine göre biçilmiş örme mensucat 
60.01 poizsyonuna girmez. Bunlar 60.02 ilâ 
60.05 (dâhil) pozisyonlarandadır. 60.02 ilâ 
60.05 (dâhil) pozisyonları biçilerek şekü 
verilmiş eşyadan başka örme mensucattan 
dikilmiş veya imal edilmiş mamul eşyayı da 
bu eşyanın aksamı dâhil) ihtiva etmektedir. 
Bunlar 61 ve 62 nci fasıllara girmezler. 

Tarife 
No. Eşyanın 

60.06 pozisyonundaki 
tatbik olunur. 

3. Sıkıştırıcı elâstikî bi 
teçhiz edilmiş örme e 
anlamında elâstikî ör 

60.01 — Elâstikî olmıyan örme m 
60.02 — Elâstikî olmıyan örme eld 

a) İpekten, suni ve 
b) Sairleri. 

60.03 — Elâstikî olmıyan örme uzu 
rap altlığı, kısa konçlu ç 
zerleri : 

a) İpekten, suni vey 
b) Sairleri. 

60.04 — Elâstikî olmıyan örme iç 
a) İpekten, suni ve 
b) Sairleri. 

60.05 — Elâstikî olmıyan örme g 
yası teferruatı ve sair eş 

a) İpekten, suni ve 
b) Sairleri. 

60.06 — Elâstiki örme top halind 
varis çorapları dâhil olma 
uçuklu örme eşya dâhil) 

a) İpekten, suni ve 
b) Varis çorapları 
e) Sairleri. 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den *fo 

Fasıl : 61. 
Mensucattan giyim eşyası ve teferruatı 

NOT : 
1. Mensucattan ve keçeden mamul eşya bu fa

sıldadır. 61.09 pozisyonunda bulunanlar 
hariç olmak üzere, örme eşya 60 ncı fasılda
dır. 

2. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhü değil
dir : 
a) İçleri tabiî veya taklit kürk kaplı giyim 

eşyası ve teferruatı üe dışında basit 
süs mahiyetini aşan tabiî veya taklit 
kürkten aksamı olan giyim eşyası ve 
teferruatı (hale göre 43.03 veya 43.04); 

b) 63.01 pozisyonundaki eski giyim eşyası 
ile bu pozisyondaki sair eşya; 

c) Tüy veya ince tüylerden aksamı bulu
nan giyim eşyası ve teferruatının bu kı
sımları basit bir süs vasfını aştığı tak
dirde (67.01); içleri tüy veya ince tüy 
doldurulmuş giyim eşyası ile teferruatı 
bundan hariçtir; 

d) Kasık bağları, tıbbi - cerrahi kuşaklar, 
İlâh.... gibi ortopedik cihazlar; bunlar 
90.19 pozisyonundadır. 

3. Bir eşyanın 61.05 pozisyonuna göre mendü 
addolunabilmesi için her hangi bir kenarı
nın 60 santimetreyi aşmaması icabeder; 
ebadı bu haddi aşan eşya 61.06 pozisyonuna 
nazaran eşarp, fular, ilâh.... telâkki olunur. 

Tarife 
No. Eşyanın 

i. Bu fasıldaki hazır e 
nüz bitirilmemiş bir 
dirde, taallûk ettikl 
nın mümeyyiz vasıfl 
bitirilmiş mamul eşy 

61.01 — Erkek ve erkek çocukla 
a) İpekten, suni v 
b) Sairleri. 

61.02— Kadın, kız çocuklar ve 
yası : 

a) İpekten, suni v 
b) Sairleri. 

61.03— Erkek ve erkek çocuk 
(Yaka, yakalık, göğüslü 

a) İpekten, suni v 
b) Sairleri. 

61.04— Kadın, kız çocuklar ve 
ları : 

a) İpekten, suni v 
b) Sairleri. 

61.05— Mendiller. 
61.06— Omuz atkıları, eşarplar 

ları, baş örtüleri, duvakl 
eşya. 

61.07 — Kravatlar (Boyun bağla 
a) İpekten, suni v 
b) Sairleri. 

61.08 — Kadm elbiseleri için yak 
hibe yakaları, basit süsl 
kolluklar, farbalalar ve 



Kıymetin-
Eşyanm cinsi den % 

Elâstiki olsun olmasın mensucattan veya ör
me kumaştan korseler, korse kemerler, bileklik, 
dizlik ve baldırlıklar, sutyenler, askılar, çorap 
bağları ve askıları ve benzeri eşya : 

a) İpekten, suni veya sentetik elyaftan. 150 
b) Varis çorapları, dizlikler. 50 
c) Sairleri. 100 

örmeden gayrı mensucattan eldiven, uzun ço
rap ve kısa çorap : 

a) ipekten, suni veya sentetik elyaftan. 150 
b) Sairleri. 100 

Giyim eşyasının hazırlanmış sair teferruatı : 
(Terziler için subralar, omuz, göğüs ve saire vat
kaları, kemerler, kuşaklar, manşonlar, muhafaza 
edici kolluklar, i lâh . . . . - ) . 100 

Fası l : 62. 

Mensucattan sair hazır eşya 

NOT: 
î. Mensucattan sair hazır eşya hu fasıldadır. 

59.03 pozisyonundaki keçeden eşya ve 60 
net fasıldaki örme eşya bu fasla girmez. 

2. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil de
ğildir: 
a) 58, 59 ve 61 nei fasıllarda yer almış 

olan eşya; 
b) 63.01 pozisyonundaki eski giyim eşyası 

ve bu pozisyondaki sair eşya; 
c) Tabiî kürkten, taklit kürkten, tüyden 

veya ince tüyden aksamı bulunan eşya-

Tarife 
No. Eşyanm 

•mn bu aksamı 
hariç) basit bir 
takdirde 43.03, 
yonundadır. 

62.01 - Örtü ve battaniyeler 
62.02 — Mensucattan yatak çarş 

tuvalet ve mutfak bezler 
deler ve sair mefruşat eşy 

62.03 — Torba ve çuvallar (Amba 
62.04— Vagon ve mavna örtül 

ve benzeri hazır eşya; y 
kanıp.eşyası (ipten olan 

f>2.05— Mensucattan sair hazır 
rı dâhil. 

Fasıl 

Eski ıfiyim r-şyası ve me 
kırpıntı ve 

63.0) Her nevi mensucattan t 
dikten sonra kullanılabi 
ve teferruatı ve yatak ç 
ri, tuvalet ve mutfak b 
ile döşemelikler örme 
çuval, sandık ve ambala 

63.02 Münhasıran kâğıt hamu 
mizlik işlerinde kullanı 
elverişli bulunan ve başk 



Kıymetin* 
Eşyanın cinsi den % 

sucat veya keçeden hâsıl olan kırpıntı ve pa
çavralar, yeni olsun olmasın, köhne ip ve ha
latlar vv benzeri sair eşya. 10 

BÖLÜM - XII. 

Ayakkabılar; şapkalar ve sair başlıklar; şemsi
yeler; yapma çiçekler ve insan saçından 

mamulât; yelpazeler 

Fasü : 64. 

Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri 
mamulât ve bunların aksamı. 

NOT: 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fada dâhil de

ğildir: 
a) Ayrıca taban takılmamış örme veya sa

ir mensucattan ayakkabılar (60.05) ve 
(61.10); 

b) Amyant .ayakkabılar (68.13). 
2. Ayakkabı çivileri, ayakkabı demirleri ve 

benzerleri, bağ deliği kapsülleri, kopçalar, 
tokalar, şeritler, pomponlar ve ayakkabı 
düğmeleri 64.05 ve 64.06 pozisyonlarına dâ
hil değildir. Bunlardan ayakkabı düğmeleri 
(98.01) pozisyonuna diğerleri ise imal edil
dikleri maddelere göre ait oldukları pozis
yonlara giderler. 

3. 64.01 pozisyonu anlamında «kauçuk» tâbiri, 

Tarife 
No, Eşyanın 

sadece 40 net faslın 
mezkûr maddeleri de 
hı belirli bir kauçuk 
ııçuklu mensucatı da 

64.01— Tabanı ve yüzü kauçukt 
lâstik ve benzerleri gibi 
lenler dâhil. 

64.02— Tabanı tabiî veya aglom 
«kauçuktan ayakkabılar; 
kiler hariç. 

84.03— Ağaçtan ayakkabılar, ta 
tardan ayakkabılar. 

64.04— Tabanı sair maddelerde 
mukavvadan, mensucatt 
ilâh... dan) . 

M.05— Ayakkabı aksamı (taban 
pası dâhil), imal edildiğ 
sun, madenden mamul o 

64.06— Tozluklar, getrler, dola 
ve bunların aksamı. 

Fasü 
Şapkalar ı<( sair başlık 

NOT: 
1. Aşağıda yazılı olanla 

dir: 
a) İnsan saçından f 



Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

b) Amyanttan şapkalar ve sair başlıklar 
(68.13); 

c) Oyuncak bebek şapkaları ve kotiyon 
eşyası gibi oyuncak mahiyetini haiz 
olan şapkalar (fasıl 62 ve 97). 

2. Aşağıda yazılı olan 65.01 ve 65.02 pozisyon
larına dâhil değildir. Bunlar şapkalar ve 
sair başlıklar rejimine tâbi tutulup (65.03, 
65.04, 65.05) pozisyonlarına giderler: 
a) 65.02 pozisyonuna giden örülmüş, do

kunmuş veya sair surette hazırlanmış 
şeritlerin birleştirilerek sadece helezoni 
bir şekilde dikilmesi suretiyle elde edi
lenler hariç olmak üzere, dikilerek ha
zırlanmış şapka taslakları (kloş); 

b) Üstüne veya kenarına şekil verilmeden 
veya kalıplanmadan şapka olarak isti
mali mümkün görülen şapka taslakları. 

65.01 — Keçeden şapka taslakları (kloş, disk ve üstü
vane), üstüne veya kenarına şekil verilmemiş. 

65.02 — örülerek veya örülmüş, dokunmuş veya sair 
şekillerde hazırlanmış şeritlerin birleştirilme
siyle elde edilmiş şapka taslakları, imalinde 
ikullanılan madde ne olursa olsun, üstüne veya 
'kenarına şekil verilmemiş. 

65.03 — Keçeden şapka ve sair başlıklar, 65.01 pozis
yonunda yazılı şapka taslaklarından imal edil
miş, donatılmış olsun olmasın. 

65.04-— örülerek veya örülmüş, dokunmuş veya sair 
şekillerde hazırlanmış şeritlerin birleştirilme-

Eşyanın 

siyle elde edilmiş şapk 
imalinde kullanılan m 
•donatılmış bulunsun bu 
örme veya parça halin 
çeden imal edilmiş şap 
(şeritten imal edilmiş o 
mış olsun olmasın, sıva 
masın, saç fileleri dâhil 
Sair şapkalar ve başlı 
olmasın. 
Şapkalar ve sair başlı 
kaların içine konulan b 
viziyerler, çene altı kay 

Fası 

Şemsiyeler, bastonlar, k 
ların 

NOT : 
1. Aşağıda yazılı olan 

dir : 
a) Metrolu bastonl 
b) Tüfekli veya k 

zerleri (Fasıl 9 
e) 97 nci fasla dâh 

şemsiyeler, hok 
ları. 

2. 66.01 ve 66.02 pozis 
mensucattan garnit 
den kılıfları, yüzler 
püskülleri ve benzer 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi "den % 

yonuna dâhil değildir. Bunlar ait oldukları 
eşya ile birlikte ithal edilseler dahi işbu eş
yaya takılmamış bulundukları takdirde imal 
edildikleri maddelere göre tarifeye tatbik 
olunurlar. 

66.01 — Her nevi şemsiye, şemsiyeli bastonlar, bahçe 
şemsiyeleri ve benzerleri dâhil. 100 

66.02— Bastonlar (dağcı bastonları ve iskemleli bas
tonlar dâhil), kamçılar, kırbaçlar ve benzer
leri. 100 

66.03 — 66.01 ve 66.02 pozisyonlarına dâhil eşya için 
aksam, garnitür ve teferruat. 60 

Fasıl : 67. 

Aprelenmiş süs tüyleri ve mamuldü; yapma çiçek
ler; insan saçından mamulât; yelpazeler. 

NOT: 
1. Aşağıda yazdı olanlar bu fasla dahü de

ğildir : 
a) însan saçından tasir torbaları (59.17); 
b) Dantelâdan, işlemeden veya beyaz işten 

çiçek motifleri (Bölüm XI); 
c) Tüyden ayakkabdar (fasıl 64); 
d) Tüyden veya yapma çiçeklerden şap

kalar (fasıl 65); 
e) Tüyden toz süpürgeleri (94.04), ince tüy

lerden pudra ponponları (96.05), insan 

Tarife 
No. Eşyanm 

saçından elekler 
f) Oyuncaklar, spo 

eşyası (fasıl 97) 
2. Aşağıda yazılı olanla 

dâhil değildir : 
a) Tüyün sadece do 

kullanıldığı eşya 
yonundaki yatak 

b) Tüyün sadece b 
veya doldurma m 
dığı giyim eşyas 

c) Yapma çiçekler, 
ve bunlardan ma 

d) Tüyden yelpazel 
3. 67.02 - pozisyonu, c 

kalıba dökülmüş vey 
delerden veya kalıb 
vülmüş madenden 
dal ve meyva taklit 
mını muhtevi değildi 

* 

67.01— Süs tüyleri (Tam veya p 
derileri dâhil), aprerenm 
takılmış; tüyden mamul 

67.02— Yapma çiçekler, yaprak 
(bunların aksamı; yapma 
dallardan ve meyvalarda 

67.03 — însan saçı, birbirine m 
boyanmış, beyazlatılmış 
ihzar edilmiş; takma saç 
üzere aym şekilde hazırla 



Tarife Kıymetia-
No. Eşyanın cinsi den % 

67.04— insan saçından, kıldan ve mensucattan takma 
saç, sakal, ibıyrk, lüleler ve benzeri mamulât; 
insan saçından sair mamulât (saçtan fileler 
dahil). 100 

67.05 — El yelpazeleri, imâl edildiği madde ne olursa 
olsun, bir mesnede takılmış bulunsun, bulun
masın. 100 

NOT 

BÖLÜM - XHI. 

Taş, alçı, çimento, amyant, mika, ve benzeri 
maddeler mamulâti; çini ve porselen (Sera

mik) mamul atı; cam ve cam mamulâti 

Fasü : 68. 

Taş, alçı, çimento, amyant, mika ve benzeri mvÂ 
deler mamulâti 

Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir: 
a) 25 nci fasıldaki eşya; 
b) 48.07 - pozisyonundaki sıvmımış veya 

emdirilmiş kâğıt ve mukavvalar (Mika 
veya asfalt tozu ile kaplı olanlar veya 
bitümlü, asfaltlı kâğıt ve mukavvalar 
gibi); filtir£ cihazlarında kullanılan 
amyant elyafı katılmış kâğıt hamu
rundan blok ve levhalar (48.08); 

c) 59 ncu fasıldaki sıvanmış veya umdi-

Tarife 
No. Eşyanın 

rilmiş mensucat 
falt tozu ile kap 

d) 71 nci fasıldaki 
zundan ve kıym 
ya aglomere kıy 
dan yapılmış aş 
bu fasıldadır); 

e) Hazırlanmış lito 
f) Elektrik izolatö 

izole edici parça 
y) 91 nci af sudaki 

ve mahfazaları g 
h) 95.07 pozisyonun 
*İJ Oyuncaklar ve o 

sıtaları (Fasıl 9 
k) 98.01 pozisyonu 

pozisyonundaki 
lemler, 98.06 po 
taşından yazı v 
tahtalar; 

l) Sanat eserleri, k 
tikalar (Fasıl 99 

68.01 — Tabu taşlardan kaldırım 
ları, döşeme taşlan, kay 
[hariç. 

68.02 — Yontmaya veya inşaata 
yağan taşı hariç) ve sa 
mozaik yapmak için k 
(68.01) pozisyonundaki 



Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

68.03— İşlenmiş kayağan taşı ve tabiî veya aglomere 
kayağan taşından (Ardoisine) mamulât. 

68.04— Ayakları üzerine monte edilmemiş değirmen 
taşlan ve öğütmeye, elyaf çıkarmaya, bileme
ye, parlatmaya, düzeltmeye, kesmeye veya par
çalamaya mahsus benzeri sair taşlar, tabiî taş
tan veya tabiî veya suni aşındırıcı • maddeler
den (aglomere edilmiş olsun olmasın), pişmiş 
kil veya topraktan, kurulmamış göbek, mil ya
tağı, mil, aks, ilân., gibi sair maddelerden ak
samı olsun olmasın ve bu gribi taş ve çarkların 
segman ye sair aksamı. 

68.05— El ile bilemeye veya parlatmaya mahsus taş
lar, tabiî taşlardan, aglomere aşındırıcılardan 
veya pişmiş kil veya topraktan. 

68.06 — Toz veya tane halinde tabiî veya suni aşındırı
cılar, mensucata, kâğıda, mukavva veya sair 
maddelere tesbi't edilmiş, kesilmiş, dikilmiş ve
ya sair surette birleştirilmiş bulunsun bulun
masın. 

68.07 — İzabe köpüğü yüım, cüruf yünü, kaya yünü 
ve benzeri sair madenî yünler; imbisat ettiril-
MMŞ vermilriilit ve imbisat ettirilmiş benzeri 
müstahsallar; harareti muhafaza ve tecrit edi
ci* veya sadayı tecrit edici mahlutlar ve bunla
rın mamulâtı, amyant esaslı olanlarla pişirile
rek elde edilen mamulât hariç. 

68.08 — Asfalt veya petrol katranı, huy katranı zifti, 
ilâh... gibd benzeri maddelerden mamulât. 

68.09— Nebati elyaftan, ağaç elyafından, samandan, 
ağaç talaş ve benzeri döküntülerinden pano
lar, döşemelik levhalar, kütükler ve benzerleri, 

Tarife 
No. Eşyanın 

çimento, alçı ve »sair m 
aglomere edilmiş. 

68.10— Alçıdan veya alçı esaslı 
68.11—Çimento, beton veya su 

(çimento cürufundan, 
edilmiş mermer parçala 
tahkim edilmiş olsun olm 

68.12— Amyant çimentosundan, 
ve benzerlerinden mamu 

68.13— İşlenmiş amyant; amyan 
valar, ipliklikler, mensu 
ka ve başlıklar, ayakka 
zisyonundaki amyant m 
edilmiş olsun olmasm; 
ve amyant esaslı harare 
ve benzeri amyant esa 
mahlutlar ile bunların m 

68.14— Amyant, selüloz ve sair 
lı firen, kavrama ve sa 
cihaz veya aksamı için 
elverişli maddeler veya 
tep olsun olmasın), segm 
nit, levha, plâk ve rulo 

68.15— îşlenmiş mika ve mika 
mensucat üzerine tesbit 
canite ve micafbiram gib 

68.16 — Taştan ve benzeri maden 
(tarifenin başka yerinde 
redilmiyen). 



Tarife 
No. 

Kıymetin 
Eşyanın cinsi den % 

Fasıl : 69. 

Seramik mamuldü 

NOT: 
i. 69 ncu fasıl münhasıran, evvelâ şekü veril

dikten t sonra pişirilen topraklardan elde 
edüen seramik mamulâtı ihtiva eder. Bun
lara başka maddelerin karıştırılmış olup ol
maması tarife tatbikatına müessir değildir; 
tazyik altında etüve edilerek elde edilmiş 
olan süiko - kalker tuğlalar 69.04 pozisyo
nundadır. 69.04 İlâ 69.14 (dâhil) pozisyon
larında münhasıran, harareti izale eden ve 
ateşe mukavim olandan gayrı mamulât bu 
lunmaktadfir. 

2. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değil
dir : 
a) 71 nci fasıldaki eşya (taklit ziynet eş

yası); 
b) Elektrik izolatörleri ve izole edici aksam 

(85.25, 85.26); 
c) Seramikten suni dişler (90.19); 
d) 91 nci fasıldaki eşya (duvar saatleri ve 

mahfazaları gibi); 
e) Oyuncaklar, oyun> spor alet ve vasıta

ları (fasıl 97); 
f) Düğmeler, pipolar ve 98 nci fasıldaki 

sair eşya; 
g) Sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve 

antikalar (fasıl 99). 
3. Bu fasıldaki eşyanın her maddeden tıpaları, 

kapaklan ve sair kapama tertibatı beraber 

Tarife 
No. Eşyanın 

ithal edildikleri takd 
nın rajimine tâbidir 

I - Harareti izole eden v 

69.01 — Harareti izole eden tuğla 
rareti izole eden sair eşy 
dan, kiselgurdan, toz ha 
ve benzeri sair silisli top 

69.02 — Ateş tuğlası, döşeme tuğ 
lan ateşe mukavim benz 
zisyonundaki eşya hariç. 

69.03— Ateşe mukavim sair ma 
rın, kapsül, tapa, mesn 
baget, tüp, boru, ilâh. . 
daki eşya hariç. 

II - Seram 

69.04— İnşaat tuğlası, inşaat bl 
leri ve benzerleri dâhil 

69.05— Kiremitler, korniş, friz 
mari tezyinat ve ocak 
gibi pişmiş topraktan in 
mulât. 

69.06 — Borular, rakorlar ve sa 
yon ve benzeri işlerde k 

69.07—• Seramikten döşemelikl 
cilâsız ve emaye olmaya 

69.08— Seramikten sair döşem 
cilâlı ve emaye olan. 



