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1. — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Birinci celse 
Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Müdürlüğü 

1954 yılı Bütçe Kanunu, kabul edildi. 
Gümrük ve Tekol Vekâleti Bütçesi ile 
Tekel Umum Müdürlüğü Bütçe Kanunu, 

kabul olundu. 
5383 sayılı Gümrük Kanununun bâzı mad

delerinin değiştirilmesine ve 1499 sayılı Tarife 
Kanununa ek ve tadillerin kaldırılmasına dair 
kanun, kabul edildi. 

Ziraat Vekâleti Tetkik ve İstişare Heyeti 
Teşkiline dair kanun, kabul edildi. 

Ziraat Vekâleti Bütçesi ile, 
Devlet Üdetme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü, 
Orman Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe 

Kanunu lâyihalarının heyeti umumiyesi üzerin
de görüşüldükten sonra, 

Ziraat Vekâleti Bütçesi, kabul edildi. 
Celseye ara verildi. 

ikinci celse 
Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü, 
Orman Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe 

kanunları kabul olundu. 
Münakalât Vekâleti Bütçesi ile, 
Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü Bütçe 

Kanunu kabul edildi." 
Çalışma Vekâleti 1954 yılı Bütçesi kabul 

olundu. 
27 . II . 1954 Cumartesi günü saat 10 da 

toplanılmak üzere inikada son verildi. 

Reisvekili 
Kayseri Mebusu 

V. Apaydın 

Kâtip 
Çanakkale Mebusu 

ö. Mart 

Kâtip 
Çorum Mebusu 

8. Baran 

Sualler 

Tahrirî sual takriri 
1. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, di

limizin yaşıyan dilden inşası hususunda ne dü

şünüldüğüne dair tahrirî sual takriri, Maarif 
Vekâletine gönderilmiştir. (6/1412) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Mazbatalar 
1. — Ankara Mebusu Hâmid Şevket İnce ve 

Balıkesir Mebusu Müfit Erkuyumcu'nun, Basın 
Kanununun 36 ncı maddesinin değiştirilmesi 
hakkmcla kanun teklifi ve Adliye Encümeni 
mazbatası (2/615) (Ruznameye) 

2. — 1948 Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mu
tabakat Beyannamesinin sunulduğuna dair Di
vanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile 1948 yılı 
Hesabı Katî kanunu lâyihası ve Divanı Muha
sebat Encümeni mazbatası (3/400, 1/1) (Ruz
nameye)!. 



BJRINCÎ CELSE 
Açılma saati : 10,10 

REİS — Reisvekffi Tevfik Heri 

KÂTİPLER : İhsan Gülez (Bolu), Füruzan Tekil (İstanbul) 

3. — YOKLAMA 

RBlS — Yoklama yapacağız. 
(İstanbul mebuslarına kadar yoklama ya-

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

A — İşletmeler Vekâleti Bütçesi : 

REİS — İşletmeler Vekâleti Bütçesinin tü
mü üzerinde söz alanlar: Ferid Melen, Esat Ok
tay, Ali Fahri İşeri, Aıbbas Gigin... 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Türkiye Köylü 
Partisi Grupu adına ilk olarak söz almıştım. 

REİS — Kaydedilmemiştir, şimdi kaydedi
yoruz, Köylü Partisi Grupundan sonra Ahmet 
Başıbüyük, Keşşaf Mehmet Kurkut. 

(Buyurun Kâzım Arar. 
TÜRKİYE KÖYLÜ PARTİSİ GRUPU NA

MINA KÂZIM ARAR (Çankırı), — Muhterem 
arkadaşlar; teknik bakımımdan hakikaten 1954 
bütçe müzakereleri güzel geçmiş denebilir. Ev
velki senelerde daha çok zamana sığdıramadı
ğımız ve geceleri de faaliyette bulunduğumuz 
halde bu «ene altı günde ve gece mesaisi yap
madan sığdırılabildi. Bunun 'bir mahzuru var
dır. O da Bakanlık hütçelerinıi tetkik ve ihzar 
için ibilhassa muhalefet gruplarının imkân bu-
lamamasıdır. Yalnız hu mahzura temas ettikten 
sonra esasa geçiyorum : 