Tarjfe Kiymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

69.09— Seramikten lâboratuvarda,* kimyada ve sair 
teknik işlerde kullanılan eşya ve cihazlar; zi-
raatte kullanılan yalak, gerdel ve benzeri sa
ir kablar; nakil ve ambalaj işlerinde kullanı
lan küçük testiler ve sair kablar. 25 

69.10— Hijyenik sabit cihazlar (musluk taşı, lavabo, 
bide, aptesane küveti, banyo ve benzerleri). 100 

69.11— Porselenden sofra ve mutfak takımları, tu
valet eşyası. 160 

69.12— Sair seramik maddelerden sofra ve mutfak 
takımları, tuvalet eşyası. 100 

69.13— Heykelcikler, ziynet eşyası ve tefriş, tezyin 
ve sus için eşya. 100 

69.14 —Seramikten gair mamulât. 100 

• Fasıl : 70. 

Cam ve cam mamulât 

NOT: 
t. Aşağıda yazıl* olanlar bu fasla dâhü de

ğildir : 
a) Mine (email) denifyn camlaşan bileşik

ler (32.08); 
b) 71 nci fasıldaki eşy* (taklit mücevher

ci eşyası, ilâh...); 
c) Elektrik izolatörleri ve izole edici ah

sam (85.25 ve 85.26); 
d) Optik tarzda işlenmiş camlar, enjek

siyon şırıngaları, termometreler, baro
metreler, areometreler, dansimetreler 
ü» 90 ncı fasıldaki sair eşya; 

Tarife 
No. Eşyanın c 

e) Oyun alet ve va 
Noel ağaçlarına ta 
fasla giren sair eş 

f) Düğmeler, monte 
ler, monte edilmi 
(termoslar) ve 9 
eşya. 

2. Bu fasıldaki eşyaya 
pa, kapak ve sair ka 
dukları ve birlikte ith 
rejimine tâbidir. 

3. 70.15 pozisyonu mun 
reUl ve kalınlıkları 
az olan tanfee camiâ 
Optik camlar bu pozisy 

4. Eritilmiş silis ve erit 
mul eşya cam eşyaya t 

70.01 — Cam kırıkları ve sair cam 
r ı ; külçe cam (optik cam 
(vitrite) külçe veya toz h 

70.02— Cam tozu ve cam mayas 
olsun olmasın; rubinli 
çubuk, .tüp veya toz halin 

70.03—Camdaiı çubuk, bilya y 
optik camlar hariç. 

70.04—işlenmemiş dökme veya 
cam, imal esnasında takv 
ilama yapılmış olsuaı olm 

" tatil eşklinde levha veya 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

70.05— İşlenmemiş levha cam (çekme veya üfleme), 
imal esnasında kaplama yapılmış olsun olma
sın, kare veya müstatil şeklinde. 50 

70.06— Bir veya iki sathı sadece perdahlanmış veya 
cilalanmış dökme, haddeden geçirilmiş veya 
çekme, üfleme levha cam, imal esnasında tak
viye edilmiş, kaplama yapılmış olsun olmasın, 
kare veya müstatil şeklinde levha veya yaprak 
halinde. 60 

70.07 — Kare veya müstatilden gayrı şekilde kesilmiş 
veya perdah ve parlatmadan daha ileri bir ame
liye görmüş dökme, haddeden geçirilmiş veya 
çekme, üfleme levha cam; mütaaddit satıhlı 
hararet ve sadayı izole eden camlar; kurşunla 
tutturulmuş mozaik cam. 50 

70.08 — iki ve daha fazla levhadan yapılmış emniyet 
camları ve kırılmaz cam (verretrenıpe), fasone 
olsun olmasın. 25 

70.09 — Camdan aynalar, çerçeveli olsun olmasın, geriye 
bakmak için kullanılan aynalar dâhil. 30 

70.10— Camdan damacana, şişe, küçük şişe, kavanoz; 
çanak komprime tüpleri ve nakil ve ambalaj 
için kullanılan benzeri sair kaplar; bu kaplar 
için camdan tıpa ve benzeri camdan sair kapama 
tertibatı: 

a) Damacana. 10 
b) 15 santilitreye kadar (15 dâhil) şişeler. 75 
c) Sairleri. 30 

70. î 1— Camdan nihai şeklini almamış garnitürsüz am
puller, elektrik lâmbaları ve elektronikte kulla
nılan tüp, valf ve benzerleri için. 20 

70.12— Termosların ve sair izotermik kablarm camdan 
iç kısımları, nihai şeklini almış olsun olmasın. 10 

Tarife 
No. Eşyanın c 

70.13— Sofra mutfak, tuvalet, y 
ve benzeri işler için cam 
nundaki eşya hariç. 

70.14— Aydınlatma ve işaret işler 
camlar hariç. 

70.15 — Bombe saat camları ve ad 
camları, içi oyuk küre vey 
veya kesümiş veya işlenm 

70.16 — Camdan kaldırım blokla 
kiremit ve sair eşya, dökm 
ve inşaat işleri için, tahk 
masın. 

70.17— Camdan lâboratuvar ve ec 
nik eşya, taksimatlı veya 
serum ampulleri ve benzer 

a) Serum ampulleri 
b) sairleri. 

70.18— Optik camlar ve optik par 
için kullanılanlar dâhil), 
memiş 

70.19— Cam boncuk, inci taklitler 
leri, çiçek taklitleri ve cam 
eşya; mozaik yapmak için 
parçalar, protezden gayris 
yapılmış (Şalümo ile işlen 
eşya 

70.20 — Cam elyaf ve cam elyaftan 
a) Cam elyaf ve ipli 
b) Sairleri 

70.21 — Camdan sair eşya 



Kıymetiıı-
Eşyanın cinsi den % 

BÖLÜM - XIV. 

İnciler, kıymetli taşlar ve benzerleri; kıymetli 
madenler, kıymetli madenlerle kaplamalı madenler 
ve bu madenlerin nıamulâti; taklit müeevrerci 

eşyası; madenî paralar 

Fani: . 71. 

İnciler, kıymetli taşlar ve benzerleri; kıymetli ma
denler, kıymetli madenlerle kaplamalı madenler 
ve bu maddelerin mamulâtı; taklit mücevherci 

eşyası 

NOT: 
1. Aşağıda yazılı olanlar hariç, kısmen veya 

tamamen inciden, kıymetli taşıtlardan, sen
tetik veya aglomere taşlardan, kıymetli ma
denlerden, kıymetli madenlerle kaplamalı 
madenlerden yapılmış eşya bu fasla dâhildir: 
a) Üzerinde kıymetli madenlerden, kıymet

li madenlerle kaplamalı madenlerden 
<alnisiyal, marka, toka, alet sapı bile
ziği, zırh, ilâh....» gibi basit bir süs ve
ya tâli ehemmiyeti haiz bir teferruat 
bulunan eşya (Bu eşyanın inciyi, kıy
metli taşlarii sentetik veya aglomere 
taşlan ihtiva etmemesi lâzımdır); 

h) Kıymetli madenlerin malgamaları ve 
koloidat halde kıymetli madenler 

- (28.49); 
c) 42.02 pozisyonuna dâhil eşya, ezcümle 

bavullar, el çantaları, para cüzdanları; 

Tarife 
No. Eşyanın c 

d) Dokumaya elveriş 
tep madenî teller 
den telleri ile ma 
ve bu maddelerde 
lüme giden eşya; 

e) 64 ve 65 nci fası 
cümle ayakkabıl 
başlıklar); 

f) Şemsiyeler, basto 
dâhil sair eşya; 

g) El yelpazeleri (6 
h) Madenî paralar ( 
ijj) Aletler (Bölüm X 

trik cihazları ve 
(Bölüm XVI). B 
men kıymetli taş 
aglomere taşlarda 
ya parçalar bu f 

k) (90, 91 ve 92) nc 
ezcümle fennî al 
aletleri); 

l) Silâhlar ve aksam 
m) 98.01 ve 98.12 

olanlar hariç, 98 
n) İnciler ve kıymet 

eşya (Fasıl 99). 
2. Kültür incileri, inci r 
3. <sKıymetli madenler» 

platini ve platin grup 
ifade eder. 

4. «Platin grupuna dâ 
iridiumu, osmiumu, 
ve rüteniumu ifade e 



Eşyanın cinsi 

5. Sıklet itibariyle % 2 den az altını, % 2 
den az gümüşü, % 2 den az platini ihtiva 
eden kıymetli madenlerle âdi maden hali
taları (Malgamalar hariç) âdi maden reji
mine tâbidir. '•*' 
Kaydedilen nispetlerden düşük olmak şar-
tiyle üç kıymetli maden aynı halitada bu
lunsa da yine bu kaide tatbik olunur. 
Kıymetli madenleri ihtiva eden diğer hali
talar bu fasla dahildir. Bunların tarife tat
bikatı aşağıda yazılı esaslara göre yapılır Î 
a) % 2 ve daha ziyade platini ihtiva 

eden halitalar platin rejimine tâbidir; 
b) % 2 ve daha ziyade altını ihtiva eden 

ve içinde hiç platin bulunmıyan veya 
% 2 den daha az platin mevcut olan 
halitalar altın rejimine tâbidir; 

c) Bu fasla dâhü olan sair halitalar gü
müş rejimine tâbidir. 

Bu notun uygulanmasından platin 
grupuna dâhil olan madenler tek 
bir maden addolunur ve platin re
jimine tâbi tutulur. 

6. Aksine hüküm bulunmadıkça,, tarifede is
men mezkûr kıymetli bir maden bu faslın 5 
numaralı notu uyarınca kendi rejimine tâbi 
kilınçy, halitaları da ifade eder. Kıymetli 
madenler tâbiri; ne 7 numaralı notta tarif 
edilen eşyayı ve ne de platin, altın ve gümüş 
yaldızlı âdi madenleri muhtevi değildir, 

7. « Kıymetli madenlerle kaplamalı » tâbiri, 
sathına veya satıhlarına, kaynakla, sıcak 
haddeleme ile veya benzeri sair mihaniki bîr 

Eşyanın c 

usulle kıymetli maden 
madenleri ve mamulât 
Kıymetli madenlerle 
denlerden mamul eşya 

•L' kaplamalı eşya rejimin 
8. 71.12 - pccisyonu anl 

eşyası » tâbiri : 
'• a) Yüzük, bilezik, 

saat zinciri, mada 
vat iğnesi, kot 

•'^"" küçük ziynet eşya 
b) Sigara tabakası, t 

lik, pudriyer, m 
teşbih gibi cepte, 
has tarafından t 
şahsi eşyayı ifade 
veya taklit inci i 
kıymetli taşlarla 
mere taşlarla tezy 
ler veya bağadan 
den tabiî veya â 
kara kehribardan 
samı ihtiva edebil 

9. 71.13 - pozisyonu anl 
eşyası » tâbiri; sofr 
takımları, büro eşyası 
hilî tezıdnat cyası v 
esna aibi mücevherci 
dâhiline gîrmiyen eşy 

10. ?1.16 - pozisyonu anla 
herci eşyası » tâbiri; 
notunun a fıkrasında 
inciyi, kıymetli taşlar 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

^f^^Z^^./A^iPf^^-vm^ınıllrî' veya kıy
metli madenlerle kaplamalı madenleri muh
tevi ölmtyan ve : 
<ı) 4Mm, gümüş veya plâstin yaldızlı ol

sun olmasın tamamen veya kısmen âdi 
madenlerden, veya 

h); 4.sgari sair madenlerden, veya mamul 
eşyayıAfade eder. Eşyanın birleştirip 
mesinds ̂ kullanıl aniplik ve benzerleri 
gibi basit maddeler itibara alınmaz. ^T 

£~ İnciler, kıymetli taşlar ve benzerleri 

71.01— inciler^ nam'veya işlenmiş, mıhlanmamış veya 
takılıhâmış, kolaylıkla naklini temin için imliğe 
dizilmiş ölsün olmasın. 10 

71.02—Kıymetli taşlar, ham, yontulmuş veya başka 
bir şekilde işlenmiş, mıhlanmamış veya takılma
mış, kolaylıkla naklini' temin için ipliğe dizil
miş olsun olmasın. V 10 

71.03— Sentetik ve aglomere taşlar, ham, yontulmuş 
veya başka bir şekilde işlenmiş, mıhlanmamış 
veya takılmamış, kolaylıkla naklini temin için 
ipliğe dizilmiş olsn olmksın. . ' 25 

71.04— Kıymetli taşların ve sentetik taşların tozları. 10 

II -ilam veya yarı mamut kıymetli madenler, 
kıymetli madenlerle kaplamalı madenler 

7105— Gümüş ve gümüş halitaları (altın veya platin 
yaldızlı gümüşler dâhil)» ham veya yarı ma- ; > 
mul. 5 

Tarife 
No. Eşyan 

71.0Şv- Çfümüş kaplamalı mad 
mul. 

71.07— Altın ve altın halital 
dâhil), ham veya yarı 

71.08— Altın kaplamalı gümü 
veya yarı mamul. 

71.09;«— Platin, platin gurup 
bunların .halitaları, h 

71.10— Platinle ve platin gu 
kaplamalı adi Veya kıy 
yan mamul. 

71.11— Kuyumcu külü : 
a) Gümüş. 
b) Sairleri. 

/ / / - Mücevherci, ku 

71.12— Mücevherci eşyası, 
veya kıymetli madenl 
den mamul. 

71.13 — Kuyumcu eşyası; kıym 
kıymetli madenlerle ka 
mul. 
- .s 

71.14— Sair eşya, kıymetli m 
li madenlerle kapla 
mul. 

71.15— foclden, kıymetli vey 
taşlardan mamul eşya 
ya kıymetli madenler 
ihtiva edenle^* hariç). 

71.16— Taklit mücevherci eş 



Tarife Kıymetin-
No. Egyanın cinsi den % 

Fasıl : 72. 

Madenî paralar 

NOT : 
Koleksiyon eşyası mahiyetini taşıyan madenî 
paralar bu fasla dâhü değildir (99.05). 

72.01 — Madenî paralar : 
a) Her nevi Türk meskukâtı ve Türk zi-

net altınları ve altın ecnebi meskûkâ-
i C , ; ti (basıldığı memlekette tedavül kıy

metini haiz olsun olmasın). Muaf 
b) Gümüş ve sair madenlerden ecnebi 

l',\ ;M meskukât. Memnu 

BÖLÜM - XV. 

Âdi madenler ve mammlâtı 

NOT: 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu bölüme dahil de

ğildir: 
a) Boya olarak hazırlanmış madenî tozlar 

(32.09); 
b) «Ferro - cerium» ve sair piroforik 

«pyrophorique» halitalar (36.07); 
c) Madenî şapkalar ve sair başlıklar ve 

bunların madenî aksamı (65.06 ve 
65.07); 

Tarife 
No. Eşyan 

d) Her nevi şems 
madenî aksam 

e) 71 nci fasla 
metli maden 
madenlerle ka 
âdi madenlerd 
yası; 

f) XVI nci bölü 
lar, cihazlar, 

g) Çatılmış dem 
XVII nci bölü 

h) XVIII nci bö 
lar; 

ij) Av saçması ( 
me dâhil sair 
mat); 

k) 94 ncü fasla 
l) El elekleri v 
m) 97 nci fasla 

vasıtaları, oyu 
sıtaları); 

n) Düğmeler, m 
kurşun dolma 
uçları ve 98 n 

2. 82 ve 83 ncü fası 
nci fasıllara dâhil 

3. Halitalara mütaal 
a) Siklet itibariy 

muhtevi olan 
halitaları nik 

b) «Ferro - alya 
lar» da 74.02 p 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi " den % 

c) Âdi madenlerin sair halitaları sıklet 
itibariyle galip olan maddenin rejimine 
tâbidir. 

4. Aksine hüküm bulunmadıkça, tarifede is
men mezkûr bir maden bu bölümün 3 nu
maralı notu uyarınca kendi rejimine tâbi 
tutulan halitaları da ifade eder. 

5. Mahlut eşyaya mütaallik kaideler: 
Aksine hususi hüküm bulunmadıkça, tama
men veya - içinde âdi madenler rejimine tâbi 
tutulmuş sair maddelerinde bulunduğu - iki 
ve daha fazla âdi madenden mamul eşya, 
sıklet itibariyle galip olan madenden imal 
edilen eşyanın rejimine tâbidir. 
Bu kaidenin uygulanmasında: 
a) Demir, dökme demir ve çelik tek bir 

maden imiş gibi mütalâa edilir; 
b) Halitaların umumi heyeti, bu bölü

mün 3 numaralı notu uyarınca, reji
mine tâbi kılındıikları madenden mü-
teşekkümiş gibi telâkki olunur. 

6. «Maden ve madenî eşya döküntü ve hur
daları» tâbiri münhasıran eritilmeye, dövül
meye veya kimyevi madde imaline elverişli 
bulunan ve başka sahalarda kullanılması 
mümkün olmıyan maden döküntülerini ve 
hurdalarını ifade eder. 

Tarife 
No. Eşyan 

Fas 

Demir, dök 

NOT: 
1. Bu fasılda geçen 

edilmiştir: 
a) Dökme demir 

Dökme demir, 
karbonu ihti 
gayrı tek başı 

% 15 ten 
% 8 ve d 
% 6 ve d 
% 30 ve 
% 40 ve d 
ramı) 

ve mecmuu iti 
(nikel, bakır, 
dium, molibd 
halita unsur 
mirli yarı ma 

b) Aynalı demir 
Aynalı demir 
«dâhil» a kada 
ve diğer husu 
fıkrasındaki ta 
yarı mamuldü 

e) Ferro - alyajla 
Ferro alyajlar 
ve dövülmeye 
sanayiinde ku 



Tarife 
No. 

Kıymetin-
Eşyanın cinsi den % 

Tarife 
No. 

fek başına veya birlikte: 
% . 8 den fazla silisium'u, 
% 30 dan fazla manganez'i, 
% 30 dan fazla krom'u, 
% 40 dan fazla tungsten'i (Volf
ramı) 

w mecmuu itibariyle % 10 dan fazla 
(Bakır, alüminyum, titan, vanadium, 
molibden, niobium, ilâh ) gibi sair ha
lita unsurlarını ihtiva eden demirli 
ham müstahsallardır. 
Süisiumu ihtiva eden ferro alyajlarda, 
demirden gayrı halita unsurları mecmu-
unun sıklet itibariyle nispeti % 96 yi, 
manganezi muhtevi olan silisiumsuz fer
ro - alyajlarda % 92 yi ve sairlerinde 
de % 90 ı aşamaz; 

d) Halitalı çelikler (73.15): 
Halitalı çelikler % 1,9 dan az karbonu 
ve bundan başka aşağıda yazılı nispet
lerde bir veya daha fazla unsuru ih
tiva eden çeliklerdir; 
Bir arada % 2 den fazla manganez ve 
sÜisiumu, 

% 2 ve daha fazla manganez'i, 
% 2 ve daha fazla silisium'u, 
% O£0 ve daha fazla nikel'i, 
% 0,50 ve daha fazla krom'u, 
% 0,10 ve daha fazla molibden'i, 
% 0,10 ve daha fazla vanadium'u, 
% 0,30 ve daha fazla tungsten'i, 
(Volfram'ı), 
% 0,30 ve daha fazla kobalt'%, 

Eşyan 

% 0,30 v 
% 0,40 v 
% 0,10 v 
% 0,12 v 
% 0,10 v 

Bir arada % 
ve kükürt'ü te 
fazla sair uns 

t) Yüksek karbon 
Yüksek karbo 
hil» ilâ % 1,9 
eden çeliklerd 

f) Pudla demirin 
(73.06): 
Pudla demirin 
aa) Tasfiye 

cek şekild 
laklarının 
veya 

bb) Ufak de 
miri parç 
ketlerin y 
geçirilerek 
suretiyle 
meye ve d 
mamuller 

g) Külçe (73.06) 
Külçe, haddele 
sus, eritilere 
dökülerek elde 

h) Blum ve kütü 
Blum ve kütü 
veya kare şekl 



Eşyanın cinsi 

mm2 yi aşan ve kalınlığı genişliğinin 
1/4 inden fazla yarı mamullerdir; 

ij) Levha blokları (Slab) ve sac plâtina-
ları (73.07): 
Levha blokları (slab) ve sac plâtinala-
rt, kalınlığı asgari 6 mm., genişliği as
gari 150 mm. olan ve kalınlığı genişliği
nin 1/4 nü aşmıyan müstatü maktalt 
yarı mamullerdir; 

k) Rulo halinde sac taslakları (73.08) : 
Rulo halinde sac taslakları, kalınlığı 
asgari 1,5 mm. olan genişliği 500 mm. yi 
aşan, müstatil maktalı, asgari 500 Kg. 
ağırlığında, devamlı rulo halinde, ke
narları kesilmiş veya kesilmemiş yarı 
mamullerdir; 

l) Geniş levhalar (73.09) : 
Geniş levhalar kalınlığı 6"- «hariç» üâ 
100 mm. «dâhil» ve genişliği 150 «ha
riç» üâ 1200 «dâhü» mm. olun, uzunla
masına kapalı pasolarda veya hadde tez
gâhlarında sıcak haddelenmiş, müstatü 
maktalı yarı mamullerdir; 

m) Çemberlikler (73.12) : 
Çemberlikler, kalınlığı âzami «6» mm. 
genişliği âzami 500 mm. olan ve kalın
lığı genişliğinin 1/10 nunu aşmıyan, 
düz şerit, rulo veya bükülmüş demet 
halinde bulunan, müstatil maktalı, ke
narları kesümiş veya kesilmemiş, had
delenmiş yarı mamullerdir; 

n) SdMar (5*&3tö) : 
Saclar, katinlığı âzami 125 mm. olan. 