İşletmeler Bakanlığı faaliyeti itibariyle he
pimizin tetıkikından uzak yani tetkikına imkân 
bulamadığımız hir Bakanlık olduğunu itiraf 
edelim. Çünkü her işletme yerine gidip o iş
letme hakkında genciş malûmat edinme imkâ
nından mahrum bulunmaktayız. İşte hu kadar 
dar imıfeânlar içinde geçen sene İşletmeler Ve
kâleti Bütçesinde yapmış olduğumuz temenni-

pıldı.) 
REİIS — Celseyi açıyorum. 

ler dahi maalesef ele alınmamıştır. Muhterem 
Sıtkı Yıf cali geçen «ene yine hu bütçe müzake
resinde Karabük Demir ve Çelik fabrikalarının 
faaliyeti hakkında ve orada ıbir demir - çelitk 
karaborsasmıın peyda olduğu ve bunun ele alın
masını rica etmiştim. Ve kendileri de bu beya
natımızı teyiden: «ele aldık, üzerinde durduk, 
duruyoruz» gibi, 'bizi ferahlatıcı' sözler söyledi
ler. 

(Arkadaşlarım; işletmecilik bahsinde bizim 
İşletmeler Bakanlığı sadece nıezari malûmata 
sahip olhnası ve tatbikat sahasında elemanların 
henüz ihtisas yaıpamamış olmaları yüzünden 
tedbirler de daima ters ıbir istikamet almış 
ve Karabük'te demir - çelik mevzuu bugün hâ
lâ halledilemediği gibi geçen sene yaptığımız 
temennimizde izah ettiğimizden daha geniş bir 
karışıklığa sebep olmuştur. 

Memlekette iskân dâvasını ele aldık. Bu 
mühim dâvanın sadece «şu kadar çimento fab
rikası yapacağız şunu bunu yapacağız» şeklin
de halledileceğini beyan etmek kâfi değildir. 
Biz bir iskân dâvasını ele alırken nasıl ki çi
mentosunu düşünüyoruz, onun yanında, Kara
bük'te mükemmel bir müessesemiz vardır, ni
çin inşaat demiri mevzuunu düşünmüyoruz? 

Demir - çelik fabrikası işletmeciliği başka 
bir istikamet almış ve iş işletmecilikten çıka
rılarak prim işletmeciliği haline getirilmiştir. 
Bakanlığın, bu mevzuu, geçen sene yaptığımız 
ikazlardan sonra ele alarak prime sıkı sıkı bağ
lı olan idarecilerden tecrit etmesi lâzımgelir 
idi, maalesef bunun üzerinde durulmamıştır. 
Karabük demir - çelik fabrikaları geçen sene, 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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nihayet bütün zorlamalar sonunda, 10 milim 
yuvarlak demir imali faaliyetine başlıyacağmı 
kabul ettiği halde bu sene alâkasızlık, muraka-
besizlik yüzünden 16 milim yuvarlak demirlere 
kadar çıkmış ve fakat aşağısını yapmamıştır. 

Bu mevzuu tetkik ettim arkadaşlar, acaba 
fabrikamızda 16 milimden daha aşağı demirler 
yapılamamakta mıdır? Fabrika, 6, 8, 10, 12, 14 
milimleri yapabilecek kabiliyette olduğu halde 
16 milim ve daha yukarısının imaline kalkış
masının tek âmili fabrikada teessüs eden tonaj 
üzerinden fazla prim almaya matuf bir mesai 
olarak gösterilmektedir. Henüz birçok mamul
lerin temin edilemediği bir zamanda her çeşit 
demirleri imal kudretinde bulunan millî mües
sesemizin bu sahada çalışmaması sebebini sade
ce tonaj üzerine alman prime bağlamak haki
katen hepimizi elemle düşündürmeye vesile ola
cak mahiyettedir. 

Bundan başka bir de idaresizlik geliyor işin 
başında. Her insan demir ticareti yapamaz. Ber
ber, kasap, kunduracı ve bütün meslek sahipleri 
demir ticaretinin güzel bir iş olduğunu anlamış 
ve bugün Karabük'te ve civarında birçok de
mir tüccarı türemiştir. 

Karabük'te 97, yirmi kilometre yakınında 
Safranbolu'da 180, Zonguldak'ta 130 demir 
tüccarı mevcuttur. Bunun sebebi İşletmeler Ve
kâleti güya demokratik bîr esasa iltifat ederek 
ticaret serbestisi yolunu tutmuş ve her rasgelene 
mahallî ticaret odasından alınmış bir vesika ile 
demir ticareti yapmak imkânını ve serbestisini 
vermiştir. Bu talep çokluğu karşısında da Ve
kâlet şöyle bir karara varmıştır : Talepleri kur'a-
ya tâbi tutmak. Kur 'a usuliyle kime çıkarca ona 
fazla miktarda vermek, çıkmıyanlara da ver
memek. Fakat bu durum demir piyasa
sında bir karaborsa yaratmıştır. Karabor
sa diyorum; çünkü fabrikadan alım? fi-
yatiyle piyasaya intikal fiyatı arasındaki 
fark büyük ve muazzamdır. Muhtaç olan inşaat 
sahibi veya müteahhit bunu bulabildiği yerden 
ve istenilen fiyatla almak mecburiyetindedir. 
Çok zaman fatura da verilmemektedir. Henüz 
Karabük Demir ve Çelik Fabrikasını gayet basit 
olan bu arz ettiğim birkaç mevzuu, çok şükür ki, 
Bakan arkadaşım değişmemiştir. Değişmiş ol
saydı bunu ona hamledecektim. Değişmemiş ol
masına rağmen Sıtkı Yırcalı'nın bu işle bugüne 
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I kadar neden alâkadar olup halledememiş olmala

rını merak ediyorum, ve sormaktayım. 
Karabük Demir ve Çelik fabrikaları üzerin

deki konuşmamı bitirnıeden önce, öteden beri 
demir ticaretiyle meşgul o]an Karabük Demir ve 
Çelik Müessesesinin müşterisi bulunan ve yüz bin
lerce ton mubayaada bulunmuş ve bunu meslek 
ittihaz etmiş olanların da kur'a usulüne tâbi tu
tulması ve kendilerine çoğu zaman demir veril
memesi hakikaten demir ticaretiyle meşgul olan
ları müteessir etmiştir. İşletmecilikten ileti git-
miyen ve tacir vasfını taşıyan bir müessese, 
kendisinin 20 - 25 senelik müşterisi olan demir 
ticareti ile meşgul olanları tereihan metaı ile bes-
lemiye ve muhtaç oldukları demiri temin etmiye 
mecburdur. 

I İşletmeciliğin bu tarafını sayın Bakanlık er-
I kânının unutmaması icabeder. Son zamanlarda 
I Devlet Demiryollarının faaliyeti cümlesinden 

olarak elektrikle müteharrik trenlerin işliyece-
ğini, bunun da elektrifikasiyon işlerinin Eti-
bank tarafından etüdünün yapıldığını öğrenmiş 
bulunuyoruz. Bu mevzuda fennî bir birgiye 

I sahip olmamakla beraber, sadece memleketin ik
tisadi kalkınması bakımından bir temennide 
bulunmak istiyoruz. Elektrikle müteharrik 
trenlerin işliyeceği güzergâhta indirme istasyon
larının şehir ve kasabaları tereihan ele almak 
suretiyle ileride verilecek elektrik tenviratının 
daha ucuz ve masrafsız sağlanması bakımından 
faydalı ve fakir belediyelerin takati için i alın
masını lüzumlu görüyoruz. Nedense bu husus
lar ele alınmamıştır. Meselâ : Kurşunlu Kaza
sının İstasyonuna indirme istasyonu yapı'mıya-
rak Sumucak İstasyonuna, Çankırı Vilâyeti bı
rakılarak 22 kilometre ilerde Germece İstasyo
nuna indirme istasyonu düşünülmüştür. 

Memleketin inkisadi yönden de ele alınması 
lâzımgelen hususlarını bir arada teemmül ede
rek bu indirme istasyonlarının yurdun neresin
de elektrikle müteharrik tren güzergâhı ihdas 
edilecekse, şehir ve kasabaları ihmal etmeden, 
oralara vaz'ı yurdur-uzun kalkınması bakımın
dan faydalı olacaktır. 

Sözlerime başlarken arz ettim, zamanın dar
lığı ve altı günlük bir zaman içinde kadrosu 
çok az olan Türkiye Köylü Partisinin bütün ba
kanlıklar mevzuunu derinliğine tetkik imkânına 
sahip bulunmadığımız da malûmdur. Bu iti-

I barla İşletmeler Vekâleti gibi dağınık ve işlet-
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meeilikle alâkalı bir mevzuda daha fazla ma
lûmat istihasli için gezi yapmadık. 