Eşyan 

kare ve müst 
500 mm. yi a 
mullerdir. 
1 numaralı n 
şüumlüne gi 
lakları sac tâ 
değildir. 
Kare ve müsta 
silmiş saclarla 
kanallı, hadd 
parlatılmış v 
pozisyonuna g 

o) Teller (73.14) 
Teller ufki m 
olsun makta 
mm. yi geçmi 
lu yarı mamu 
Bununla bera 
yonlarının ta 
de edilmiş ay 
tel addolunur 

p) Çubuklar (73 
Çubuklar, not 
maddelerinde 
gi birine tama 
taları daire, d 
müselles, kare 
köşe ve muva 
trapez şeklind 
lerdir; 

r) Maden işletm 
çelik çubukla 
Maden işletm 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

çelik çubuklar, ufki maktamın dıştan 
en geniş yeri 15 «hariç» ilâ 50 «dâhü» 
mm. arasında ve içten en geniş yerinin 
asgari üç misli olan, maden makkdbı 
imaline elverişli, maktaı kare veya yu
varlaktan gayrı şekillerdeki yarı ma
mullerdir. 
Bu tarifin şümulü dâhiline girmiyen 
ortası delik çubuklar (73.18) pozisyo
nuna gider; 

s) Profiller (73.11) : 
Profiller, 73.16 pozisyonuna dâhil bu-
lunmıyan, notun «h. ij, k, l, m, n, ve 
o» maddelerinde yazılı tariflerden her 
hangi birine tamamiyle uymıyan ve 
ufki maktai notun, «p» maddesinde ya
zılı şekillerden birini taşımıyan içi 
dolu yarı mamullerdir. 

2. 73.06 ilâ 73.14 (dâhil pozisyonlarına hâli-
talı çeliklerden yapılan eşya ile yüksek 
karbonlu çeliklerden yapılan eşya dâhil de
ğildir. Bunlar (73.15) pozisyonundadır. 

3. 73.19 pozisyonu anlamında «Tazyike muka
vim borular» tâbirinden : Dairevi maktalı, 
kutru 400 mm. den fazla, (et) kalınlığı 
10,5 mm. yi aşan, perçinli veya kaynaklı 
•ince ve kalın borular anlaşılır. 

73.01— Dökme demir (Aynalı demir dâhil), ham, kül
çe veya kütle halinde. 10 

73.02 — Ferro alyajlar. Muaf 

Tarife 
No. Eşyanı 

73.03— Demir ve çelik dökünt 
dökme demirden mam 

73.04 — Dökme demir, demir 
rılmış veya kalibrelen 

73.05— Demir ve çelik tozu ,s 
çelikler. 

73.06 — Pudla demirinden çub 
ve çelikten külçeler. 

73.07— Blum, kütük, levha 
plâtinaları halinde de 
rek kabaca şekil ver 
(Dövme taslakları). 

73.08— Demir veya çelikten 
ları. 

73.09— Demir veya çelikten ge 
73.10— Demir ve çelikten çub 

veya dövülmüş (Tel im 
mamuller dâhil); soğu 
lenmiş demir ve çelik 
lerinde kullanılan içi b 

73.11 — Demir veya çelikten p 
hil), sıcak haddelenmiş 
ğuk çekilmiş, delinmiş 
miş olanlar hariç. 

73.12— Demir ve çelikten çem 
cak haddelenmiş. 

73.13-— Demir ve çelikten saçla 
delenmiş. 

73.14— Demir veya çelikten t 
elektrik işlerinde kullan 
olanlar hariç. 

73.15— Halitalı ve yüksek 
ilâ 73.14 pozisyonların 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

73.16—• Demir veya çelikten tramvay ve demiryolu 
hattı aksamı, raylar, kontraylar, makas dil
leri, makas göbekleri, kruvazman ve makas
lar, gergi çubukları, dişli raylar, traversler, 
cebireler, seletler, sıkıştırma levhaları ve 
kraponlar, rayların konması ve tesbiti için 
açıklık çubuğu veya levhaları. 25 

73.17 — Dökme demirden ince ve kaim borular. 30 
73.18— Demir veya çeldikten ince ve kaim borular, 

73.19 pozisyonuna dâhil olanlar hariç. 15 
73.19—• Çelikten tazyika mukavim borular, takviye 

çemberli olsun olmasın, hidro - elektrik tesi
satta kullanılan neviden. 15 

73.20—• Dökme demirden, demirden veya çeklikten 
boru teferruatı (rakorlar, dirsekler, contalar, 
manşonlar, flanşlar, ilâh...). 30 

73.21 — Dökme demirden, demirden veya çelikten ça
tılmış profiller (palplânşlar dâhil) ; madenî 
inşaat ve aksamı veya sonradan çatılmak üze
re hazırlanmış parçaları, ezcümle : Dökme de
mirden, demir ve çeklikten köprü, kapı iske
leti, perde, kapı çerçevesi, balkon, trabzan, 
parmaklık, ser, kapı saçağı ve çatı ve ilâh... 
için parçalar. 30 

73.22— Dökme demirden veya demir ve çelikten de
polar, sarnıçlar, büyük fıçılar, küvler ve ben
zeri sair kablar, istiap hacmi 300 litreden 
fazla (mihaniki veya termik tertibatı haiz 
olanlar hariç), harareti muhafaza edici bir 
madde ile haricen kaplanmış olsun olmasın. 30 

73.23— Demir veya çelik sacdan fıçılar, bidonlar, pat
laklar, kutular ve nakliyatta ve ambalajla
mada kullanılan sair benzeri kablar. 30 

Tarife 
No* Eşyan 

73.24— Demir veya çelikten k 
yi edilmiş gazlar için. 

73.25 — Demir veya çelik telle 
lar, örme halatlar bo 
zerleri, elektrik işlerin 
izole edilmiş olanları 

73.26— Demir veya çelikten b 
mede kullanılan teller 
teller, dişli sac şeritler 
dikensiz sac şeritler, bu 

73.27— Demir veya çelik telle 
kafeslikler, dokunmuş 
miş. 

73.28— Demir veya çelikten m 
73.29 — Dökme demirden, dem 

ve ince zincirler ve bunl 
73.30— Demir veya çelikten h 

çapa. 
73.31 — Demir veya çelikten uf 

çivileri, başı halkalı çi 
nezler, (başı bakırdan 

73.32— Demir veya çelikten 
olsun olmasın) tirf.onl 
vidalar, çengelli vidala 
kamalar, takozlar ve 
(kesik rondelâlar ve 
rondelâlar dâhil). 

73.33— Demir veya çelikten e 
için iğneler, şişler, 
dikmeye, dantelâ örm 
halı dokumaya elverişl 
tirilmiş ve taslak hali 



Tarif^ Kıymetin-
No. ........ ::vy r;,cç t-.j ^Ş^Jl iû cinsi den % 

73.34— Topla, iğneler,-çengelli iğneler (ziynet iğneleri 
hariç), firketeler, ondülâtörler ve benzerleri. 15 

73.35:— Demir veya çelikten yaylar. 30 
73.36— Dökme demirden, demir veya çelikten sobalar, 

•mutfak sobaları ('kalorifer misillû kullanılan
lar dahil), mangal ve ocaklar ve elektrikle is-
lemiyen benzeri eşya ve bunların aksam ve 
parçalan. 30 

73.37— Dökme demirden ve demirden ve çelikten 'ka- « 
ioriferler (kazanlar, sıcak hava kaloriferleri, 
Tadyatörler) ve bunların aksamı, elektrikle iş-
liyenlerle buhar jeneratörleri hariç. 25 

73.38— Dökme demirden, demir veya çelikten ev eş
yası, hijyenik eşya ve bunların aksamı. 30 

73.39— Demıir ve çelik yünü; sünger, silgi, eldiven, 
temizleme ve parlatmada kullanılan benzeri 
•eşya.;-//. .•^•:.*>;::p^ 25 

73.40— Dökme ,demy>den, demirden veya çelikten sa
ir eşya. 35 

Fas ı l : 74. 

Bakır 

NOT: 
1. 74.02 pozisyonu anlamında «kupro alyajlar» 

tâbiri, bakırın ve her hangi nispette olursa 
olsun, sair maddeleri ihtiva eden ve hadde
lemeye, dövülmeye elverişli olmıyan ve de

ğiniri ihtiva etmiyen madenlesin metalürji
sinde katkı maddesi, dezoksidan, desülfü-
ran olarak kullanılan veya benzeri işlerde 

Eşyan 

istimal olunan bil 
Bununla beraber 
fazla fosfor ihtiva 
leşikleri (bakır fo 
na gider. 

3. Bu fasılda geçen b 
sıl anlamınca tari 
a) Teller (74.03) 

Teller, ufki 
6 mm. ve da 
veya çekilmiş 

b) Çubuklar (74 
Çubuklar ve 
en geniş yer 
olduğu takdi 
î/10 ini aşan 
miş içi dolu y 
Bundan başka 
dökme veya 
edilen ve bilâ 
mizleme ve 
daha ileri bir 
yarı mamulle 
ebatta olan d 
çubuk ve prof 

e) Saclar, levh 
(74.04) : 
Saclar, levhal 
ki maktamın 
fazla ve 0,15 
kalınlığı gen 
rulo halinde 
mamullerdir. 



Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

ham müstahsallar hariçtir. 
Kalınlığı 0,15 mm. den fazla, kare ve 
mustatilden gayrı şekillerde kesilmiş, 
delikli, oluklu, kıvrılmış, kabartma çiz
gili, parlatılmış veya kaplanmış sac
lar, levhalar, yapraklar ve şeritler 
74.04 pozisyonundadır. 

3. Patlatılmış, kaplanmış, hususi şekiller ve
rilmiş veya fasone (kıvrık, yılankavi, diş 
açılmış, delinmiş, ucu daraltılmış, mahruti, 
Sanatlı) ince ve kalın borular, içi delik çu
buklar v^&f^ı teferruatı 74.07 ve 74.08 
pozisyonlarındadır. 

74.01 — 'Bakır mat ' ı ; ham ıbakır (tasfiye edilmiş olsun 
olmasın); bakır döküntüleri. 

74.02— Küpro alyajlar. 
74.03 — Bakırdan içi dolu çubuklar, profiller, teller. 
74.04— Bakırdan saclar, levhalar, yapraklar, şeritler, 

•kalınlığı 0,15 mm. den fazla. 
74.05— Bakırdan yaprak ve eşritler (kabartmalı, kes 

silmiş, delinmiş, kaplanmış veya baskılı olsun 
olmasın veya kâğıttan, mukavvadan, suni 
plâstik maddelerden ve benzerlerinden mesne
di bulunsun bulunmasın), kalınlığı 0,15 mm. 

• •yr ve daha, az (ölçüye mesnet dâhil değildir). 
74.06—• Bakır tozu ve balkırdan-ince pullar. 
74.07 — Bakırdan ince ve k a l p ^ r u l a r , ortası delik çu-

:},rf;u$ra!klar. 

Tarife 
No. Eşyanın c 

74.08 — Bakırdan boru teferruatı 
contalar, masonlar, flanşl 

74.09 — Bakırdan depolar, sarnıçla 
ler ve benzeri sair kablar, 
den fazla (Mihaniki veya 
olanlar hariç), harareti m 
de ile haricen kaplanmış 

74.10— Bakır tellerden ince ve ka 
latlar ve benzerleri, elekt 
mak üzere izole edilmiş b 

74.11 — Bakır tellerden madenî m 
74.12—Bakırdan metal d-spluvay 
74.13 — Bakırdan ince ve kaba z 

sam ve teferruatı 
74.14 — Balkırdan veya başları bak 

çiviler, kenet çivileri, çeng 
74.15— Bakırdan cıvatalar, somun 

sın) , vidalar, başı halkalı 
lar, pim1 er, kamalar ve t 
ya ; rondelâlar (kesik rond 
temin eden rondelâlar dâ 

74.16— Bakırdan yaylar. 
74.17 — Bakırdan ocaklar ve evl 

ısıtma cihazları (Elektri 
bunların aksam ve parçala 

74.18 — Bakırdan ev eşyası, hijiye 
aksamı 

74.19 — Bakırdan sair eşya . 



Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

Kıymetin
den % 

Fasıl : 75. 

Nikel 

NOT: 
1. Bu fasılda geçen tâbirlerin yine bu fasıl 

anlamınca tarifi aşağıda yapılmıştır : 
a) Teller (75.02) : 

Teller, ufki maktamın en geniş yeri 
6 mm. ve daha az olan haddelenmiş 
veya çekilmiş içi dolu yarı mamuller
dir; 

b) Çubuklar ve profiller (75.02) : 
Çubuklar ve profiller , ufki maktamın 
en geniş yeri 6 mm. den fazla, yassı 
olduğu takdirde kalınlığı genişliğinin 
1/10 ini aşan, haddelenmiş veya çekü-
miş içi dolu yarı mamullerdir. 
Bundan başka şekil ve ebadı aynı olan 
dökme veya fırınlama suretiyle elde 
edilen ve bilâhara sathı kaba bir te
mizleme ve düzeltme ameliyesinden 
daha ileri bir ameliye görmüş olan yarı 
mamullerle yine aynı şekil, ve ebatta 
olan döğme yarı mamuller de çubuk ve 
profil telâkki olunur; 

c) Saclar, levhalar, yapraklar, şeritler 
(75.03); 
Saclar, levhalar, yapraklar, şeritler, 
ufki maktamın en geniş yeri 6 mm. den 
fazla ve kalınlığı genişliğinin 1/10 in-
dek az, rulo halinde olsun olmasın yassı 
mamullerdir. 75.01 pozisyonundaki 
ham mustahsallar hariçtir. 

Tarife 
No. Eşyanın c 

Kare veya musta 
de kesilmiş, delik 
kabartma çizgili,p 
lanmış saclar, lev 
ritler 75.03 pozis 

Parlatılmış, kaplanmış 
miş veya fasone (kıvr 
mış, delinmiş, ucu d 
kanatlı) ince ve halın 
çubuklar ve boru tefe 
nundadır. 

75.01— Nikel matı; ham nikel ( 
anotlar hariç) ve nikel dö 

75.02— Nikelden içi dolu çubukla 
75.03— Nikelden saclar, levhalar 

nikel tozu ve nikelden inc 
75.04— Nikelden dnce ve kalın b 

buklar ve boru tefarruatı 
contalar, manşonlar, flanş 

75.05— Nikelâj için ham veya işl 
75.06— Nikel mamulâtı. 

Fasıl : 

Alümin 

NOT: 
1. Bu fasılda geçen bâ 

fasıl anlamınca tarifi 



Eşyanın cinsi 

a) Teller (76.02) : 
Teller, ufkî maktamın en geniş yeri 
6 mm. ve daha az olan haddelenmiş ver 
ya çekilmiş içi dolu yan mamullerdir; 

b) Çubuklar ve profiller (76.02) : 
Çubuklar ve profiller, ufkî maktamın 
en geniş yeri 6. mm. den fazla yassı ol
duğu takdirde kalınlığı genişliğinin 
1/0 unu aşan haddelenmiş veya çekil
miş içi dolu yarı mamullerdir; 
Bundan başka şekil ve ebadı aynı 
olan, dökme ve fırınlama suretiyle elde 
edilen ve bilâhara sathı kaba bir temiz
leme ve düzeltme ameliyesinden daha 
ileri bir ameliye görmüş olan yarı 
mamullerle yine aynı şekil ve ebatta 
olan döğme yarı mamuller de çubuk ve 
profil telâkki olunur. 

c) Saclar, levhalar, yapraklar ve sentler 
76.03) : 
Saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler, 
ufki maktam en geniş yeri 6. mm. den 
fazla, 015 mm. den yukarı olan kalınlı
ğı genişliğinin 1/10 ini aşmıyan rulo ha
linde olsun olmasın yassı yarı mamul
lerdir. 76.01 - pozisyonundaki ham 
müstahsallar hariçtir. 

Kalınlığı 0,15 mm. den fazla, kare 
ve müstatilden gayrı şekillerde kesilmiş, 
delikli, oluklu,, : kıvrılmış, kabartmalı, 
çizgüi, parlatılmış veya kaplanmış 

Eşyanın c 

saclar, levhalar, y 
76.03 - pozisyonun 

2. Parlatılmış, kaplanmış 
miş veya fasone (kıvrı 
mış, delinmiş, ucu d 
kanatlı), ince ve kalın 
buklar ve boru teferr 
pozisyonundadır. 

Ham alüminyum ve alümin 
Alüminyumdan içi dolu ç 
teller 

a) Teller. 
h) Sairleri 

Alüminyumdan saclar, 
ve şeritler, kalınlığı 015 m 
Alüminyumdan yaprak ve 
kesilmiş, delinmiş, kaplı, 
veya kâğıt mukavva, sun 
den ve benzerlerinden m 
lunmasın), kalınlığı 0,15 
mesnet dâhil değildir). 
Alüminyum tozu ve alüm 
lar. 
Alüminyumdan ince ve k 
lik çubuklar. 
Alüminyumdan boru te 
dirsekler, contalar, manşon 
Alüminyumdan madenî in 
sonradan birleştirilmek ü 
çalan. 



Tarife ymüiiu Kıymetin-
No. > Eşyanın cinsi den % 

76.09— Alüminyunîdan depolar, sarnıçlar, büyük fıçı
lar, küvetler ve benzeri sair kablar, istiap 

•^ İacmı 300 litreden fazla (mihaniki veya ter
mik tertibatı haiz olanlar hariç), harareti mu
hafaza edici bir madde ile haricen kaplı olsun 
olmasın. 10 

76.10 — Alüminyumdan ufak fıçılar, patlaklar, bidon
lar, kutular ve nakliyatta ve ambalajlamada 
kullanılan sair kablar, boru şeklinde katı 
zarflar dâhil. 15 

76.11 — Tazyik veya temyi edilmiş gazlar için alümin
yum kablar. 10 

76..12— Alüminyum tellerden ince, kalın halatlar, ör
me halatlar ve benzerleri, elektrik işlerinde 
kullanılmak üzeye izole edilenler hariç. 30 

76.13— Alüminyum tellerden madenî mensucat, ka-
feslikler. !• 25 

76.14— Alüminyumdan metal depluvayye. 25 
76.15— Alüminyumdan ev eşyası, hijiyenik eşya ve 

bunların aksamı. 40 
76.16 — Alüminyumdan sair eşya, ambalajlamada kul

lanılan yumuşak tüpler dâhil. 50 

Fasıl : 77. 

Magnezyum, beriliyum (glüsinium/ 

77.01 — Ham magnezyum ve magnezyum döküntüleri 
kalibre edilmemiş torna döküntüleri dâhil). 

77.02— Magnezyumdan çubuklar, profiller,teller, sac
lar, yapraklar, şeritler, ince ve kaim boru
lar, içi delik çubuklar, tozlar ,ince pullar ve 

Tarife 
No. Eşyanın c 

kalibrelenmiş torna dökün 
77.03—Magnezyum mamülâtı. 
77.04— Berilium (glüsinium) ham 

rilium mamülâtı. 

Fasıl: 

Kurş 

NOT ; 
1. Bu fasılda geçen tabir 

lamınca tarifi aşağıda 
a) Teller (78.02) : 

Teller, ufki makt 
mm. ve daha az o 
çekilmiş içi dolu 

b) Çubuklar ve pro 
lar ve profiller, uf 
yeri 6 mm. den fa 
dirde kalınlığı 
aşan, haddelenmi 
lu yarı mamuller 
Bundan başka, 
nı olan, dökme 
retiyle elde edi 
kaba bir temizlem 
yesinden daha ile 
olan yarı mamull 
ve ebatta olan d 
de çabuk ve prof 

c) Levhalar, yaprakl 
Levhalar, yaprak 



Tarife Kıymetin-
Nfr. Eşyanın cinsi den % 

maktamın en geniş yeri 6 mm. den faz
la, kalınlığı genişliğinin 1/10 i aşmı-
yan ve m2 sıkleti 1,700 Kg. dan fazla 
rulo halinde olsun olmasın yassı yarı 
mamullerdendir. 78.01 pozisyonundaki 
ham müstahsallar hariçtir. Kare ve 
müstatüden gayrı şekillerde kesilmiş, 
delikli, oluklu, kıvrılmış, kabartma çiz
gili, parlatılmış veya kaplanmış m* 
ağırlığı 1,700 Kg. dan fazla levhalar, 
yapraklar ve şeritler 78,03 pozisyonun
dadır. 

£. Parlatılmış, kaplanmış, hususi şekiller ve
rilmiş veya fasone (Kıvrık, yılankavi, diş 
açılmış, delinmiş, ucu daraltılmış, mahruti, 
kanatlı) ince ve kalın borular, içi delik çu
buklar ve boru teferruatı 78.05 pozisyonun
dadır. 

78.01— Ham kurşun (gümüş ihtiva etsin etmesin) ve 
kurşun döküntüleri. 30 

78.02— Kurşundan dçi dolu çubuklar, profiller ve tel
ler. 30 

78.03— Kurşundan levhalar, yapraklar ve şeritler, 
m2 ağırlığı 1,700 kg. dan fazla. 30 

78.04— Kurşundan ince yaprak ve şeritler (kabartma
lı, kesilmiş, delinmiş, kaplanmış veya baskılı 
olsun olmasın, kâğıttan, mukavvadan, suni 
plâstik maddelerden ve benzerlerinden mesne
di bulunsun bulunmasın) m2 sıkleti 1,700 kg. 
dan az (tartıya mesnet dâhil değildir), kurşun 

Eşyanı 

tozu ve kurşundan dnc 
Kurşundan ince ve kal 
ibuklar ve boru teferru 
sifon için S şeklinde 
manşonlar, flanşlar, ilâ 
Kurşun mamulâtı. 