Sözlerimi burada bırakıyorum. Cezmi Türk 
arkadaşımız şeker sanayii hakkında, başka bir 
vekâlet bütçesinin kabulü münasebetiyle geniş 
ölçüde tenkidlerde bulunmuştur. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REÎS — Ferid Melen, buyurun (yok ses

leri) . 
Esat Oktay, buyurun. 
ESAT OKTAY (Kars) — Sayın arkadaşla

rım, Doğu vilâyetlerimizin mahrumiyet bölge
si olması sebeplerinden biri de oralarda kö
mür ve odun yokluğu meselesidir. 

Bilindiği gibi ormana yakın olan köyler ha
riç ova ve dağ köyleri mahrukat olarak tezek 
veyahut (kokar yakıt) denilen gübreyi yak
maktadırlar. 

Esasen verimi az olan ormanı tahribattan 
korumak, hem de tarlanın hakkı olan gübreyi 
yakılmaktan kurtarmak için yegâne çare mem
leketimizde bol miktarda mevcut olan linyit-
kömürlerinin işletilmesidir. Doğu vilâyetleri 
için bu hususta en elverişli olanı Erzurum'un 
Oltu ilçesinde bulunan Balkaya linyit kömür 
madenidir. 

Bu husustaki tetkikler Balkaya linyitinin 
rezervi (10-15) milyon ton tahmin edilmekte, 
kalitesi iyi ve kalorisi yüksektin*. Bu maden 
vaktiyle Etibank tarafından da muvaffakiyet
le işletilmiş ve bilâhara yolların bozulması yü
zünden terkedilmiştir. 

Horasan - Sarıkamış demiryolu üzerinde 
Yeniköy İstasyonu vardır. Balkaya'dan bu is
tasyona kadar mesafe (55) kilometredir. 

Bu maden işletmeye açılıp ve bu yol da ya
pılacak olursa kars, Ağrı, Erzurum vilâyetleri 
geniş ölçüde bu yeraltı servetinden istifade 
ederler. Ve böylelikle ormanlarımız tahribat
tan ve tarlalar da hakları olan gübrenin yakıl
masından kurtulurlar. Aynı zamanda uzun kış 
aylarında halkımıza iş sahaları açılır. 

Sayın arkadaşlarım; Kısaca iki mevzu üze
rinde mâruzâtta bulunacağım : 

Bunlardan biri suni kereste fabrikalarının 
kurulması ve bunun esbabı mucibesi ikincisi 
Balkaya linyitlerinin işletilmesi. 

Memlekette (7) çimento fabrikası vardır, 
20 aded çimento fabrikasının kurulması için de 
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ihaleleri yapılmıştır. Mevcutları ile birlikte 
miktarı 27 yi bulacak olan bu fabrikaların is
tihsal edecekleri çimento miktarı 2 milyon to
nu bulacaktır. Bu miktarı inşaatımızda kulla
nabilmemiz için çimento ile birlikte kereste, 
ayrıca sıhhi tesisat, elektrik malzemesi, demir 
gibi mühim inşaat malzemesini de düşünmek 
lâzımdır. 

Ormanlarımızın durumu ve verimi hakkın
da mütehassıslar ve teknisiyenlerin verdiği bil
gi endişe vericidir. İklim şartlarının ve mem
leket ekonomisinin belkemiğini teşkil eden 
ormanlarımızın bugünkü durumu meydandadır. 
Orman sıhhi, içtimai, iktisadi ve estetik bakım
dan memleketin en ana varlığını teşkil eder. 
Bu bakımdan orman nispetinin memleketin yüz 
ölçüsüne nispetinin % 30 olması lâzımdır. İlmi 
tetkiklere göre bu nispet % 20 den aşağıya dü
şerse su baskınları, toprak yıkanmaları (ero-
ziyon) gibi mühim zararlar meydana gelir. 
Memleketimizde ormanlarla kapalı yerlerin yüz 
ölçüsü (10,5) milyon hetardır. Ve umumi sat
ha nazaran % 10 - 10,5 tur. Bu 10,5 milyon 
hektarlık ormanın da ancak 3,5 milyon hektar
lık sahası verimlidir. Geri kalan 7 milyon hek
tarlık arazi fundalıktır. 

Memleketimizde istihsal edilebilen ağaç 
miktarı 3,5 milyon metre mikâptır. Halbuki 
Profesör Heske'nin raporuna göre senelik sar
fiyat 17 milyon metre mikâp olarak tesbit edil
diğine göre bu âlimin dediği gibi bu hale çare 
bulunmadığı takdirde 20 sene sonra memleketi
mizde bir tek dikili ağaç kalmıyacaktır. 