Fas 

Ç 

NOT: 
1. Bu fasılda geçen 

anlamınca tarifi aş 
a) Teller (79.02) 

Teller, ufki m 
6 mm. ve daha 
ya çekilmiş içi 

b) Çubuklar ve p 
Çubuklar ve p 
en geniş yeri 
olduğu takdird 
1/10 ini aşan 
dir. 
Bundan başka 
dökme veya f 
edilen ve büâh 
leme ve düzelt 
ileri bir ameli 
mullerle yine 
âöğme yarı m 
fil telâkki olun 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

e) Levhalar, yapraklar ve şeritler, (79.03): 
Levhalar, yapraklar ve şeritler, ufkî 
maktmnın en geniş yeri 6 mm. den 
fazla, kalınlığı genişliğinin 1/10 ni 
aşmıyan, rulo halinde olsun olmasın 
yassı yarı mamullerdir. 79.01 pozisyo
nundaki ham müstahsallar hariçtir. Ka-
re veya mustatilden gayrı şekillerde 
kesilmiş, delikli, oluklu, kıvrılmış, ka-
kabartma çizgili, parlatılmış veya 
kaplanmış levhalar, yapraklar ve şerit
ler (79.03) pozisyonundadır. 

Parlatılmış, kaplanmış, hususi şekiller veril
miş veya fasone (kıvrık, yılankavi diş açıl
mış, delinmiş, ucu daraltılmış, mahruti, 
yanları kanatla) ince ve kalın borular, içi 
delik çubuklar veya boru teferruatı. 79.04 
pozisyonundadır. 

79.01— Ham çinko ve çinko döküntüleri. 5 
79.02— Çinkodan çubuklar, profiller ve içi dolu tel

ler. 10 
79.03— Çinkodan levhalar, yapraklar ve şeritler, ka

lınlığı ne olursa olsun, çinko tozu ve çinkodan 
ince pullar. 15 

79.04 — Çinkodan ince ve kalın borular, içi delik çubuk
lar ve boru teferruatı (rakorlar, dirsekler, 
contalar, manşonlar, flânşlar, ilâh...). 15 

79.05:— Çinkodan oluklar, çatı mahyaları, çatı pençe- ? 

*' releri ve inşatta kullanılan benzeri eşya, ' 30 

Tarife 
No. Eşyanı 

79.06 — Çinkodan sair eşya. 

Fası 

K 

NOT: 
1. Bu fasılda geçen tâb 

lamınca tarifi aşağı 
a) Teller (80.02) 

Teller, ufki ma 
mm. ve daha a 
çekilmiş içi dol 

b) Çubuklar ve p 
Çubuklar ve p 
en geniş yeri 6 
duğu takdird 
1/10 unu aşan, 
miş içi dolu ya 
Bundan başka, 
dökme veya fırı 
len ve bilâhara 
ve düzeltme am 
bir ameliye gör 
le yine aynı şe 
yarı mamuller 
ki olunur; 

c) Levhalar, yapra 
Levhalar, yap 
maktamın en g 
la, kalınlığı ge 
yan ve m2 sıkle 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

halinde olsun olmasın yassı yarı ma
mullerdir.80.01 pozisyonundaki ham 
müstahsallar hariçtir. Kare ve müstatü-
den gayrı şekillerde kesilmiş, delikli 
oluklu, kıvrılmış, kabartma çizgili, par
latılmış veya kaplanmış m2 ağırlığı 1 Kg. 
dan fazla levhalar, yapraklar ve şerit
ler 80.03 pozisyonundadır. 

2. Parlatılmış, kaplanmış, hususi şekiller ve
rilmiş veya fasone (kıvrık, yılankavi, diş 
açılmış, delinmiş, ucu daraltılmış, mahruti, 
yanları kanatlı) ince ve kalın borular, içi 
delik çubuklar ve boru teferruatı 80.05 po 
zisyonundadır. 

80.01 — Ham kalay ve kalay döküntüleri. 5 
80.02 — Kalaydan çubuklar, profiller, içi dolu teller. 5 
80.03— Kalaydan levhalar, yapraklar ve şeritler, m2 

ağırlığı 1 Kg. dan fazla. 5 
80.04— Kalaydan ince yaprak ve şeritler (kabartmalı, 

kesilmiş, delinmiş, kaplanmış veya baskılı olsun 
olmasın, kâğıttan, mukavvadan suni plâstik had
delerden ve benzerlerinden mesnedi bulunsun 
bulunmasın), m2 ağırlığı 1 Kg. i aşmıyan (tartı
ya mesnet dâhil değildir); kalay tozu ve ka
laydan ince pullar. 25 

80.05— Kalaydan ince ve kalın borular, için delik çu
buklar ve boru teferruatı (rakorlar, dirsekler,, 
contalar, manşonlar, lâh...). 88 

80.06 — Kalay mamulâtı. 51 

Tarife 
No. Eşyanın 

Faa 
-Sair âdi 

NOT: 
81.04 pozisyonuna mü 
Kullanılan isimleri aşa 
ler dâhildi: 
Bizmut, kadmium, koba 
nium, indium, manganez 
renium, antimuan, titan 
um, vanadium ve zirkon 

81.01— Tungten (volfram), 
tungsten (volfram) ma 

81.02—. Molibden, ham veya işl 
mulâtı. 

81.03 — Tantal, ham veya işlenm 
81.04— Sair âdi madenler, ham 

madenlerin mamulâtı. 

Fas 

Âdi madenlerden aletler, b 

NOT: 
1. Pozisyonlardaki sa 

hariç, bu fasla mü 
iş gören aksamı â 
maden mesnetli ma 



Eşyanın cinsi 

kıymetli taşlardan olan eşya dâhildir. Âdİ 
madenden ağız ve iş gören kısımlar aşındı
rıcı maddelerle teçhiz edilmiş veya kap
lanmış olabilir; bununla beraber, tamamen 
veya kısmen tabiî veya suni aşındırıcı
lardan ayakları üzerine monte edilmemiş 
değirmen taşları, öğütmeye, bilemeye, par
latmaya, düzeltmeye, kesmeye ve parçala
maya mahsus benzeri sair aletler, köbek, mil 
yatağı, mil, aks, ilâh... gibi sair maddelerden 
aksamı olsun olmasın 68.04 pozisyonundadır. 

2. Bu fasla dâhil olan eşyanın ayrıca zikredil-
miyen adî madenden taslakları, aksam ve 
parçaları, teşhisi mümkün olduğu takdirde 
bahsi edilen eşyanın rejimine tâbidir. Elek
trikli olsun olmasın saç kesme, çimen ve hay
van kırpma makinelerinin tarakları 82.13 
pozisyonundadır. Makineli el aletleri için 
alet tutucular 84.48 pozisyonuna gider. 

3. Bu faslın muhtelif pozisyonlarına dâhil eş
ya bir kutu, mahfaza veya kılıf içinde takım 
halinde ithal olunduğu takdirde, takımın 
umumi heyeti içlerinde en yüksek resim ve
ren eşyanın rejimine tâbidir. 
Manikür ve pedikür takımları, içlerinde ma
kas bulunsa dahi 82.13 pozisyonuna gider. 

i. Bu fasla dâhil eşyaya ait mahfazalar, ku
tular, kılıflar ve kullnılması mûtat olan am
balajlar, bahis konusu eşya ile birlikte ithal 
olunduğu ve normal olarak bu eşya ile bir
likte satılıp fiyata dâhil edildiği taJcdirdt 
aynı rejime tâbidir. 

Eşyanın 

Beller, kürekler, kazma 
tırmıklar, kazağılar, ba 
odun kamaları ve kesici 
ler; tırpanlar, oraklar; 
çakları, çift kollu büyük 
ziraatte, bahçıvanlıkta, 
sair el aletleri 
Saplı el testereleri, her 
(Freze testereler ile dişsi 
Kerpetenler, pensler, cım 
da dâhil, zımbalar ve be 
makasları ve benzerleri; 

»eğeler ve törpüler 
Sair el aletleri; örsler, m 
baları, portatif demirci 
rulmuş bileğiler, saplı ca 
diğer pozisyonlarına dâh 
(Tazyik ile çukurlaştır 
erkek ve dişi vida, dişi aç 
zelemeye, delik genişl 
tel çekmeye ve benzeri 
ler ve el ile işliyen maki 
levhaları ve delmeye m 
Makine ve makineli cih 
kesici ağızlar. 
Aletler için ince levha 
'benzeri eşya, monte edi 
ilipten, vanadium ve ilâ 
lomere edilmiş karbürle 
Kahve değirmenleri, et 
makineleri ve sıkleti 1 
ve ev işlerinde kullanıl 
lar. 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

82.09— Bıçaklar (82.06 pozisyonundakiler hariç),. 60 
82.10— 32.09 pozisyonundaki bıçakların ağızları. 50 
82.11 — Usturalar, traş makineleri ve traş bıçaklan 

(şerit halinde taslaklar dâhil) ; traş makine
lerinin madenî parçaları. 60 

82.12— Makaslar ve ağızları. 25 
82.13— Sair bıçakçı eşyası, bir elle kullanılan bağ ve 

•bahçe makasları, saç kesmeye, hayvan ve çi
men kırpmaya mahsus makineler, et baltaları, 
et kıyma bıçaklan, satırlar, kitap açıcıları dâ-
Ihil) ; manikür, pedikür takımları, aletleri ve 
benzerleri (tırnak törpüleri dâhil) : 

a) Manikür, pedikür aletleri. 100 
b) Sairleri. 35 

82.14— Kaşıklar, çorba kaşıkları, çatallar, pasta kes
meye mahsus büyük bıçaklar, balık ve tereya
ğı için hususi bıçaklar, şeker maşaları ve ben
zeri eşya. 60 

82.15—- (82.09, 82.13 ve 82.14) pozisyonlarındaki eşya 
için âdi madenden saplar. 50 

Fasıl : 83. 

Âdi madenlerden çeşitli eşya 

83.01 — Âdi madenlerden kilitler, sürgülü kilitler, as
ma kilitler ve bunların aksamı, anahtarlar (tas
lak halinde olsun olmasın). 50 

83.02— Âdi madenlerden garnitürler, tertibat ve sair 
«şya, mobilya, kapı, pencere, panjur, karoseri, 
eyer takımı, bavul, sandık ve benzeri eşya 

Tarife 
No. Eşyanın 

için; perde kolları, şapk 
ve benzeri eşya (otoma 
dâhil). 

83.03— Âdi madenlerden kasala 
zırhlı kapı ve bölmeler, 
ve kutular ve benzeri eş 

83.04— Âdi madenlerden dosya 
fiş kutuları, tasnif ve t 
lıklar ve benzeri sair y 
pozisyonundaki yazıhane 

83.05 — Âdi madenlerden dosyal 
nın tertibatı, resim maş 
kâğıt köşebentleri, tel 
ciltli büyük defterler i 
benzeri yazıhane eşyası. 

83.06— Âdi madenlerden küçük 
eşyası. 

83.07 — Aydınlatma cihazları, lâm 
ların elektrikle ilgili olm 

a) Maden ocakları 
b) Sairleri. 

83.08— Âdi madenlerden eğilip 
83.09— Âdi madenlerden fermu 

arlar, tokalar, fermua 
çengelli kopçalar, bağ d 
şeklinde veya ortası de 
ziynet eşyasından gayrı 
yim eşyası, ayakkabı, ar 
tası ve benzerleri için. 

v 83.10— Âdi madenlerden boncu 
83.11— Âdi madenlerden çanla 

raklar, ziller ve bunların 
liyenler hariç. 



Kıymetin-
Eşyanm cinsi den % 

83.12— Âdi madenlerden fotoğraf, resim ve benzerleri 
için çerçeveler, âdi madenlerden aynalar. 50 

33.13 — Adi madenlerden tıpalar, dişli kapaklar, fıçı ka
paklarının üzerine çakılan ufak levhalar, şam
panya şişelerine ve benzerlerine takılan ikinci 
kapsüller, yırtılan kapsüller, boşaltıcı tıpalar, 
mühür kurşunları ve ambalajlamada kullanılan 
benzeri teferruat. 30 

83.14— Âdi madenlerden plâkalar ,tabelâlar, ilân lev
haları ve benzeri sair levhalar, adedler »harf
ler ve çeşitli işaretler. 50 

53.15— Ocak kaynağı için kaplanmış madenî tevha ve 
küçük üstüvaneler, kaynak için kaplanmış 
elektrodlar ve madenî tel ve çubuklar. 5 

BÖLÜM - XVI. 

Makineler ve cihazlar; elektrik malzemesi 

NOT : 
I. Aşağıda yazılı olanlar bu bölüme dâhil de

ğildir : 
a) 40.10 pozisyonundaki sertleştirilme-

miş vülkaniee kauçuktan .taşıyıcı ko
lanlar ve trasmisyon kolanları ile 40.14 
pozisyonundaki pul, rondelâ, conta, 
supap, üâh... gibi serti eştirilmemiş 
vülkanize kauçuktan teknik eşya; 

ht T enik sahada kullanılan tabiî, suni ve
ya, aglomere deri oeya köseleden eş
ya (42.04); 

Eşyanın c 

c) îplik dokuma san 
leri için tommau 
bobin, makara ve 

dji 48.20 pozisyonun 
sanayii için kâğıt 
bin, masura ve b 
pozisyonundaki ja 
kineler için delik 
lar; 

4^ Dokumaya elveri§ 
yıcı kolanlar ile 
(59.16) ve dokum 
den teknik sak 
(59.17); 

f) Seramikten tekn 
alet, edevat, ve ci 

g) Camdan, tekemmü 
nitür süz ampulle 
vartara mahsus 
teknik sahada kul 
(70.21); 

hj Mıhlanmamış kıym 
aglomere taşlar ( 

ij) Kullanılış yeri ne 
denlerden vidalar 
sair teçhizat (Böl 

k) 82 nci fasıldaki al 
l) Nakil vasıtaları (B 

87.03 ve 87.07 po 
mış olan hususi n 

m) 90 ncı fasıldaki 
hassas aletler, ilâh 



Eşyanın cinsi 

n) 91 nci fasıldaki saatler ve bilhassa 
91.07 pozisyonundaki eşya; 

o) Makine parçası olan fırçalar (96.02); 
p) 97 nci fasıldaki eşya (oyuncaklar, oyun 

ve spor alet ve vasıtaları, ilâh....). 
2. Münhasıran bu bölümde yer almış bir ma

kine veya eşyaya ait olduğu anlaşılan par
çalar (84.59 ve 85.22 pozisyonlarındaki ma
kine. ve cihazlarınkiler de dâhil) prensip 
itibariyle bu makine veya eşyanın bulun
duğu pozisyona veya icabı halinde bu ma
kine veya eşyanın parçaları için nazara 
alınmış bulunan pozisyonu tatbik olunur. 
Bununla beraber 84.61 ilâ 84.64 (dâhil) ve 
85.23 ilâ 85.27 (dâhil) pozisyonlarında ya
zılı ve tarif edilmiş bulunan parçalar ait 
oldukları makine ve eşya ne olursa olsun bu 
pozisyonlara tatbik olunurlar. 
Ayrı ayrı pozisyonlarda bulunan muhtelif 
kategorideki makine veya eşya için büâ 
tefrik kullanılabilen sair aksamın tarife 
tatbikatı aşağtıdaki kaidelere göre yapılır : 
a) Elektrik konektörleri, izolatörleri, bo

binleri, kontakları veya elektrikçilikte 
kullanılan sair parçaları ihtiva eden ak
sam 85.28 pozisyonunda yer alır; 

b) Aksi halde bu aksam 84.65 pozisyonun
dadır. Yukardaki hükümler aşağıdaki 
hususlara tatbik olunmaz : 
aa) 84.64, 85.23, 85.24, 85.25 ve 85.27 

pozisyonlarında yer almış olan eş
yanın parçalarına; 

Eşyanın 

bb), İstimal yer 
marala not i 
bırakılan aks 

3. Bu bölümde makinele 
bir tefrik yapılmış o 
tamam makineler tam 
vasıflarını gösterdikç 
mayıp makine addol 
Bilhassa motörleri, 
loları, alet ve âlet t 
ölçme cihazları bul 
silindiri mevcut olmı 
böyle telâkki olunur. 

4. Tam veya yukarıki n 
samdan mahrum bulu 
edilmemiş veya sö 
takdirde bu muhtelif 
ithal edilmek şartiyle 
nelere temsil olunur. 
Aynı hüküm, Gümr 
olunacak şartlar daire 
tiler halinde) gelen 
nelere de tatbik olun 

5. Aksine hüküm bulun 
lıştırılmak üzere mu 
rin bir araya getiril 
de teşkü etmek üzer 
neler ile. muhtelif i 
gövde üzerinde muh 
lenmiş bulunan makin 
nin mümeyyiz vasfı 
bül eden makinelerin 



Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

Kıymetin- Tarife 
den % No. 

6. Motörler, iş gören makinelere takılı veya-
aşikâr surette tahsis edilmiş oldukları an
laşılan makinelerle birlikte getirildikleri 
takdirde işletecekleri makinelerin rejimine 
tâbi olurlar. 
Her maddenin mamul trasmisyon kolan ve 
kayışları için de vaziyet aynıdır. 

7. Makinelerin tam ve normal olarak işleyebil
mesi için değişik işler görmeye yarayan 
•parçaları, iş gören aletler, alet tutucuları 
ilâh... gibi aksam gerek cins, gerekse mik
tar bakımından normal olarak makinelerle 
birlikte satıldıkları ve makineelrin fiyatına 
dahil edildikleri anlaşıldığı takdirde taal
lûk ettikleri makinelerle birlikte ithal edil
mek şartiyle bu makinelerin aksamı addo
lunurlar. 
Aynı kaide montaj ve bakım aletleriyle 
sair teferruatına da tatbik olunur. 

8. Makine ve cihazların işlemesi için zaruri 
olan yağlama yağları ve gresler, makine 
ve cihazların çalıştıkları zaman normal ola
rak bulunmaları lâzımgelen yerlerinde ol
mak şartiyle makine ve cihazların tamam
layıcı aksamı saydır ve aynı rejime tâbi 
tutulur. 

9. Tukardaki notlarda geçen (makine) tâbi
ri XVI ncı bölümde yer alan cihaz ve alet
lere de şâmildir. 

Eşyanın 

Fasıl 

Kazanlar, makineler, miha 
bunların 

NOT : 
i. 85.05 pozisyonundak 

aletleri ve makineli al 
nundaki evlerde ku 
nik cihazlar ve umum 
ki elektrikli makine 
dâhil değildir. 
Elektriğin münhasıra 
olarak kullanıldığı ve 
kullanılmasında tâli b 
ne ve cihazlar bu fas 

2. Aynı zamanda 84.01 
zisyonlarına ve 84.22 
zisyonlarına tatbik o 
cihazların 84.01 ilâ 
tatbik edilmeleri icabe 

3. 87 nci fasıldaki naki 
de kullanılabilen m 
tertibatı ile mücehhez 
84.06 pozisyonuna ta 
lar 87.06, 87.07, 87.08 
rındadır. 

4. Kutur toleransı % 1 
lar 84.62 pozisyonun 
librelenmiş bilyalar). 
Bu tarife uymıyan ç 
zisyonundadır. 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsî den % 

84.03— Buhar jeneratörleri (buhar kazanları). 
84.02— Buhar jeneratörleri için yardımcı cihazlar (eko-

nomizör, sürşoför, buhar akümülâtörleri, kurum 
temizleme ve gaz tasarruf cihazlan, ilâh...); bu
har kondansörl eri. 5 

84.03— Gazojen jeneratörleri ve gazojen temizleyicileri; 
su ile işleyen asetilen jeneratörleri. 5 

84.04— Buharlı lokomobiller (87.01 pozisyonundaki 
traktörler hâriç ve buharlı yarı sabit maki
neler. 5 

84.05— Buhar makineleri (kazanlarından ayrı olarak). 5 
84.06 — Pistonlu dahilî ihtiraklı motörler. 5 
84.07— Hidrolik kuvvet makineleri, türbinler için re

gülâtörler dâhil. 5 
84.08— Sait motörler ve kuvvet makineleri. 5 
84.09— Makine ile tahrik edilen yol silindirleri. 5 
84.10— Mayiat için tulumbalar, motopomplar ve tür-

bopomplar, mihaniki olmıyan tulumbalar ve 
fiat ve miktarı gösteren tertibatı olan tevzi tu
lumbaları dâhil; mayiat için elevatörler (kü
çük veya büyük kovalı, şeritli, ilâh...) : 

a) fiat ve miktarı gösteren tertibatı olan 
tevzi tulumbaları. 20 

b) Sairleri. 5 
84.11— Hava ve vakum tulumbaları, motopompları ve 

türbopomlan; hava ve sair gaz kompresör
leri, motokompresörleri ve türbokompresörleri; 
vantilatörler, hava veren veya üfleyen maki
neler ve benzerleri. 5 

84.12 — Motorlu vantilatörü ve ısıtıcı veya soğutucu veya 
rutubetlendirme tertibatı bulunan klima te
sisatı. 5 

84.13— Ocakların tağdiyesi için brülörler (ağır yağ, 

Tarife 
No. Eşyanın 

toz kömür veya komprime 
yeler, otomatik olsun olm 
diyesi için mihaniki İzga 
hazlar. 