Ormansız veyahut az ormanlı memleketin 
düşeceği acıklı durum meydandadır. Ormanla
rın maddi (Reel) ve mânevi (İdeal) kolektif 
hizmetleri büyüktür. Elimizdeki kurşun kalem
den, kâğıttan, suni ipeğe kadar her şey orman 
mahsulüdür. Bu bakımdan ormanların insanla
ra sağladığı faydalar halk arasında «Beşikten 
mezara kadar» tabiriyle ifade edilmektedir. 

Ormanların sağladığı kolektif hizmetler 
maddi değerinin kat kat üstündedir. 

REÎS — Bir dakikanız kalmıştır. 
ESAT OKTAY (Devamla) — Peki o halde 

neticeye geliyorum : 
Onun için memleketimizde yakacak için lin

yitlerimizden istifade etmek icabettiği gibi ke
reste yerine de ikame maddesi koymak lâzımdır. 
Bir orman diyarı olan İskandinavya memleket-
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lerinde bugün kereste suni olarak muvaffakiyet- I 
le imal edilmektedir. Memleketimizde de sente
tik kereste imali mümkündür. Bahusus bunun 
için lüzumlu olan tütün, ayçiçeği, mısır, afyon, 
çeltik, saman, kamış, saz gibi bitkiler mebzul 
miktarda mevcuttur Sentetik kereste gerek ev
saf gerekse randıman ve maliyet bakımından ta
biî keresteden üstündür. Bu yolda tecrübeler de 
yapılmış ve bu arada Afyon bölgesinde yetişen 
kamış ve sazlardan yapılan suni kerestenin ba
şarılı sonuçlar verdiği bilinmektedir. 

Bu tedbirlerle hem ormanlarımız korunur, 
hem harice kereste için döviz vermekten kurtu
luruz, hem de memleketin ihtiyacı olan kereste 
suni olarak imal edilmiş olur. 

Bu hususta Sayın Bakanın da düşündüğünü 
açıklamasını rica ediyorum. 

ALÎ FAHRÎ İŞERİ (Balıkesir) — Muhte
rem arkadaşlar, 

Devlet işletmeciliğinin kısır ve verimsiz işlerin
den birisi de yer altı işletmeciliğidir. Misaller kıyas
lar çok, fakat tek misal vereceğim. 18 milyon li
ra sermaye ile çalışan Soma Linyit Kömür İş
letmesinin 1952 -1953 e bağlıyan bir senelik kö
mür satışı altı milyon lira civarındadır. 

Bunun : 4 milyonu masraf, 1,5 milyonu amor
tisman, 500 bin lirası da kârdır. Hepsi altı mil
yon lira eder. 

Şu hesaba göre 18 milyon liralık bir sermaye 
ile çalışan bir teşekkül Devlete % 3 kâr temin 
edememektedir. Ancak, % 2,75 nispetinde kâr 
temin etmektedir. 

Şu hale bakınız, Devlet ve Hükümet işine ba
kınız, bir de bu madenin yanında çalışan (Na
dir Hakkı 'mn) kazancına bakınız. Hem istas
yona daha uzak mesafede hem de bir iki milyon 
lira sermaye ile çalışan bir müessesedir. Çünkü 
az adamla az masrafla çok randıman almakta ve 
daha çok kâr temin etmektedir. Hükümet işlet
meciliği bırksm, işçilerin haklarını korusun kâ
fidir. Şüphesiz memleket için de daha hayırlı ve 
faydalı olur kanaatindeyim. 

Bunları hususi ellere, şahsi teşebbüslere bı
rakmak memleket iktisadiyatı bakımından da 
çok faydalı olur. Bakınız çimento sanayii işe 
başlarken, bu müessese kurulurken, mevcut ser
mayesini tüketen tüccar gibi 280 bin liraya bir 
bina satmalıyor, burası dar geliyor, 80 bin lira 
aylıkla Saraçoğlu Mahallesinden yer tutuyor. | 
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Kömür işleri : Devlet işletmesine geçtikten 

sonra, gerek Denizyolları ve gerek De
miryolları hususi işletmelerdeki evsaftan kömür 
alamamakta, makineler istediği şekilde istim tu-
tamamaktadır. Kömür rutubet, kül, kükürt nis
petleri gibi evsaflar aranırdı ve bu nispetler 
hakkiyle tatbik edilirdi. Şimdi iş Devlet elin-

• de olunca ne verirse almaya mecbur kalıyorlar, ev
saf arandığı yok. Eskiden şirketler daha iyi ev
safta çıkarıp kömürlerin rağbet bulmasına ça
lışırlardı. D. P. nin programında da vardır. 
Devlet işletmeleri şahsi teşebbüslere vermiye-
cekti: Aksine oldu. Bunlar Devlet ve Hükümet 
işi değil, bundan yol yakın iken vazgeçmek lâ
zımdır. 