84.14— Sanayiye mahsus fırınla 
daki elektrik fırınları har 

84.15— Buz dolaplan ve soğutma 
makine, cihaz ve malzeme 
tertibatlı). 

84.16— Kalanderler (nerede kul 
ve bunlann silindirleri. 

84.17— Isıtma, pişirme, kavurma 
fine, sterilize, pastörize, e 
haline getirme, teksif, sağ 
ğişikliğini icabettiren ben 
yapmaya mahsus cihaz 
84.14 ve 84.15 pozisyonlan 

a) Pastörizatörler, 
cihazlan, etüvler 
cihaz ve tertibatı 

b) sairleri. 
84.18 — Santrifüj makine ve ciha 

nundaki ekremözler hariç 
84.19— Şişeleri ve sair kablan 

maya, şişeleri, kutulan, çu 
doldurmaya, kapamaya, 
süllemeye, eşyayı paketle 
mahsus makine ve cihazl 
meye mahsus cihazlan; 
maya, kurutmaya mahsus 

84.20— Tartı alet ve cihazlan, t 
ve kontrol eden baskül 
santigram ve daha az 



Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

hassas teraziler hariç); her türlü terazi için 
tartılar: 

a) Teraziler ve el kantarları. 
b) Basküller. 
c) Sabit basküller 
d) Sairleri 

&L21 — Mayi veya toz halinde maddeleri püskürtmeye 
va pülverize etmeye mahsus makine ve cihazlar 
(elde, sırtta, arabada veya motor üstünde ta
şınan), kum, buhar fışkırtan cihazlarla ben
zerleri, yangın söndürme cihazları ve zirai ci
hazlar dâhil. 

*4L22 — Kaldırma, yükleme, boşaltma ve nakil işleri için 
makine ve cihazlar (asansörler ve benzerleri, 
vinçler, pa>l anığa, macuna, müteharrik vinç 
teleferik, alıcı kanca, ilâh....); «dumper» deni
len boşaltma ve nakil vasıtaları ile benzerleri : 

a) Asansörler ve benzerleri 
b) Sairleri 

§4.23— Toprağın kazılması, delinmesi, çıkarılması, na
kil ve tesviyesi için sabit veya müteharrik ma
kine ve cihazlar (Mihaniki kazmalar, kömür ta
bakalarını parçalıyan makineler, kıskaçtı kepçesi 
olsun olmasın ekskavatörler, raspalar, tesviye 
makineleri, buldozer, skreyper, ilâh...) 84.22 po
zisyonundaki makine ve cihazlar hariç; kazık 
varyosları 

8424— Toprağı hazırlamak, işlemek ve ekmek için zi
raat makine ve cihazları 

M.25— Ziraat mahsullerinin hasat ve harman edilmesi 
için makine ve cihazlar; ot ve saman balya pres
leri; çayır ve çimen biçme makineleri; hububat 
tanelerini saman ve çöpünden ayıran kalbur 

Tarife 
No. Eşyanın 

makineleri, yumurta, me 
sulleri seçen makineler 

84.26 — Süt sağmaya mahsus mak 
çülükte kullanılan sair m 
pozisyonundaki pastöriza 
makineler hariç). 

84.27 — Şarap, elma şarabı ve be 
kullanılan presler, f ulva 

84.28— Ziraate, bahçıvanlığa, ta 
ve ormancılığa mahsus sa 

84.29 — Değirmenciliğe, hububat 
ve ihzarına mahsus maki 

84.30— Ekmek, pasta, bisküvi, 
ve şeker sanayii ile şeke 
şekercilik, çikolatacılıkta 
başka pozisyonlarında bul 
yen makine ve cihazlar 

84.31 — Kâğıt hamuru imaline, k 
tirme ameliyelerine mahs 

84.32— Formaları kitap haline g 
liyen makineler, forma 
dâhil 

84.33— Kâğıt ve mukavvayı işle 
kime ve cihazlar. 

84.34— Matbaa harflerini eritm 
meye mahsus makineler 
ve benzerleri için makin 
harfleri, kiliseler, bask 
ve üstüvaneler, hazırlan 
düz veya taneli levhalar: 

a) Matbaa harfleri 
meye ve dizmey 

h) Sairleri. 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

- S4u35 — Matbaa ve baskı sanatları için makine ve ci
hazlar, matbaacılığa mahsus kâğıt vericiler, 
kırıcılar ve sadr yardımcı cihazlar. 

S4L36 — Dokumaya elverişli maddeleri hazırlryan (eğir
me safhası dâhil) makine ve cihazlar; doku
maya elverişli sentetik ve suni elyaf imal eden 
makineler, filâtür veya retor makineleri; bo
bin, çile makineleri ve mancınık. 

54.37— Dokuma, örme, tül, dantelâ, işleme, file, şerit-
çi ve gaytancı eşyasına mahsus tezgâhlar; do
kuma için hazırlayıcı ve yardımcı cihaz ve 
makineler (çözgü makinesi, haşıl veya tutkal 
makinesi, armür makinesi, jakar makinesi, 
ilâh....). 

54.38— 84.36 ve 84.37 pozisyonlarındaki makinelerin 
aksam ve teferruatı (kard garnitürü, tarak, 
iğneli tarak, üretme memesi, dğ, kelebek veya 
boynuz, mekik, gücü çerçevesi, gücü teli, tri
kotaj iğnesi, trikotaj platoni ve kroşeleri. 
ilâh...). 

$4.39— Top halinde veya şekilli keçe imaline mahsus 
makine ve cihazlar (keçe şapka imaline mah
sus makineler ve şapka kalıplan dâhil). 

•34.40-- îplik, mensucat ve dokumaya elverişli madde
ler mamulâtmın yıkanması, beyazlatılması (ka
şarlanması), boyanması, aprelenmesi ve biti
rilmesi için makine ve cihazlar (çamaşır, ütü, 
pres makineleri ve mensucatı kesmeye mahsus 
makine ve cihazlar dâhi l) ; ipMk, mensucat, ke
çe, deri, duvar kâğıdı ve yer muşambaları ve 
benzerleri üzerine basma yapan makine ve ci-

^ ;••' hazlar. 

Tarife 
No. Eşyanın 

84.41 — Dikiş makineleri (mensu 
ilâh... içen), dikiş makin 
dikiş makineleri iğneleri. 

84.42— Deri ve köselenin işlenme 
ri veya kösele eşyanın im 
ve cihazlar, 84.41 pozisy 
neleri hariç. 

84.43— Çelik fabrikalarında, dö 
den sanayiinde kullanıla 
ocağı, döküm potası, blo 
tında döküm yapan maki 

84.44— Haddeler, takım halinde 
silindirleri., 

84.45— Madenlerin işlenmesine m 
ler (84.49 ve 84.50 pozisy 

84.46— Camı soğuk olarak işlem 
aletler ile taşı işlemeye m 
(84.49) pozisyonundakiler 

84.47 — Ağacı, mantarı, kemiği, eb 
zeri sert maddeleri işlem 
aletler (84.49) - pozisyon 

84.48— 84.45 ilâ 24.47 (dâhil) p 
kineli aletlerin parça v 
alet tutanlar dâhil (el âl 
sın), otomatik deklanşm 
taksim edici tertibat ve 
lan sair hassas hususi ter 

84.49 — El ile kullanılan pnöımati 
makineli aletler (ihtirak 
aletler dâhil) 

84.50— Kaynak yapmaya, kesme 
mahsucs gazla çalışan ma 
molar dâhil). 



Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

84.51— Yazı makineleri (toplama tertibatı olmıyan): 
çok yazan makineler. 

84.52— Hesap makineleri, kaydedici kasalar ve topla
yıcı tertibatı olan benzeri cihazlar (bilet dam-
galıyan, iptal eden, ilâh... cihazlar gibi); muha
sebe matineleri. 

84.53— Delinmiş kartlı istatistik makineleri ve benzeri 
cihazlar (delici, kontrol edici, ayırıcı, cetvel ya
pıcı, teksir edici, ilâh.., gibi). 

84.54— Yazıhane için sair makine ve cihazlar (istinsah 
taıakineleri, adres makineleri, madenî paraları 
sayan ve ayıran makineler, zımba ve raptiye ci
hazları, -kurşun kalem açan cihazlar, ilâh...). 

84.55— 84.51 ilâ 84.54 (dâhil) pozisyonlarındaki ma
kine ve cihazların parçaları. 

84.56— Toprak, taş, maden cevheri ve benzeri sair katı 
maddeleri ayırmaya, elemeye, yıkamaya, kır
maya, ezmeye, karıştırmaya mahsus* makine, ve 
cihazlar; katı yakıtları, seramik hamurlarını 
çimentoyu, alçıyı, ve benzeri sair katı maddeleri 
aglomere etmeye, kalıp haline getirmeye mah
sus makine ve cihazlar, kumdan dökümhane ka
lıbı yapmaya mahsus makineler, ilâh... 

84.57 — Cam ve cam mamulâtını sıcak olarak imal et
meye, işlemeye mahsus makine ve cihazlar; 

, . elektrik ampul ve valfleri imaline mahsus ma
kineler. 

84.58 — Otomatik satış cihazları, posta pulu, sigara, çi
kolata, yenilecek madde, ilâh. . . . tevzi eden 
makineler gibi (hüner ve şansa göre işliyenler 
hariç). 

84.59— Bu faslm başka pozisyonlarında bulunmayan 
ve zikredilmiyen makine ve cihazlar. 

Tarife 
No. Eşyanın 

84.60— Maden, cam, kauçuk ve 
için kalıplar (matris il 
hil). 

84.61 - Âdi madenden musluk 
ve cihazlar, su ve akıc 
dâhilinde akmalarını ta 

84.62— Her nevi rulmanlar (b 
veya her şekilde rulolu 

84.63 Dişli milleri, sürati artır 
ren cihazlar, volanlar, k 
tak kovanları, kavramal 
parçalar. 

84.64— Maden ve aspestostan c 
vasıtaları ve borular içi 
tiplenmiş takım veya g 
poşet, zarf veya benzer 

a) Aspestos conta 
b) Sairleri. 

84.65— Elektrikli olmıyan makin 
Bu faslın başka pozisyon 
zikredilmiyen). 

Fasıl 

Elektrik makine ve ci 
işlere yar 

NOT : 
1. 85.06 pozisyonuna m 

ne, otel ve benzeri 
sıklette elektrik süpü 
makineleri, bulaşık 



Tarife Kıymetin 
No. Eşyanın cinsi den % 

da maddelerini ezen ve karıştıran makine
ler, meyva presleri, oda vantilatörleri İle 
âzami ağırlığı 20 Kg. olan ve ev, yazıhane 
ve benzeri yerlerde kullanılan sair cihazlar 
girer, 84.40 pozisyonundaki çamaşır yikaw.a 
makineleri, 85.10 pozisyonundaki evlerde 
kullanılan sair elektrotermik cihazlar bu 
pozisyona dâhil değildir. 

2. Elektriğin yalnız muharrik kuvvet olarak 
kullanıldığı veya çalışmasında tâli derece
de rol oynadılı cihazlar 85.10 ve 85.22 po
zisyonlarına tatbik edilmezler. 

85.01— Elektrik jeneratörleri, motörler, transformatör
ler, reaksiyon bobinleri, rotatif konvertisörler. 
sitatik konvertisörler (redresör, ilâh) ve ben
zeri makine ve cihazlar (85.08, 85.09 ve 85.21 
pozisyonlarındaki cihazlar hariç). 5 

85.02— Elektromanyetik cihazlar (Elektromıknatıslar, 
manyetik yataklar, manyetik yatak kovanları, 
manvetik kavramalar, manyetik frenler, ilâh). 
mıknatıslar. 5 

85.03— Elektrik pilleri. 50 
85.04— Elektrik akümülâtörleri. 50 
85.05— El ile kullanılan elektromekanik aletler ve ma

kineli aletler. 5 
85.06— Evlerde kullanılan elektromekanik cihazlar. 50 
85.07-- Elektrikli saç, traş ve kırpma makineleri. 50 
85.08 — Dahilî ihtiraklı motörlerî ateşlemek ve hareket 

ettirmek için cihaz ve tertibat (Manyetolar, di 

Tarife 
No. Eşyanın 

nama - manyetolar, ateş 
starterler, dinamo ve al 

85.09 — Velosipet ve motorlu k 
dınlatma ve işaret cihaz 
lanmaya mâni olan ciha 

85.10— Elektrotermik cihazlar 
hazları, sanayiye mahsu 
hil) 

85.11 —- Kendi enerji kayna'klar 
portatif lâmbalar (pilli, 
manyetik, ilâh....), 85.09 
lar hariç: 

a) Maden ocakları 
b) Sairleri. 

85.12- Radyoloji cihazları, X 
ekranlar ve sair yardım 

85.13-- Elektrikli telefon ve te 
portör ile uzak mesafe 
yarıyan cihazlar dâhil. 

85.14 Mikrofon ve hoparlörle 
törleri. 

85.15— Alıcı ve verici radyotel 
televizyon (radyo, gram 
merası dâhil); trafiği d 
zeri tertibat; ülturases 
dalga dedektörleri ve s 

a) Alıcı radyo, r 
vizyon cihazlar 

b) Sairleri. 
85.16 — Demiryolları ve sair yo 

ret, emniyet, kontrol 
(makas ve işaretleri uz 
manda cihazları dâhil). 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

85.17 — Apartman, iş yerleri ve oteller için elektrikli 
ziller, elektrikli işaret cihazları, haber verici 
tablolar, hırsızlığa, yangına, ilâh... ye karşı 
elektrikli emniyet ve alarm cihazları. 20 

85.18—• Elektrik kondansatörleri, sabit, değişen veya 
'ayarlanabilenler. 10 

85.19— Elektrik ceryanınm kesilmesi, kollara ayrıl
ması, bağlanması, tanzimi, ayarı, kumanda ve 
tevzii için cihazlar (bağlama kutuları, komü-
tatörler, disjonktörler, devre kesiciler, reosta
lar, şelf bobinleri, ternros'talar, tevettür nazım
ları, kumanda ve tevzi tabloları, ilâh....), ısıtıcı 
olmıyan rezistanslar (85.21 pozisyonundakiler 
hariç). 26 

85.20— Elektrik tenviratı için ampul ve tüpler (elek
trikli ark lâmbaları dâhil), 85.11 pozisyonun
da yazılı olan cihazlar hariç. 50 

85.21 — Aydınlatmadan gayrı işlerde kullanılan tüp, 
lâmba ve ampuller (katot şualı tüpler, her çe
şit elektronik tüpler, gazlı veya vakumlu fo
toelektrik selüller, değişebilir rezistanslı lâm
balar) . 10 

85.22— Bu faslm başka pozisyonlarında zikredilmiyen 
ve bulunmıyan elektrikli makine ve cihazlar. 50 

85.23— Elektrik için izole edilmiş tel ve kablolar, bir
leştirici parçalarla teçhiz edilmiş olsun olma
sın (anodik olarak okside edilmiş veya lake 
teller dâhil). 50 

,85.24— Elektrik ve elektroteknik işler için aglomere 
veya pişmiş kömürden veya grafitten eşya ve 
parçalar (elektrik balesi imali içen kömürler, 
lâmba, pil ve mikrofon için kömürler; fırın, 
teshin, kaynak ve elektroliz için elektrotlar. 

Tarife 
No. Eşyanın 

elektrik makine ve ciha 
85.25—Her maddeden izolatörl 
85.26— Elektrik makine, cihaz 

edici maddelerden kuru 
pozisyonundaki izolatör 

85.27— Her maddeden izole ed 
bağlayıcı parçaları, ka 
maddelerden olanlar ha 

85.28— Elektrikli makine ve 
faslın başka pozisyonla 
zikredilmiyen. 

BÖLÜM 

Nakil v 

NOT: 
1. Aşağıda yazık olan 

ğildir; 
a) 84.04, 84.09, 

84.23 pozisyon 
müteharrik cih 

b) 97 nci fasla dâ 
2. Nakil vasıtalarına a 

dahi aşağıda yazık 
sam», «parçam ve 
anlamına dâhil de 
a) Bandajlar, iç v 

ve kauçuk halı 
b) Yaylar, transm 

zincirler, kilitle 



Kıymetin-
Eşyanm cinsi den % 

tibatı, elektrikle çalışmıyan tenvir ci
hazları (Bölüm XV); 

c> Buhar jeneratörleri, kazanların yardım
cı cihazları ve teferruatı, gazoj enler, 
buhar makineleri ve 84.01, 84.02, 84.03. 
84.05, 84.06, 84.08 pozisyonlarınlaki sa
ir kuvvet makineleri; nakü vasıtaları
nın teçhizinde kullanılan vinçler ve sa
ir kaldırma, yükleme ve boşaltma ci
hazları (84.22), her türlü rulmanlar 

• (84.62); 
d) Elektrik motörleri ve jeneratörleri, 

elektrikle çalışan ateşUme, hareket et
tirme, aydınlatma ve işaret ciha-zları, 
telsiz cihazları ve umumiyet itibariyle 
nakil vasıtalarının teçhizinde kullanı
lan ve elektrikle çalışan cihazlar ve te
ferruat (Fasıl : 85); 

e) Sürat ve devir sayaçları, seyir cihaz 
lan Ve benzeri cihazlar (Fasıl : 90): 

f) Saatler (fasıl 91); 
g) Silâhlar (fasıl 93). 

3. 2 numaralı ihtarda derpiş olunan istisna
lar hariç, umumiyet itibariyle veya münha
sıran 86, 87 ve 88 nci fasıllara dâhil bulu
nan nakü vasıtalarında kullanıldığı anlaşı
lan aksam ve parçalar nakil vasıtaları ak
sam ve parçaları rejimine tâbi kılınırlar. 
Mihaniki veya elektrikli aksam ve parçalar 
hem nakü vasıtalanında hem de makine
lerde kullanılanbilen neviden iseler XVI 
ncı bölüme gider. 

4. Hem hava ve hem de kara nakü vasıtası 

Eşyanın 

olarak kullanılmak 
imâl edüen uçaklar 
Hem kara ve hem 
olarak kullanılmak 
imal edüen motorlu 
lu kara nakü vasıt 

5. îmdli sona ermemiş 
sik nakil vasıtalan 
ları gösterdikleri ta 
veya bütün parçala 
sıtalan rejimine tâ 

Pasü 

Demiryolu nakil vasıta 
için elektrikle çalış 

NOT : 
1. Aşağıda yazılı olan 

dir : 
a) Demiryolları 

(44.07); 
b) 73.16 pozisyon 

miryolu malzem 
c) 85.16 pozisyonu 

şan işaret cihaz 
2. Dingiller, tekerlekl 

kerlekler (tekerlek 
tekerlek gövdeleri v 
lerin sair aksamı, 
ve sair benzeri tek 
yatakları (yağ yat 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

tertibatı, müsademe tamponları, cer kanca
ları ve koşum takımları, geçiş körükleri ve 
vagon sandığı eşyası 86.09 pozisyonuna gi 
der. 
Birleştirilmiş hatlar (portatif olsun olma
sın), döner köprüler, durdurma tamponla
rı, gabariler, makas tertibatı ve benzeri 
sabit malzemeler 86.10 pozisyonundadır. 
(Sabit ve döner) diskler, levhalar ve se
maforlar, hemzemin geçitler için kumanda 
cihazları, uzaktan kumanda cihazları vt 
yollar için sair sabit işaret cihazları, elek
trikle aydınlatma için tâli tertibatı hak 
olsalar dahi 86.10 pozisyonuna giderler. 

86.01— Buharlı lokomotifler ve lokotraktörler; ten
derler. -İ 

86.02— Elektrikli lokomotifler ve lokotraktörler (akü-
ımülâtörlü alanlar veya elektrik enerjisini dı
şardan alanlar). •> 

86.03— Sair lokomotif ve lokotraktörler, dizel - elek 
trik motorlu olanlar dâhil. •> 

86.04— Motorlu vagonlar, tramvaylar ve motorlu dre
zinler. 10 

86.05— Yolcu vagonları, tramvay römorkları, bagaj 
furgonları, posta vagonları, hastane vagonları, 
mevkufların nakline mahsus höcreli vagonlar, 
.tecrübe vagonları ve demiryolları için sair hu
susi vagonlar. 10 

86.06— Atelye vagonlar, vinçli vagonlar ve demirjo-

No. Eşyanı 

lu için sair servis vago 
ler. 

*fi.07 Ray üzerinde yük na 
vagonetler, hem karad 
de işliyebilecek şekild 
sıtaları dâhil. 

Ĥ.ÜH Her nevi nakliyat için 
ners» (sarnıç ve hazne 

S6.09 Demiryolu nakil vasıta 
ları. 

^6.10 Demiryollarında kulla 
trafik için elektrikle 
ları. 

Fa 

Motorlu kara nakil vas 
letler, velosipetler ve s 

NOT: 
1. Bu fasıl anlamında 

tiki eşya ve yolcu 
yan ve diğer nakil v 
Çekmek veya itmek 
ifade eder. 

2. Şoför mahalli mevc 
kil vasıtası şasiler 
hil değildir, 87.02 

3. 87.10 pozisyonu, n 
bindiği şekilde ima 
bilyalt rulmanları 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

bisikletlerini muhtevi değildir, bunlar 97.01 
pozisyonuna gider. 

87.01— Traktörler, vinçli traktörler dâhil 25 
87.02 — Motorlu kara nakil vasıtaları, motorunun nevi 

ne olursa olsun, insan ve eşya nakline mahsus 
(Spor otomobilleri dâhil) 40 

87.03 — Tamir arabaları, tulumbalı veya merdivenli ara
balar, süpürmeye veya kar temizlemeye mahsus 
arabalar, arazözler, vinçli arabalar ve hususi 
istimaller için benzeri sair motorlu kara nakil 
vasıtaları 15 

87.04— Motorlu kara nakil vasıtalarının motorlu şa
sileri 25 

87.05— Motorlu kara nakil vasıtalarının karoserileri, 
. şoför mahalleri dâhil 100 

87.06— Motorlu kara nakil vasıtalarının ve traktörlerin 
aksamı, parçaları ve teferruatı : 

a) 87.04 pozisyonundaki vasıtaların aksamı 20 
b) 87.01 pozisyonundaki vasıtaların aksamı 15 
c) Sairleri 90 

87.07— Fabrika, mağaza, antrepo ve benzeri yerlerde 
kullanılan motorlu şaryolar (eşya nakledenler, 
vasıta çekenler), motorunun nev'i ne olursa 
olsun; bunların aksamı ve parçaları. 20 

87.08— Tanklar ve zırhlı otomobiller, silâhla teçhiz 
edilmiş olsun olmasın^ bunların aksam ve par
çaları. 15 

87 09 — Motosikletler ve motorlu velosipetler, sepetli 
(Saydkarlı) veya sepetsiz, motosiklet ve her 

*/ * 

Tarik 
No. Eşyanın c 

türlü velosipet için sepetle 
87.10 — Motorsuz velosipetler (üç 

petler ve benzerleri dâhil) 
87.11— Hasta ve malûller için hare 

tertibatlı tekerli koltuklar 
lar (motorlu olsun olmasın 

87.12 — 87.09, 87.10, 87.11 pozisyon 
talarının aksamı, parçaları 

87.13— Çocuk ve hasta nakline ma 
tertibatı olmıyan arabalar; 
parçaları. 

87.14— Motorsuz kara nakil vası 
yonundakiler hariç) ve bu 
vasıta için römorklar; bun 
çaları. 

Fasıl : 

Hava nakil v 

88 01 — Balonlar ve hava gemileri. 
88 02 — Uçaklar, helikopterler, plan 
88.03— Balonların, hava gemilerin 

likopterlerin, planörlerin 
sam ve parçaları. 

88.04 — Paraşütler ve teferruatı. 
88.05— Katapült'ler ve benzeri s 

yerde uçuş talimi için ciha 



Tarife 
No. 

Krymetin-
Eşyanm cinsi den % 

Fasıl : 89. 

Deniz, nehir ve göl nakü vasıtaları 

NOT : 
1. İnşası sona ermemiş gemilerle gemi tekne

leri ve monte edilmemiş gemiler, nevilerine 
göre, gemi rejimine tâbidir. Nevileri kesin 
olarak tâyin edilemediği takdirde 89.01 po
zisyonuna gider. 

2. Sallar ve feribotlar 89.01 pozisyonundadır. 

89.01 — Gemiler, sandallar ve tekneler (bu faslın diğer 
pozisyonlarına dâhil bulunanlar hariç). 50 

89.02— Römorkörler. 5 
89.03— Hususi istimaller için gemiler (tarak gemileri, 

yangın söndürmeye mahsus tulumbalı gemiler, 
yüzen vinçler, fener gemileri, yüzen havuzlar, 
ilâh...). 5 

89.04— Feshedilecek gemiler. 15 
89.05— Yüzen çeşitli cihazlar (dubalar, şamandıralar 

ve benzerleri gibi). 20 

Tarife 
No. Eşyanın ci 

BÖLÜM - x 
Optik alet ve cihazlar; fo 
ölçü, kontrol cihazları, has 
rahi alet ve cihazlar; saatle 

dayı kayıt ve nakil 

Fasıl : 

Optik alet ve cihazlar; fo 
ölçü, kontrol cihazları ve h 

rahi alet ve 

NOT : 
1. Aşağıda yazılı olanlar 

dir : 
a) Optik tarzda işlen 

maddelerden taklit 
b) Bu fasıldaki aletle 

miş kauçuktan (40 
seleden (42.04) eş 

c) Optik tarzda işlen 
(70.18); 

d) Vidalar, yaylar, z 
de kullanılabilen 
sair eşya; 

e) Fiyat ve miktar öl 
tibatı, olan tevzi 
tartma suretiyle sa 
baskül ve teraziler 
len tartılar (84.20 

f) Velosipet ve motor 
trikli fenerler ve 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

cihazları ve elektrikli işaret cihazları 
(85.09); trafiği idare, ciheti tâyin eden 
radyo - elektrik cihazları, ültrases ve 
elektromanyetik dalga dedektörlen ve 
sonda cihazları (85.15); 

g) Oyuncak mahiyetindeki eşya (Fasıl 
97); 3 

h) Mamul oldukları maddeye göre tarife
de yer almış olan kapasite ölçüleri. 

2. 1 numaralı notta nazara alınmış olan istis
nalar mahfuz kalmak şartiyle, münhasıran 
veya başlıca, bu fasılda yazılı mamullerin 
parça, aksam ve teferruatı (Ayaklar dâhil) 
olduğu anlaşılan eşya bahsi geçen mamul
lerin rejimine tâbi olur. Bu eşyanın aksam 
ve teferruatı ayrı bir pozisyonda bulundu
ğu ahvalde bu kaide cari olmaz. Bununla 
beraber optik tarzda işlenmiş parçalar. 
hale göre, 90.01 veya 90.02 pozisyonunda-

" : dır. y ^ 
Aynı zamanda hem bu fasılda yazılı eşya 

" için, hem saat parça ve makinelerinde ve
ya sair makine ve cihazlar için kullanilabi- ~*~ 
len mihaniki veya elektrikli aksam, saat
çilikte kullanılan malzeme olup olmadığına 

' göre, 91 nci fasılda veya XVI neı bölümde-
"%. dir. TWZ„ 

3. Bu fasılda tanı halde bulunan cihazlarla 
~^W bunların aksamı arasında bir tefrik ya- ^" 

* pıldığı takdirde cihazların tam halde bu-
-T-"Ç lunmıyanları tam halde bulunanların mü- r ''"""" 

~"fT«, meyyiz vasıflarını gösterdiği takdirde ciha- ^ 

Tarife 
No. Eşya 

zın rejimine tâ 
olunmaz. 

4. Ait oldukları ale 
hal edilen mah 
alet ve cihazlarl 
miş oldukları ta 
ların rejimine tâ 
Kutu ve mahfaz 
de 42.02 pozisyon 
maddenin rejim 
daki cihaz ve al 
mezler. 

90.01 — Öptük tarzda işlenmi 
Kuvart, suni plâstik 
ler. 

90,02— Ait oldukları alet ve 
gelen optik tarzda iş 
tkuvartz, suni plâstik 
ler; çerçeve ile teçhi 

90.03 — Gözlük, saplı gözlük 
ve çerçeve aksamı. 

90.04— Monte edilmiş gözl 
(benzeri eşya (tıbbî, k 

90.05 — MenşurTu ve adeseli 
90 06 — Astronomiye ve fcoz 

lar (teleskop, astron 
yal dürbünler ilâh ... 

90.07 — Fotoğraf cihazları ( 
mikrofotoğrafiye m 



Tarife * Kıynıetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

metri cihazları dâhil), optik kısımları veya mik
roskobu ile birlikte olsun olmasın. 30 

90.08 — Se^li, sessiz sinematograf makineleri (havadan 
sinema çekenlerle mikrosinematoğraf dâhil), ses
li veya sessis sinema gösteren makineler, ses 
cihazları, optik aksamı veya mikroskobu olsun 
olmasın. 40 

90.09— Projeksiyon cihazları; her modelde agrandisman 
ve küçültme cihazları, optik kısımları olsun ol
masın. 26 

90.10 — Fotoğrafçılık ve sinemacılık için malzeme ve 
teferruat (şasipres, filimleri kurutmaya, par
latmaya, basmaya, develope etmeye, senkronize 
etmeye ve sinema hilesi yapmaya mahsus cihaz
lar; filim sarmaya mahsus makaralar, sinema 
göstermek için perdeler, poz müddetini hesaplı -
yan cihazlar, ilâh ....). 25 

90.11 — Elektronik mikroskoplar. 5 
90.1!2 — Optik mikroskoplar, -optik kısımları bulunsun 

bulunmasın. 5 
90.13— Optik cihazlar ve aletler, bu faslın başka yer

lerinde bulunmıyan ve zikredilmiyen (projek
törler dâhil). 20 

90.14— Jeodeziye, topografyaya, arazinin ölçülmesine 
ve nivelemamna, deniz, nehir, hava seyrüseferine 
ve hidrografiye; meteorolojiye, hiydrolojiye, 
jeofiziğe mahsus makine ve cihazlar. •"> 

90.15— Hassas teraziler (5 santigram ve daha az sık
leti tartacak hassasiyette), tartıları bulunsun 
bulunmasın 10 

90.16 — Resim yapmaya ve çizgi çizmeye mahsus alet-
let (pantograf, plânimetre, pergel takımları. 
ilâh...) ; bu faslın başka yerlerinde bulunmıyan 

Tarife 
No. Eşya 

ve zikredilmiyen ölç 
yene, kontrol etmey 
lü hesap cetvelleri, 
leri. 

90.17 — Tıbba, cerrahiye, d 
mahsus alet ve cihaz 
lar dâhil. 

90.18— Mekanoterapi, psiko 
noterapi ve suni t 
zeri; gaz maskeleri v 
ları. 

90.19 — Ortopedi cihazları ( 
hil) ; protezler, ezcü 
ir protez uzuvlar; s 
laştıran cihazlar; kı 
reler, gutiyerler ve 

a) Protez uzuv 
b) Protez dişle 
c) Sairleri. 

90.20— Talim, terbiye ve e 
hazlar (sanayide ku 
yan). 

90.21 — Maden, ağaç, dokum 
de, kâğıt, plâstik m 
rin mukavemet, da 
mukavemet, elastikiy 
larını ölçmeye mahsu 

90.22— Dansimetreler, alfcoo 
benzeri cihazlar, ter 
kaydedici tertibatı o 

90.23— Seyyal gazleri, mayi 
kontrol etmeye, tan 

^ mahsus elektrikle iş 



Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

('manometreler, detandörler, termos'talar, sevi
ye müşirleri, baca dumanı regülâtörleri, gaz ve 
duman anelizörleri, kalorimetreler, piromet
reler, debdtmetreler, ilâh...), 90.27 pozisyonun
daki cihazlar hariç. 

90.24 — Fiziğe ve kimyaya ait alet ve cihazlar (sakari
metre, polarimetre, refraktometre, spektnome't-
re, vizkozimetre, ilâh... gibi). 

90.25— Gaz, mayi ve elektrik sayaçları. 
90.26— Sair sayaçlar (devir adedi sayaçları, taksimet

reler, kastedilen mesafe sayaçları, podometre-
ler, ilâh...); her nevi sürat müşirleri ve taki
metreler. 

90.27 — Elektrikli ölçü aletleri (90.25 pozisyonundaki
ler hariç) ve elektriği olmıyan kemiyetleri 
elektrikli vasıtalarla ölçen cihazlar. 

90.28— 90.23, 90.25,.90.26 ve 90.27 pozisyonlarındaki 
cihazların aksam ve teferruatı. 

Fasıl: 91. 

Saatler 

NOT: 
1. 91.02 ve 91.09 pozisyonları anlamında «saat 

makinesi» tâbiri nâzım alet olarak rakkası 
bir zemberek ile teçhiz edilmiş olan ve saat 
makinesi tablası ve köprüleri ile birlikte 
yüksekliği 12 milimetreyi geçmiyen maki
neleri ifade eder. 

Eşya 

2. Gemi kronometre 
lan küçük krono 
miştir: 
a) Gemi kronom 

Eşapman te 
vuran ve ku 
sa olsun, da 
askı tertibat 
saatlerdir; 

b) Gemilerde k 
Eşapman te 
ve hususi bi 
edilmemiş bu 

3. Eşapmansız işlem 
zemberekli makin 
yonlarına dâhil 

4. Yaylar (zemberek 
ler, istimal yeri 
saatlerin ağırlık 
pozisyonuna dâhi 
eden maddeye g 
lar. 

5. 3 ve 4 numaralı 
kalmak şartiyle 
de ,hem de sair 
cihazlariyle hass 
saat, makine ve p 

6. Ait oldukları saa 
kutu ve mahfaca 
atlerle satılıp f 
ları takdirde b 



Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

olurlar; ayrı getirildikleri takdirde mamul 
oldukları maddenin rejimine tabidirler. 

90.01 — Cep saatleri, kol saatleri ve benzerleri, zamanı 
ölçen portatif sayaçlar (Ohronographes) dâ
hil. 

91.02 —• Saat makineli masa ve dıvar saatleri ve her ne
vi münebbihli saatler. 

91.03— Gemi kronometreleri ve gemilerde kullanılan 
Iküçük kronometreler. 

91.04— Otomobil, uşak ve benzerleri için hususi suret
te imâl edilmiş saatler. 

91.05 — Saat makineli kontrol cihazları (işçinin deva
mını kontrola mahsus, bekçi kontrol saatleri, 
ilâh....). 

91.06 — Sair masa, duvar ve bina saatleri. 
91.07 — İstenilen zamanda bir mekanizmayı hareket et

tiren saat tertibatını havi cihazlar (Otomatik 
olarak muayyen müddetle ışıkları yakan ve 
söndüren cihazlar, ilâh'....). 

91.08— Cep ve kol saati zarfları (camlı olsun olmasın) 
ve bunların aksamı, taslaklar dâhil. 

91.09— Cep ve kol saati makineleri (Monte edilmemiş 
saat makineleri dâhil, eşapman, zemberek, kad
ran ve ibreleriyle birlikte olsun olmasın) 

91.10 — Sair masa, duvar ve bina saatlerinin makineleri 
91.11— Masa ve bina saatleri için zarflar, kabineler 

ve bunların aksamı 
91.12— Sair saat aksamı 

Tarife 
No. Eşya 

F 

Musiki aletleri, seday 
bunların a 

NOT: 
1. Aşağıda yazılı o 

ğildir : 
a) Fotoelektrik 

hassaslandır 
fotoelektrik 
hassaslandır 
ihtiva edenle 

b) Elektrikli h 
(85.14) ve r 

c) Fotoelektrik 
kaydeden ve 
bunların ses 

d) Oyuncak ma 
leri (97.03); 

e) Koleksiyon 
yetinde olan 
ya 99.06). 

2. Bu fasıldaki alet 
lanmamış buluna 
bulunanların mü 
ları takdirde ayn 

3. Delikli mukavva 
vanlar (92.09), g 
zerleri (92.11) 
aletlerle birlikte 
kendi rejimlerin 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

4. Ait oldukları alet ve cihazlarla birlikte ithal 
edilen kutu ve mahfazalar normal olarak bu 
alet ve cihazlarla satılıp fiyata dâhil edilmiş 
oldukları takdirde bu alet ve cihazların re
jimine tâbi olurlar. Kutu ve mahfazalar 
ayrı ithal edildikleri takdirde kendi rejim
lerine tâbi olup 92.09 ve 92.12 pozisyonları
na tatbik edilmezler. 

92.01— Piyanolar (otomatik, radyo - elektrik ve ben
zeri tertibatlı olsun olmasın); klavsen ve klav
yeli sair telli aletler; harplar. 15 

92.02 — Sair telli musiki aletleri. * 25 
92.03 — Borulu orglar; armonyom ve klavyeli ve ma

denî dilli benzeri aletler, radyo - elektrik ve 
benzeri tertibatlı aletler dâhil. 30 

92.04 — Akordeon ve konsertinalar (pedal ile hava 
verilen akordeonlar dâhil); ağız armonika
ları. 25 

92.05 — Sair nefesli musiki aletleri. 25 
92.06—• Doğrudan doğruya vurularak çalman musiki 

aletleri (trampet, davul, ksilofon, metalofon, 
simbal, kastanyet, ilâh... gibi). 25 

92.07 — 92.01 ilâ 92.06 (dâhil) pozisyonlarında yer al
mamış olan musiki aletleri, orkestriyon, later
na, müzikli kutu (rehavi), öten makineli kuş
lar, musiki testereleri dâhil; işaret ve çağır
ma aletleri (kornalar, düdükler, avcı düdükle
ri, ilâh.... gibi). 50 

92.08 — Musiki aletlerinin telleri. 25 
92.09 — Musiki aletlerinin aksamı, parçaları ve teferru-

Tarifr 
No. Eşyanın c 

atı (musiki aletlerinin t 
aletlerini mihaniki olarak 
likli kâğıt ve mukavvalar 
diskler, metrenom ve di 

92.10— Gramofon ve sedayı kayı 
aletler. 

92.11— 92.10 pozisyonundaki alet 
dayı kaydeden boş pl 
zırlanmış mumlar, şeritler 
doldurulmuş olanları; d 
plâklar; plâk imali için g 
kalıplar. 

92.12—• 92.10 pozisyonunda yer 
sair aksamı, parçaları ve t 

BÖLÜM 

iSilâhlar ve m 

Fasıl 

Silâhlar ve 

NOT: 
1. Aşağıda yazılı olanlar 

dir : 
a) Kapsüller, infilâ 

törler, tenvir fiş 
ler ve 36 ncı fas 

b) Silâhla teçhiz ed 
otomobiller (87.08 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

c) Zemberekli oklar, ok ve yaylar, eskirim 
için ucu düğmeli silâhlar ve oyuncak 
mahiyetinde olan silâhlar (fasıl 97); 

d) Koleksiyon eşyası ve antika eşya ma
hiyetinde olan silâhlar (99.05 veya 
99.06). 

2. 93.05 pozisyonu 1,5 kg. dan daha az sıklette 
olan karabinalarla, 0,670 kg. dan daha az 
sıklette olan tabancaları muhtevi değildir. 
Bunlar 97.03 pozisyonuna gider. 

3. Bâzı parçaları eksik veya imali sona erme
miş silâhlar, aynı mümeyyiz vasıfları gös
terdikleri takdirde bütün parçaları tamam 
veya imali sona ermiş silâhların rejimine 
tâbidir. 

4. Normal olarak silâhlarla birlikte satılıp 
fiyata dâhil edilmiş bulunan mûtat kutu 
ve mahfazalar ait bulundukları silâhlarla 

. birlikte ithal olunduğu takdirde aynı reji
me tâbidir. Ayrı ithal edildikleri takdir
de ait oldukları pozisyonlara gidip 98.01 
veya 93.06 pozisyonlarına tatbik edilmezler. 
Silâhların üzerine takılarak kullanılan op
tik cihazlar da aynı kaideye tabidirler. 

93.01— Kesici ve dürtüeü silâhlan (kılıç, meç, süngü. 
ilâh...) ve bunların parçaları 50 

93.02 — Revolverler ve tabancalar. 75 
93.03— Harb silâhlan, (93.01 ve 93.02) pozisyonların-

dakiler hariç). Memnu 
93.04 — Ateşli silâhlar (93.02 ve 93.03 pozisyonlarmda-

Tarife 
No. Eşyanın c 

(kiler hariç), paragrel topl 
lar, ilâh...) gibi barutun 
şan cihazlar dâhil. 

93.05— Sair silâhlar (gaz veya t 
dle işliyen tüfek, karabina 

93.06— Silâhların aksam ve parç 
nuna dâhil silâhlar hariç, 
samı ile ateşli silâhların t 
luları dâhil) : 

a) Harb silâhları ak 
•b) Sairleri. 

93.07 —• Mermiler ve mühimmat, 
larım aksam ve parçaları, 
lan ve fişek sıkıları dâhil 

a) Harb silâhlarına 
b) Sairleri. 

BÖLÜM 

Çeşitli 

Fasıl 

Mobilyalar ve tıbbi cerrah 
kımları ve b 

NOT : 
i. Aşağıda yazılı olanla 

dir : 
a) İçine hava doldu 

tıklar (40.14): 



Tarife 
No. 

Kıymetin-
Eşyanın cinsi den % 

b) Âdi madenlerden yaylar, kilitler, kasa
lar, emniyetli çekmece ve kutular ve 
kapı garnitürleri ve tertibatı 
(Bölüm XV.); 

c) Mobilya buz dolapları, teçhiz edilmiş 
olsun olmasın (84.15), (buzluklar ha
riç, bunlar 94.03 pozisyonundadır), içi
ne dikiş makinesi konulması için hususi 
surette imal edilmiş mobilyalar (84.41); 

d) Radyo gramofon, telsiz veya televiz
yon için mobilyalar (85.15); 

e) 91 nci fasla dâhil eşya, ezcümle saat 
mahfaza, zarf ve kabineleri; 

j) Her çeşit bilardo ile oyun için sair mo
bilyalar (97.04). 

2. Bu fasıl anlamında «mobilya» tâbiri mün
hasıran, yere konulmak suretiyle kullanıl
ması mûtat olan mobilyaları ifade \eder. 

3. Monte edilmemiş veya kurulmamış mobilya
lar, camdan, mermerden veya sair madde
lerden levhaları, aksam veya tefarruatı 
muhtevi bulunsalar dahi, eşyayı terkip eden 
aksam aynı zamanda ithal edildiği takdirde 
monte edilmiş mobilya rejimine tâbidir. 