Yünlü kumaşlarda olduğu gibi ipekli sana
yide de kumaş standardının bir an evvel tesisi 
lâzımdır. Piyasada çeşitli tipler ipekli kumaşlar 
mevcuttur. Fakat enleri gramları başka başka 
ve çeşitli imal edilmekte olduğundan halk bu 
yüzden çok aldanmakta ve aldatılmaktadır. Fa
kat yünlü kumaşlarda bu vaziyet yoktur. Çün
kü enleri umumiyetle aynıdır. İpekli kumaşlar 
daha pahalı olduğu için bilhassa bunun üzerin
de de ehemmiyetle durulmasını rica ederim. 

Sümerbank da izdiham : 
12 .1.1954 salı günü öğleden sonra Ulus'ta

ki büyük satış mağazasında pamuklu mensucat 
servisinde kalabalık müşterilere karşı yalnız bir 
vezne para almakta, halk saatlerce beklemekte
dir. Hususi ticarethanelerde olsa bu kadar satış 
muvacehesinde müşteriye suhulet için 4 - 5 ki
şi para almak için koyar. 

Bir de mağazadaki tadilât bir sene sürmüş
tür. Acaba ne kadar masraf olmuştur?. Onu 
bakanlık ile Allah bilir. Hususi ellerde olsa bir 
taraftan yapar bir taraftan satar, Akbank gibi. 
Ankara'da Ulus'da Sümerbank binasında geçen 
sene bir tadilâta başlandı, bir sene devam etti. 
Acaba kaç bin lira gitti?. Hususi teşebbüse ait 
bir mağazada bu tadilât olsa idi kaç günde 
ve kaç liraya olurdu?. Bence bu müddet içinde 
belki yeni bir bina yapılırdı. 

îşte Devlet işletmeciliği. Yine gördük, bir 
müddet evvel Ankara ve İstanbul'da perakende 
satışı artırdılar, müşteriyi çoğaltmak istediler, 
buna karşılık toptan satışı azalttılar. Bu hare
ketleri belki politika için, belki de propaganda 
içindir, o başka! 

REİS — Ali Fahri Bey, vaktiniz bitmiştir. 
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ALİ FARHt İŞERİ (Devamla) — Peki 

efendim, az kaldı... (Gürültüler) 
REİS — Ali Fahri Bey, rica ederim, müdde

tiniz bitmiştir. 
Galip Kınaoğlu, buyurun. 
GALÎP KINOĞ-DU (Gazianteb) — Arka

daşlar, ben fazla bir şey söyliyecek değilim. 
Cenup hududumuzda kaçakçılığın ihmal edile-
miyecek kadar zararlı bir hal aldığını hepimiz 
biliyoruz. Bunun önlenmesi için başta gelen 
çarenin de iktisadi tedbirler olduğu malûmdur. 
Sayın İşletmeler Vekili ile 2 ay evvel görüş
tüm. Orada imal edilen suni ipekten mamul çeşit
li kumaşların bizde de imal edileceğini Söylediler, 
fabrika kuracağız, vadinde bulundular. Bu va-
itleri ne zaman taüıakkük edecektir ve fabri
kalar nerelere kurulacaktır *? Bunu öğrenmek 
ve izahat almak istiyorum. 

REİS — Nuri Ocakcıoğlu. (Yok sesleri) 
ıSaibri Erduman. (Yok sesleri) 
Ab/bas Gigin. 
ABBAS GİGİN (Çoruh) — Arkadaşlarım; 

'bu bütçe müzakeresi münasebetiyle Muhteremi 
İşletmeler Vekilimizden bâzı temennilerimiz ve 
ricalarımız olacaktır. 