94.01— Oturmaya mahisus mobilyalar (aynı zamanda 
yata'k olarak kullanılan divanlar dahil) ve 
bunların aksamı, imal edildiği madde ne olur-
sa olsun. 80 

94.02— Tıbbi cerrahi mobilyalar, ezcümle: (İmal edil
diği madde ne olursa olsun, ameliyat masaları, 

Tarife 
No. Eşyanın 

muayene masaları ve 
kullanılan mihaniki ter 
tırmaya, kaldırmaya, d 
ye mahsus mihaniki ter 
ve benzerleri, dişçi mu 
lanılan ayaklı tükrük 
bunların aksamı. 

94.03— Sair mobilyalar ve bunl 
diği madde ne olursa o 

94.04— Her nevi somya ve şilte 
ve benzerleri (yorganlar 
içlerine doldurulan mad 

Fası 

İşlenmiş halde yontma 
elverişli maddeler v 

NOT: 
1. Aşşağıda yazılı olan 

ğildir: 
a) 66 ncı fasıldaki 

baston, kamçı, 
samı); 

b) El yelpazeleri 
c) 71 nci fasla dâ 

mücevherci eşya 
d) Saplan veya a 

kalıba dökmeye 
mamul 82 nci 
çakçı eşyası, sof 
lar veya aksa 
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Tarife Kıjmetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

takılı olmaksızın ithal olunduğu tak
dirde bu fasıldadır; 

e) 90 ncı fasla dâhil eşya, ezcümle gözlük 
çerçeveleri; 

f) 91 nci fasla dâhil eşya, ezcümle saat 
mahfaza, zarf ve kabineleri; 

g) 92 nci fasla dâhil eşya, ezcümle musiki 
aletleri; 

h) 93 ncü fasla dâhil eşya, ezcümle silâh 
aksamı; 

ij) 94 ncü fasla dâhil eşya (mobilyalar 
ve aksamı); 

k) 96 ncı fasıldaki fıdçalar, podra pon
ponları veya sair eşya; 

l) 97 nci fasla dâhil eşya (oyuncaklar, 
oyun alet ve vasıtaları, üâh...); 

m) 98 nci fasla dâhil eşya (çeşitli eşya); 
n) 99 ncu fasla dâhil eşya (sanat eserleri, 

koleksiyon eşyası ve antika eşya). 
95.03 pozisyonu anlamında (fildişi tâbi
ri, 5 nci faslın 3 numaralı notunda yazılı 
maddeleri ifade eder. 

95.01 — îşlenmiş bağa ve mamulâtı. 50 
95.02 — îşlenmiş sedef ve mamulâtı. 50 
95.Û3 — îşlenmiş fildişi ve mamulâtı. 80 
95.04—• îşlenmiş kemik ve mamulâtı. T5 
95.05— îşlenmiş her nevi hayvan boynuzu, tabiî mercan, 

yontulmaya elverişli diğer hayvani maddeler ve 
bunların mamulâtı. T5 

Tarife 
No. Eşyanın 

95.06— îşlenmiş yontulmaya elv 
(korozo cevizi, cevizler, 
bunların mamulâtı. 

95.07 — işlenmiş tabiî veya aglom 
kara kehribar, kara keh 
maddeler ve bunların m 

95.08 — Kalıba dökülerek veya y 
mulât, tabiî (hayvani ve 
nî mumlardan, parafind 
kız veya reçinelerden ( 
model patlarından, sert 
ve benzeri sair maddeler 

Fasıl 

Fırçalar, süpürgeler, pom 

NOT : 
1. Aşağıda yazılı olanl 

dir : 
a) 71 nci fasla dâh 

madenlerden ma 
b) Oyuncak mahiy 

97). 
2. 96.03 pozisyonu a 

fırça başv» tâbiri, b 
lunan ve fakat ayr 
hissedilmeksizin boy 
ve benzeri eşya imâl 
bir durumda olan, k 
de eder. İşbu demet 



Tarife 
No. 

Kıymetin-
Eşyanın cinsi dem % 

pıştırıcı bir madde veya bir sıva maddesi 
sürülmüş bulunabüir. 

96.01— Büyük ve küçük süpürge bağlanmış demet ha
linde, saplı olsun olmasın. 40 

96.02— Fırçalar, süpürge fırçalar, makine parçası ola
rak kullanılan fırçalar dâhil : 

a) Makine parçası olarak kullanılanlar. t 
b) Sairleri. 75 

96.03— Fırça imalinde kullanılmak üzere hazırlanan 
fırça başları. 30 

96.04— Büyük ve küçük toz süpürgeleri. 75 
96.05 — Küçük ve büyük podra ponponları ve benzer

leri; imal edildiği madde ne olursa olsun. 100 
96.06 — El kalburları ve elekler, imal edildiği madde 

ne olursa olsun. 30 

Fasıl: 97. 

Oyuncaklar, oyun alet ve vasıtaları, spor alet 
ve vasıtaları 

NOT: 
1. Aşalıda yazılı olanlar bu fasla dâhü değü-

dir : 
a) Donanma fişekleri ve 36.05 pozisyonun

daki sair pirotekni eşyası; 
b) Kesilmiş ve fakat kamışa takılmamış, 

balık evi için iplikler, ince kaytanlar, 

Tarife 
No. Eşyanın 

misinalar ve ben 
e) örme ve sair 

karnaval için g 
ve 61); 

d) Mensucattan ma 
mensucattan bay 

e) Spor ayakkabıla 
kaları ve başlık 

f) Dağcı bastonla 
(66.02); 

g) Kıymetli taşlar 
lerden veya kıy 
lamalı madenl 
oyun alet ve va 
71); 

h) Büyüklerin bin 
imal edilmiş bul 
ları mevcut o 
(87.10); 

ij) Av silâhları ve 
k) Raket telleri, 

sı, her maddede 
mamul oldukla 
oldukları pozisy 

$. Bu fasla dâhü eşyad 
olanları veya imali 
ları, aym mümeyyiz 
takdirde, tekabül et 
tamam veya imali so 
tâbidir. 

3. Bu faslın pozisyonla 
yaya ait olduğu anl 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

teferruatı da muhtevidir. Ancak, başka yer
lerde de kullanılabilen aksam, parça ve te
ferruat bu pozisyonlara dâhü değildir. 
1,5 Kg. dan daha az sıklette olan karabi
nalar ile, 0,670 Kg. dan daha az sıklette 
olan tabancalar 97.03 pozisyonundadır. 

97.01— Çocukların eğlenmesi için araba ve vasıtaları 
(velosipetler. trotinetler. makineli atlar, pedallı 
otomobiller, oyuncak bebek arabaları ve ben
zerleri) . 100 

97.02— Her nevi bebek. 100 
97.03— Sair oyuncaklar. 100 
97.04— Oyun alet ve vasıtaları (Umumi yerler için 

motorlu veya mihaniki tertibatlı eğlence vası
taları, ping - pong masaları, bilardo masaları ve 
gazinolarda oynanan oyunlar için hususi masa
lar dâhil). 100 

97.05 — Karnavallarda, eğlencelerde, bayramlarda kul
lanılan eşya, sürpriz eşyası, noel ağaçları için 
eşya ve teferruat. 100 

97.06 — Açık hava oyunları, jimnastik ve spor için alet 
ve vasıtaları. 25 

97.07 —- Olta iğneleri ve balıkçı kepçeleri, olta ile ba
lık avı için eşya, av eşyası. 20 

97.08— Atlı karıncalar ve panayır eğlenceleri vasıta
ları (97.04 pozisyonundaki eşya hariç). 50 

Tarife 
No. Eşyanın 

Fası 

Çeşit 

NOT : 
1. Aşağıda yazılı olan 

ğildir : 
a) 71 nci faslın 1 

rası hükmü m 
kısmen veya ta 
denlerden veya 
kaplamalı ma 
inciyi, kıymetli 
aglomere taşlar 
düğme taslakl 
bar etleri ve ben 

b) 71 nci fasıl an 
herci eşyası ma 
rakları, saç bar 

2. 1 numaralı nottaki 
mak üzere, bu fas 
veya tamamen kıym 
kıymetli madenlerle 
den imâl edilmiş bu 
sudadır. 

3. Bu fasla dâhil eşya 
ithâl olunan kutu v 
olarak bu eşya ile b 
hil edildiği takdirde 



Tarife 
» 

No. Eşyanın cinsi 

98.01 — Düğmeler, çıtçıtlar, kol düğmeleri ve benzer
leri (düğme taslakları dâhil). 

98.02— Kayarak kapanan fermuarlar ve aksamı (mü
teharrik masuraları, ilâh...). 

98.03 — Yazı kalemi sapları, dolma kalemler, kurşun 
kalemi sapları, dolma kurşun kalemler; bunla
rın parçaları ve teferruatı (kurşun kalem mah
fazaları, ilâh...), 98.04 ve 98.05 pozisyonların
daki eşya hariç. 

98.04 — Yazı kalemi uçları ve uç tepeleri. 
98.05— Kurşun kalemler (kayağan taşından kalemler 

dâhil), kurşun kalem uçları, pasteller, füzen
ler, yazı ve resim tebeşirleri, terzi tebeşirleri, 
blârdo tebeşirleri. 

98.06— Kısmen veya tamamen kayağan taşından yazı 
ve resim tahtaları, takLit kayağan taşından 
olanlar dâhil, çerçeveli olsun olmasın. 

98.07— Elle basılan mühürler, nunıeratörler, soğuk 
damgalar, tarih ve pul damgaları ve benzerleri. 

98.08 — Yazı ve hesap makineleri ve benzerleri için şe
ritler, mürekkep ve boya emdirilmiş, bobine sa
rılmış olsun olmasın; ıstampalar, emdirilmiş 
olsun olmasın, kutulu veya kutusuz. 

98.09— Mühür mutnu,' büro işlerinde kullanılmak veya 
şişe ağızlarını mumlamak için; yazı çoğaltma
mda ve matbaa merdanelerinde kullanılmak için 
jelatin esaslı patlar ve jelatin esaslı benzeri 
müstahzarlar: 

a) Mühür mumu. 
b) Sairleri. 

98.10— Çakmaklar ve ateşleyiciler, mihaniki, elektriki 
veya kimyevi ve bunların parçaları (çakmak 

Tarife 
No. Eşya 

taşları ve fitiller har 
98.11— Pipolar (taslak halin 

dâhil) ; ağızlıklar ve 
98.12— Saç tarakları, süs ta 

benzerleri. 
98.13 — Balinalar ve benzerle 

tef arma ti için. 
98.14—- Monte edilmiş tuvale 

tibatı. 
98.15- Monte edilmiş termos 

lar ve bunların aksa 
hariç). 

98.16-- Terzi ve vitrin mank 
vitrine konan otoma 

BÖL 

Sanat eserleri, kolek 

F 

Sanat 'eserleri, kolek 

NOT: 
]. Aşağıda yazılı o 

ğildir: 
a) Türkiye'de t 

galanmamış 
ta pulları, 
leri (49.07): 



Tarife t Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

b) Tiyatro ve atelye dekorları ve benzeri 
işler için boyanmış bezler (59.12); 

* c) İşlenmemiş bir halde olsalar dahi in
ciler ve kıymetli taşlar (71.01 ve 71.02). 

2. 99.02 pozisyonu anlamında «Gravürlerin, 
estampların ve litografyaların orijinalleri* 
tâbiri, mekanik veya fotomekanik usuller 
hariç, müracaat olunan usul ve kullanılan 
madde ne olursa olsun, sanatkâr tarafın
dan tamamen elle yapılmış levhalardan 
doğrudan doğruya elde edilen ve sanatkâr 
tarafında^ imzalanıp numaralanan renkli 
veya renksiz nüshaları ifade eder. 

3. 99.03 pozisyonu, ticaret gayesi ile, seri ha
linde yapılan heykelleri muhtevi değildir. 
Bunlar imal olunduğu maddeye göre ait 
oldukları pozisyonlara giderler. 

4. Resim, gravür, estamp ve litografya çerçe
veleri, durumları ve kıymetleri bakımın
dan bahis mevzuu eşya ile mütenasip gö-

Tarife 
No. Eşya 

rüldüğü takdirde 

99.01 — Tamamen elle yapılm 
nundaki sınai resimle 
edilmiş eşya. 

99.02— Oravürlerin, estamp 
orijinalleri. 

99.03— Heykaltraşlîk sanatın 
dığı madde ne olursa 

99.04— Damgalanmış, iptal e 
tedavül kıymeti olm 
iptal edilmemiş posta 
benzerleri. 

99.05— Zoolojiye, botaniğe, m 
ait koleksiyon ve nu 
jik, paleonıtelojik, e 
kıymeti haiz olan ko 

99.06— 100 yaşını aşan antik 



S. SAYISI : 155 
Tarım Vekâleti Etüd ve İstişare Heyeti ve Yüksek Ziraat Şûrası 
teşkiline dair kanun lâyihası ve Ziraat ve Bütçe encümenleri maz

bataları (1 /667) 

T. C. 
Başvekâlet 28 . VII . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/2544, 6/2221 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Tarım Vekâleti Etüd ve istişare Heyeti ve Yüksek Ziraat Şûrası teşkiline dair Tarım Ve
kâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 17 . IV . 1953 tarihli toplantısında Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanun ve esbabı mucibe lâyihalarının ilişikleriyle birlikte sunulduğunu 
saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Memleket ziraat inin son zamanlardaki inkişafı ve iktisadi hayatımızda işgal ettiği ehemmiyetli 
mevkii, bu sahada öğretici ve nâzım bir rol ifa eden Tarım Vekâleti mesaisine daha ahenkli ve 
plânlı bir veçhe verilmesini bilhassa zaruri kılmaktadır. Bu Vekâletin muhtelif hizmet ve vazife 
sahaları arasında tevazün ve iş birliğini temin etmek ve bu faaliyetleri devamlı, müstakar ve her 
türlü tesirlerden azade bir plân ve programa bağlamak zirai inkişafımızın temel taşı ve temina
tı olacaktır. Dış memleketlerle ziraat münasebetlerini tesis ve muvaffakiyetle tedvir eylemek; 
memleket içinde diğer vekâlet ve idarelerin tarıma taallûk eyliyen ve hiç de küçümsenmiyecek 
bir şümul ve mahiyette olan faaliyetlerinin umumi tarım politikasına uygunluğunu temin etmek 
aynı derecede ehemmiyeti haiz bulunmaktadır. 

Tarım Vekâletinin bugünkü teşkilâtında, her biri kendi hizmet ve vazife sahasında ve kendi 
zaviyesinden faaliyetlerde bulunan çeşitli idare ve teşekküller yer almakta; bunlar arasında sis
temli ve devamlı bir iş birliğini temin edecek, faaliyetlerini bütün vekâlet camiasının ve güdülen 
tarım politikasının müşterek ve umumi hatlarını içine alan ihatalı bir görüşle tetkik ve takip 
eyliyecck bir organ mevcut bulunmamaktadır. Diğer taraftan vekâlet camiası içinde her han
gi bir teşkilâtın, bütün bu hizmet ve faaliyet sahalarına şâmil esaslı bir plân ve programı ha
zırlamak ve tatbikatını takip etmekle vazifelendmlmesine fiilî imkân mevcut değildir. Binaena
leyh çok etraflı ve şümullü tetkikleri ve hususi bir alâka ve ayrı bir meşguliyeti icabettiren bu fa
aliyetin düzenli ve devamlı bir surette ifasına maddi imkân vermek üzere vekâletin böyle bir organla 
takviyesine külli zaruret vardır. Bilhassa demokratik hayatımızın icapları olarak vekâlet ma
kamında husule gelen tebeddüller neticesinde ekseriya prensip, plân ve programlarda da değişik
likler olmakta ve istikrara, devamlılığa her şeyden çok muhtaç bulunan zirai faaliyetler bu kabîl 
tahavvüllerden büyük zararlara uğramaktadır. Geniş salahiyetli bir organın devamlı faaliyeti bu 
mah'zuru da tabiatiyle önlemiş olacaktır. 

Tarım Vekâleti Merkez Teşkilatındaki bu büyük boşluğu doldurmak maksadiyle hazırlanan ve 
1952 yılı Bütçesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Komisyonundaki müzakeresi sırasında bü-



— 2 — 
tün komisyon azasının ittifakiyle yapılmış ve bilâhara Yüksk Mecliste de tekrar olunmuş temenni 
ve telkinler arasında yer aldığı için sevkı tacil olunan ilişik kanun lâyihasında bir (Etüd ve İs
tişare Heyeti) kurulması ve daha geniş ve şümullü salâhiyetlerle mücehhez bir (Yüksek Ziraat 
-jfıivisı) nın teşkili derpiş olunmuştur. 

Kanun lâyihasının ikinci maddesinin ve lâyihaya bağlı (1) sayılı cetvelin tetkikmdan anlaşı
lacağı veçhile; Etüd ve İstişare Heyetinin doğrudan doğruya Tarım Vekâletine bağlı bir reis ve se
kiz azadan teşekkül etmesi düşünülmekte ve heyet : 

a) Tarım Vekâletinin hizmet ve mevzulariyle ve Vekâlete bağlı teşkilât ve teşekküllerle alâ
kalı meseleleri, plân, program ve tasarıları tetkik ve tesbit etmek; 

b) Ziraate mütaallik ihsai malûmatı toplatmak; 
c) Vekâlete bağlı teşekkül ve idarelerin devamlı surette iş birliği yaparak daha verimli ve 

ahenkli çalışmaları için gerekli tedbirleri almak; 
d) Tesbit edilen plân ve programların tatbikatını takip ve murakabe etmek; 
e) Dış memleketlerle ziraat münasebetlerini tesis ve tedvir eylemek; 
f) Diğer vekâlet ve idarelerin tarıma mütaallik faaliyetlerini umumi tarım siyasetine uygunluk 

bakımından tetkik etmek; 
g) Vekil tarafından verilecek sair ehemmiyetli işleri görmekle vazifelendirilmektedir. 
Heyetin teşkilinde mevcut dokuz kişiden ikişerinin ziraatçilik, veterinerlik ve ormancılık, bire

rinin zirai ekonomi ve işletmecilik, maliye, hukuk sahalarında ihtisas sahibi olmaları nazara alınacak 
ve bu suretle heyetin Tarım Vekâletinin çeşitli hizmet mevzularında ve ekonomi, maliye ve hukuk sa
halarında salâhiyet ve ehliyet sahibi bulunması temin edilmiş olacaktır. Heyet emrine ayrıca iki ra
portör ve dış memleketler zirai münasebetlerinin tanzimi için zaruri bulunan iki mütercim kadrosu ve
rilmiş, tasarrufa âzami riayet gayesiyle heyete lüzumlu diğer elemanların Tarım Vekâletinin 
bugünkü kadrolarından temini uygun görülmüştür. Heyet kadrosunun yıllık maaş tu tan 
(101 100) liradan ibarettir. Lâyihaya bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadroların ilgası suretiyle 
bu masrafın 39 500 liralık kısmı karşılanabilmektedir. Bakiyenin ehemmiyetli bir rakam olmama
sına rağmen 1953 yılı Bütçesinde değişiklikler yapılmasını önlemek üzere lâyihanın 1954 Malî yılı 
başında yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır. 

Yüksek Ziraat Şûrasının vazife ve salâhiyet sahası : 
a) Etüd ve İstişare Heyetince kabul edilen plân ve programları tetkik etmek ve nihai şekli

ni vermek; umumi tarım politikasını tesbit etmek ; 
b) Vekâlete bağlı teşekkül ve idarelerin daha verimli ve ahenkli çalışmaları için alınmış ve 

alınacak tedbirler ve Tarım Vekâletince tevdi edilecek diğer mühim ziraat meseleleri hakkında 
mütalâa beyan etmek; 

c) Tarım işlerinde vekâletler arasında çıkan prensip ihtilâflarını halletmek; gibi ehemmiyet
leri aşikâr hususları ihtiva eylemektedir. 

Lâyihanın beşinci maddesi Yüksek Ziraat Şûrasının kimlerden teşekkül edeceğini ve altıncı 
maddesi Şûranın çalışma tarzını göstermektedir. Ziraat sahasında söz sahibi, salahiyetli ve değerli 
şahsiyetlerin Şûraya iştiraklerini temin hususunda bilhassa ehemmiyetle ve titizlikle durulmuştur. 

Lâyihanın kanuniyet iktisabı halinde Tarım Vekâleti mesaisinin çok daha verimli bir istika-
let alacağından ve bundan da memleket ziraatı için hayırlı neticeler doğacağından şüphe edil

memektedir, 

( S. Sayısı : 155 ) 



Ziraat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat Encümeni 
Esas No. 1/667 
Karar No. 6 

17 . XII . 1953 

Yüksek Reisliğe 

Tarım Vekâleti Etüd ve İstişare Heyeti ve 
Yüksek Ziraat Şûrası teşkiline dair kanun lâ
yihası, ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiy
le incelendi : 

Memleket ziraatinin inkişafı bakımından 
öteben beri bütün Devlet teşkilâtının tam ko-
ordine bir halde çalışması icabettiği halde Ta
rım Vekâleti kendi bünyesine dâhil müessese
lerin arasında dahi bugüne kadar koordine ça
lışma sistemine girememiş olduğu bir hakikat
tir. 

Bu kere Hükümetin Vekâlet İşlerinin plân 
ve program dâhilinde devamlı ve müstakar bir 
çalışmasının temini zımnında nüve halinde de 
olsa Etüd ve İstişare Heyeti ile Yüksek Ziraat 
Şûrasının kurulması hususundaki kararı yerin
de görülmüştür. Ancak bu teşekküle verilen 
vazifeler kadrosunun darlığı dolayısiyle kendi
sinin başarabileceği bir şekilde mütalâa edil
miştir. Esasen Etüd ve İstişare Heyeti Vekâle
te bağlı olup kendisinin icrai bir salâhiyeti ol-
mıyacağma göre lâyihanın maddeleri üzerinde 
Hükümetin de muvafakat eylediği bâzı deği
şiklikler yapılmıştır. 

Kanun teklifi Etüd ve İstişare Heyetiyle 
Yüksek Ziraat Şûrası olmak üzere iki teşekkül 
kurmakta olduğuna göre birinci maddede bu 
iki heyetin de yer alması düşünülmüş ve mad
de bu esıasa göre tedvin edilmiştir. 

İkinci maddede Etüd ve İstişare Heyetine 
verilen vazifelerin daha açık ve anlayışı kolay
laştırmak bakımından fıkralar sırasına göre 
tanzim edilmiş ve yukarda arz edildiği üzere 
icrai salâhiyeti olmıyan bu heyetin murakabe 
hakkı kaldırılmış, ancak alman neticelerin ra
porla vekâlete bildirilmesi işlerin selâm'eti ba
kımından mütalâa edilmiş ve müesseseler ara
sında bürokrat düşüncelerin yer almaması çin 
büyük meselelerle iştigali hususunun temini ve 
bu daireler arasında çıkacak ihtilâflarda hakem 
vazifesini görmesi uygun düşünülmüştür. 

Üçüncü madde aynen kabul edilmiş, dördün

cü maddede uygun yürüyen işlerden Şûrayı 
hem işgal eylememek ve hem de fuzuli müda
halelerden kurtulması bakımından vekâletin 
tevdi edeceği işl'erin görüşülmesi muvafık gö
rülmüştür. 

Beşinci maddenin a - b bentleri aynen e 
bendi yurdun zirai karakterini taşıyan her böl
geden bir mümessilin bulunması düşünülerek 
sekiz çiftçi 14 çiftçiye çıkarılmıştır, d bendine 
(Et ve Balık Kurumundan da) bir mümessil 
ilâve edilmiş ve plân ve programları yapmakla 
mükellef olan Etüd ve İstişare Heyeti Reis ve 
âzalarının Yüksek Şûraya iştirakleri kabul edil
miş ve ancak kendilerine rey hakkı tanınma
mıştır. 

Yapılan bu değişikliklerle birlikte Hükü
met gerekçesinde de gösterilen vekâlet isteğinin 
memleket ziraatini müstakar ve dolamlı esas
lar üzerinde yürütülmesi ve şimdiye kadar ge
lecek olarak vekilin, müsteşarın düşüncelerine 
göre seyyaliyetten kurtarılması zirai kalkınma
mızda büyük faydalar sağlıyacağı mütalâa edil
miş ve kanun lâyihası komisyonumuzca dört 
muhalife karşı ekseriyetle aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe saygı ile sunu
lur. 
Tarım Komisyonu Reisi Sözcü 

Manisa Bursa 
S. Mihçıoğlu 8. Karacabey 

Kâtip 
Kastamonu Afyon K. 

Sait Kantarel A. Güler 
Aydın Balıkesir 

Muhalifim A. Kocabıyıkoğlu 
Lûtfi Ülkümen 

Bolu Bursa 
M. Daytoğlu Selim Herkmen 

Çankırı Elâzığ Gazianteb 
Kemal Atakurt S. Ergene S. Ünlü 

İmzada bulunamadı 
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Giresun İçel Kars 

A. N. Duyduk Salih tnankur Fevzi Aktaş 
imzada bulunamadı 

Kayseri Kırklareli 
Bâzı maddelerine Mahmut Erbil 

muhalifim imzada bulunamadı 
M. özdemir 

Kırklareli Kocaeli Konya 
F. Filiz S. Kalemcioğlu K. Ataman 

Konya 
Abdi Çilingir 

imzada bulunamadı 
Niğde 

Fahri Köşkeroğlu 
imzada bulunamadı 

Seyhan 
T. Coşkun 

Konya 
A. R. Ercan 

Ordu 
Hamdi Şarlan 

İmzada bulunamadı 
Tekirdağ 

Muhalifim 
§. Mocan 

Bütçe Encümeni Mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No - 1/667 

Karar No : 120 

19 .II . 1954 

Yüksek Reisliğe 

Tarım Vekâleti Etüd ve istişare Heyeti ve 
Yüksek Ziraat Şûrası teşkiline dair Tarım Ve
kâletince hazırlanıp Başvekâletin 28 . VII . 
1953 tarih ve 6/2221 sayılı tezkeresiyle birlikte 
Tarım Komisyonu raporu, komisyonumuza ha
vale edilmekle Tarım Vekili Nedim Ökmen ve 
Maliye Vekâleti temsilcisi hazır oldukları hal
de tetkik ve müzakere edildi. 

Gerek esbabı mucibede ve gerekse Tarım 
Komisyonu raporunda belirtildiği veçhile, mem
leket ziraatinin inkişafı bakımından Tarım Ve
kâleti mesaisine daha ahenkli ve plânlı bir veç
he verilmesi zaruri görülmüştür. Tarım Vekâ
letinin bugünkü teşkilâtında her biri kendi 
hizmet ve vazife sahasında ve kendi zaviyesin
den faaliyetlerde bulunan çeşitli idare ve te
şekküller yer almakta, bunlar arasında sıhhat
li ve devamlı bir iş birliğini temin edecek, f a-
aliyetleri.bütün vekâlet camiasının ve takibe-
dilen ziraat politikasının müşterek ve umumi 
hatlarını içine alan ihatalı bir görüşle tetkik 
ve takibeyliyecek bir organ bulunmamaktadır. 
Bu itibarla mevzuubahs faaliyeti plânlı ve müs
takar bir duruma sokmak bakımından salahi
yetli bir organa katı ihtiyaç ve zaruret vardır. 
Komisyonumuzda bütçe müzakereleri sırasında 
bu temayül defaatle izhar olunmuş ve komis
yon raporlarında temenni olarak yer almış bu
lunmaktadır. 

Heyetin teşkilinde mevcut dokuz kişiden 

ikişerinin ziraatçilik, veterinerlik ve ormancı
lık, birerinin zirai ekonomi ve işletmecilik, 
maliye, hukuk sahalarında ihtisas sahibi olma
ları nazara alınacak ve bu suretle heyetin Ta
rım Vekâletinin çeşitli hizmet mevzularında ve 
ekonomi, maliye ve hukuk sahalarında salâ
hiyet ve ehliyet sahibi bulunması temin edil
miş olacaktır. Heyet emrine ayrıca iki rapor
tör ve dış memleketler zirai münasebetlerinin 
tanzimi için zaruri bulunan iki mütercim kad
rosu verilmiş, tasarrufa âzami riayet gayesiyle 
heyete lüzumlu diğer elemanların Tarım Ve
kâletinin bugünkü kadrolarından temini uy
gun görülmüştür. Heyet kadı osunun yıllık ma
aş tutarı (101 000) liradan ibarettir. Lâyiha
ya bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadroların 
ilgası suretiyle bu masrafın (39 500) liralık 
kısmı karşılanmış ve mütebaki kısmı için de 
1954 Yılı Bütçesine tahsisat konulduğu anla
şılmış olup, yukarda arz edilen sebeplerle sev-
kedilen lâyiha komisyonumuzca da yerinde 
görülerek maddelerin müzakeresine geçilmiş
tir. 

Birinci maddenin müzakeresi sırasında Yük
sek Ziraat Şûrasına lüzum olmadığı kanaatine 
varılarak metinden buna ait hüküm çıkarılmak, 
etüd kelimesi tetkik şeklinde değiştirilmek su
retiyle, ikinci madde redaksiyon ve kelime de
ğişiklikleriyle ve D fıkrası vekilin salâhiyetine 
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tecavüz mahiyetinde görülerek çıkarılmak su
retiyle, 

Üçüncü madde, etüd kelimesi tetkik şeklin
de değiştirilerek, 

4, 5 ve altıncı maddeler Yüksek Ziraat Şû
rası ile ilgili bulunduklarından dolayı tayyedil
mek suretiyle, 

Tarım Komisyonunun 7 nci maddesi 4 ııcü 
madde olarak, 

Hükümetin 8 nci maddesi 5 nci madde ola
rak ve 1 Mart 1954 tarihinden itibaren mer'i 
olacak şekilde yeniden kaleme alınarak, 

Hükümetin 9 ncu maddesi 6 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temenni
siyle Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üze

re Yüksek Reisliğe sunulur. 
Reis Reisvekili 
Rize İstanbul 

/ . Akçal H. Hüsman 
Sözcü Bu rapor Sözcüsü 
Sivas ' Elâzığ 

H. îmre ^ Ö. F. Sanaç 
Antalya Çanakkale Gazianteb 

A. Sarıoğlu K. Akmantar E. Cenanı 

Gümüşane İstanbul Kastamonu 
K. Yörükoğlu 8. Oran H. Türe 

Kırklareli Kırşehir Ordu 
Ş. Bakay R. Özdeş R. Aksoy 

Seyhan Rize 
S. Ban O. Kavrakoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tarım Vekâleti Etüd ve istişare Heyeti ve Yük
sek Ziraat Şûrası Teşkiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Tarım Vekâleti merkez teşkilâ
tına bir (Etüd ve istişare Heyeti) eklenmiştir! 

MADDE 2. — Etüd ve istişare Heyeti; Ta
rım Vekâletinin hizmet mevzulariyle ve Vekâle
te bağlı teşkilât ve teşekküller ile alâkalı mese
leleri, plân, program ve tasarıları tetkik ve tes-
bit etmek; ziraate mütaallik malûmatı toplat
mak; Vekâlete bağlı teşekkül ve idarelerin de
vamlı surette iş birliği yaparak daha verimli ve 
ahenkli çalışmaları için gerekli tedbirleri almak; 
tesbit edilen plân ve programların tatbikini ta
kip ve murakabe etmek; dış memleketlerle ziraat 
münasebetlerini tesis ve tedvir eylemek; diğer 
Vekâlet ve idarelerin tarıma mütaallik faaliyet
lerini umumi tarım siyasetine uygunluk bakı
mından tetkik etmek ve Vekil tarafından verile
cek sair 'işleri görmekle vazifelidir. Etüd ve isti
şare Heyeti doğrudan doğruya Tarım Vekiline 
bağlıdır. 

MADDE 3. — Etüd ve istişare Heyeti Reis ve 
azaları Tarım Vekilinin inhası üzerine müşterek 
kararla tâyin olunurlar. 

MADDE 4. — Etüd ve istişare Heyetince ka
bul edilen plân ve programları tetkik etmek ve 
nihai şeklini vermek, umumi tarım politikasını 
tesbit etmek ve Vekâlete bağlı teşekkül ve idare
lerin daha verimli ve ahenkli çalışmaları için 
alınmış ve alınacak tedbirlerle Tarım Vekâletince 
tevdi edilecek diğer mühim ziraat meseleleri 

ZİRAAT ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Tarım Vekâleti Etüd ve İstişare Heyeti ve Yük
sek Ziraat Şûrası Teşkiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1. Tarım Vekâleti Merkez Teşki
lâtına (Etüd ve istişare Heyeti )adiyle bir he
yet eklenmiş ve ayrıca bir (Yüksek Ziraat Şû
rası) teşkil olunmuştur. 

MADDE 2. — Etüd ve istişare Heyeti : 
A) Tarım Vekâletinin ve bu vekâlete bağlı 

müessese ve teşekküllerin hizmet mevzulariyle 
alâkalı ana mesele, plân, program ve lâyihalar 
üzerinde tetkikat yaparak mütalâa ve kanaat
lerini belirtmek; 

B) Memleketin zirai kalkınma siyasetinin 
inkişafını sağlıyacak her nevi bilgi ve yenilik
leri derlemek; 

C) Vekâlete bağlı teşekkül ve idarelerin 
devamlı surette iş birliğini ve daha verimli ve 
ahenkli çalışmalarını temin için gerekli tedbiri 
tesbit etmek; 

D) Tarım Vekâletine bağlı daire ve teşek
küller arasında ihtilâflarda hakemlik yapmak; 

E) Plân ve programların ve ziraatle alâka
lı mevzuatın tatbikmda görülen aksaklık ve 
noksanlıkları esbabı mucibeleriyle vekâlet maka
mına bildirmek; 

F) Diğer vekâlet ve idarelerin umumi ta
rım siyasetine ve mevzuatına mütedair faaliyet 
ve tatbikatını tahkik ve tetkik ile gereken ted
bir ve teşebbüsleri tesbit ve mütalâalarını bil
dirmek ; 

G) Münasebet tesisinde lüzum ve fayda 
derpiş edilen dış memleketlerde gereken teşki
lâtı meydana getirmek üzere teşebbüslere geç
mek; 

II) Vekil tarafından teklif ve tevdi edile
cek diğer işleri görmek çazifeleriyle mükelleftir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Etüd ve istişare Heyetince ka
bul edilen plân ve programlardan vekâletçe tev
di edilen kısımları tetkik etmek ve nihai şek
lini vermek, umumi tarım politikasını tesbit et
mek ve vekâlete bağlı teşekkül ve idarelerin 
daha verimli ve ahenkli çalışmaları için alın
mış ve alınacak tedbirlerle Tarım Vekâletince 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞt I 

Tarım Vekâleti Tetkik ve İstişare Heyeti Teşki
line dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Tarım Vekâleti merkez teşki
lâtına (Tetkik ve İstişare Heyeti) adı ile bir 
teşkilât ilâve edilmiştir. 

MADDE 2. — Tetkik ve İstişare Heyeti: 
1. Tarım Vekâletinin ve bu vekâlete bağlı 

müessese ve teşekküllerin hizmet mevzuları ile 
alâkalı ana mesele, plân, program ve lâyihalar 
üzerinde tetkikat yaparak mütalâa ve kanaat-
larmı belirtmek; 

B) Ziraatle alâkalı mevzuatın, plân ve 
programların tatbikmda görülen aksaklık ve 
noksanlıkları esbabı mucibeleriyle bildirmek; 

C) Memleketin zirai kalkınma siyasetinin 
inkişafını sağlıyacak her nevi bilgi ve yenilik
leri derlemek; 

D) Vekâlete bağlı teşekkül ve idarelerin 
< devamlı surette iş birliğini ve daha verimli ve 

r I 

ahenkli çalışmalarını temin için gerekli tedbir
leri araştırmak; 

E) Diğer vekâlet ve idarelerin umumi ta
rım siyasetine ve mevzuatına taallûk eden faa
liyet ve tatbikatını tetkik ile gereken tedbir ve 
teşebbüsleri tesbit ederek mütalâalarını bildir
mek ; 

F) Ziraat Vekâletinin dış memleketlerle 
münasebetlerini tedvir etmek; 

G) Vekil tarafından teklif ve tevdi edile
cek diğer işleri görmek; 

Vazifeleriyle mükelleftir. 

MADDE 3. — Tetkik ve İstişare Heyeti 
reis ve azaları Tarım Vekilinin inhası üzerine 
müşterek kararla tâyin olunurlar. 
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hakkında mütalâa beyan eylemek ve tarım 'işle
rinde Vekâletler arasında çıkan prensip ili. t il âl
larını halletmek üzere bir (Yüksek Ziraat Şûra
sı) teşkil olunmuştur. 

MADDE 5. — Yüksek Ziraat Şûrası Tarım 
Vekilinin reisliği altında: 

a) Bilgi ve ihtisaslarından faydalanılmak 
üzere Tarım Vekâletince Şûraya davet edilecek 
salâhiyet sahibi altı kişiden (Mebusluk sıfatı 
Şûraya iştirake mâni teşkil etmez.) 

b) Ziraat, Orman ve Veteriner fakültele
rinin her birinden gönderilecek ikişer profe
sörden, 

c) Tarım Vekâletince tesbit edilecek esas
lara göre ziraat odalarınca seçilecek sekiz çift
çiden, 

d) içişleri, Dışişleri, Millî Eğitim, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Bayındırlık, Ekonomi ve Ticaret, 
Ulaştırma, Gümrük ve Tekel ve İşletmeler ve
kâletlerinden gönderilecek birer temsilciden, 

e) Başvekâlet Umumi Murakabe Heyetin
den, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından 
ve Toprak Mahsulleri Ofisinden gönderilecek 
birer temsilciden, 

f) Ziraat, Orman ve Veteriner müessesele
rini temsil en Tarım Vekâletince seçilecek dokuz 
mutahassıstan teşekkül eder. 

Tarım Vekâleti Müsteşarı, Etüd ve istişare 
Heyeti Reis ve azaları, Teftiş Heyeti Reisi, Zi
raat, Veteriner, Orman, Devlet Üretme Çiftlik
leri ve Türkiye Zirai Donatım Kurumu umum 
müdürleri Şûranın tabiî azasıdırlar. Tarım Ve
kilinin bulunmadığı zamanlarda Şûra âzası ara
sından tevkil edeceği zat Şûraya reislik eder. 
Etüd ve istişare Heyeti azalarından biri Tarım 
Vekilinin tensibi ile Şûra Umumi Kâtipliğini 
yapa*. 

MADDE 6. — Yüksek Ziraat Şûrası, Tarım 
Vekâletince tâyin edilecek tarihlerde ve senede 
en az bir defa toplanır. 

Şûranın memur olmıyan azalarına üçüncü 
derece memurlar gibi yolluk verilir. 

8 — 
i Zr. E. 

tevdi edilecek diğer mühim ziraat meseleleri 
hakkında mütalâa beyan eylemek ve tarım iş
lerinde vekâletler arasında çıkan prensip ihti
lâflarını halletmek üzere bir (Yüksek Ziraat 

I Şûrası) teşkil olunmuştur. 

I MADDE 5. — Yüksek Ziraat Şûrası Tarım 
Vekilinin reisliği altında : 

a) Bilgi ve ihtisaslarından faydalanılmak 
I üzere Tarım Vekâletince Şûraya davet edilecek 
i salâhiyet sahibi altı kişiden (Mebusluk sıfatı 
| Şûraya iştirake mâni teşkil etmez). 
i b) Ziraat ,orman ve veteriner fakülteleri-
i nin her birinden gönderilecek ikişer profesör

den, 
c) Tarım Vekâletince tesbit edilecek esas

lara göre muhtelif bölge ziraat odalarınca seçi-
I lecek 14 çiftçiden, 

d) içişleri, Dışişleri, Millî Eğitim, Sağlık 
ve Sosyal Yardım, Bayındırlık, Ekonomi ve Ti-

I caret, Ulaştırma, Gümrük ve Tekel ve Işletme-
I 1er vekâletlerinden gönderilecek birer temsilci-\ 
I den, 
j e) Başvekâlet Umumi Murakabe Heyetin-
I den, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından 

ve Toprak Mahsulleri Ofisinden Et ve Balık 
Kurumundan gönderilecek birer temsilciden, 

f) Ziraat, orman ve veteriner müesseseleri
ni temsilen Tarım Vekâletince seçilecek dokuz 
mütehassıstan, 

Teşekkül eder. 
Tarım Vekâleti Müsteşarı, Etüd ve istişare 

Heyeti Reis ve azaları, Teftiş Heyeti Reisi, Zi
raat, Veteriner, Orman, Devlet Üretme Çiftlik
leri ve Türkiye Zirai Donatım Kurulu Umum 
müdürleri Şûranın tabiî azasıdırlar. Tarım Ve
kilinin bulunmadığı zamanlarda Şûra âzası ara-

I smdan tevkil edeceği zat Şûraya reislik eder. 
I Etüd ve istişare Heyeti azalarından biri Tarım 

Vekilinin, tensibi ile Şûra Umumi Kâtipliğini 
yapar. Etüd ve istişare Reis ve azaları reye iş
tirak edemezler. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen. 
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MADDE 7. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 30 . VI . 1939 
tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) numa
ralı cetvelin Tarım Vekâleti kısmına ilişik (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiş ve aynı 
kısımdan ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı kadro
lar çıkarılmıştır. 

MADDE 8. — Bu kanun 28 Şubat 1954 ta
rihinde meriyete girer. 

MADDE 9. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil Devlet Vekili 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
S. Kurtbek 
Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

MiUÎ Eğitim Vekili 
R. S. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
E. Güreli 

Ot. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

işletmeler Vekili 
S. Yırcak 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

içişleri Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. T. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

MADDE 7. 
nen, 

Zr. E. 

— Hükümetin 7 nci maddesi ay-

MADDE 8. 
nen. 

MADDE 9. 
nen. 

— Hükümetin 8 nci maddesi ay-

Hükümetin 9 ncu maddesi ay-
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MADDE 4. — Tarım Komisyonunun 7 nei 
maddesi 4 ncü madde olarak aynen kabul edil-
misti?. 

MADDE 5. — Bu kanun 1 Mart 1954 tari
hinde meriyete girer. 

MADDE 6. — Hükümetin 9 ncu maddesi 
6 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ma&§ 

Etüd ve istişare Heyeti Keinliği 

2 Reis 
;> Â*?a 
4 » 
6 Raportör 
5 Mütercim 

[2] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maa§ 

ligi 

1 
4 
4 
2 
2 

125 
100 
90 
70 
80 

4 Mütehassıs müşavir 1 90 
5 » » 5 80 

Bütçe Encümeninin değiştirisine bağlı 

CETVELLER 

1 numaralı cetvel aynen kabul edilmiştir. 
2 numaralı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

»» *t*m> 
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