Evvelâ umumi mevzu olarak çocuk primle
rinin 'bir acaip tevzii hususuna temas etmek is
tiyorum. İşçiler şayet aileleriyle beralher iş
letme sahası içinde tevattun etmişlerse lonlar 
çocuk primi almaktadırlar. Bu bütün iş]Wrıe-
ler için aynı şekilde mütalâa edilmek durumun
dadır. Meselâ işletme civarında mütemeırkin 
saha mevcut değildir; yahut bina yoktur; mes-
'ken darlığı hasebiyle getirememektedir; malî 
noktai nazardan alıp gelmiş olması mahzurlu 
•bulunmaktadır; ve işte bu zaruretlerle şayet 
çoluk çocuğunu getirmemişse, o takdirde bu 
işçi vatandaşlar çocuk priminden mahrum kal
maktadırlar. Halen imkân bulup da çalıştık
ları işletme sahasına çocuklariyle gelmiş olan
lar, primden faydalanıyorlar. Fakat ailesini 
getirememek ıztırarmda bulunanlar bundan 
müstefit olamıyorlar. Şa'hsan bunun yeter de
recede tatminkâr ve âdil olmadığı kanaatinde
yim. Vekilimizden bu cihetin bizi tatmin ve 
temin eder maJhiyette vuzulha ulaştırılmasını 
rica edeceğim. 

Temas edeceğim ikinci nokta, Çoruh'la ilgi
li olacaktır. Çoruh *ta tektonik arazinin tabiî 
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bir neticesi olarak zengin linyit IkÖmtürü ya-
yatklarımız vardır. Bu kömürlerin tetkikini 
geçen sene rica etmiştim, lütfettiler ve yapıldı; 
tatminkâr netice alındığı kanaatindeyiz. Yal
nız, zannediyorum iki, tetkik Ibir yere munha-
sır olmak üzere yapılmıştır. 

Mulhterem arkadaşlarım, hakikaten çok ke
sir linyit yataklarımız (bulunmaktadır. Ruslar 
zamanında da çalıştırılmıştır. Bu Ihususun ar-
zındaki gayem şudur: Astronomik rakamlarla 
ifade edilecek kok kömürü tonajı Murıgul İş
letmemizde yakılmaktadır. Bunun iyi Ibir dö
viz kaynağı olduğu hepimizce malûmdur ve 
onun tasarrufuna medar muhtelif teşebbüsleri
miz de olmaktadır. Mevcut linyit 'kömürleri
mizi çalıştırıp Zonguldak'tan getirilecek koka 
muayyen bir nispette katmakla Zonguldak kö
mürünün daha az sarfedilmesini sağlamanın 
azîm faydasına işaret etmeden 'geçemiyeceğim. 
Aynı zamanda 'bu 'konu ile arazisi dar, geçimi 
dar muhitimiz için, "bir ikinci geçim mevzuu ih
das edilmiş olacaktır. 

Üçüncü ve son bir ricam da, Çoruh'ta bir 
selüloz sanayiinin tesisidir. Tarım Vekâleti 
Bütçesi konuşulurken de 'bu 'hususu ımevzu et
miştim. 'Sayın İşletmeler Vekilimize de hu ci
heti şifahen ve tahriren arz etmiş oldum. Hu
zurunuzda da bu sanayiin en iyi vatanının Ço
ruh olduğunu arz etmekten fariğ kalamıyaca-
ğım. Buna ait teşebbüsler daha önce de ya
pılmış ve 12,5 milyon lira sermayeye baliğ bü
yük bir müessese kurulmak yolunda olunmuştu. 
Fakat orman kapasitesinin kifayetsizliği mü-
tal&alariyle bu işten sarfınazar edildi. Durum 
bugün pek farklıdır. Tekrar (bu mühim haya
tî 'konuya Muhterem Vekilimizin alâkalarını 
rica edeceğim. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte
rem .arkadaşlar; ben de 'bir iki temennide bu
lunacağım. Evvelce Sümerbankm bilhassa pa
muklu mamulleri, mukavele yapmak suretiyle 
muayyen şahıslara verilmekte idi. Bunlar bir
çok ihtikârlara sebebiyet verdiler. Mesele Ve-
Ikâletçe anlaşıldığından bu malî yıldan itibaren 
toptan mukaveleler ortadan (kaldırılmış, böy
lece memleketin bir ıstırabı mevzuu da yok 
edilmiştir. 

Biz zannetmekte idik ki bundan sıonra orta 
tüccarlarla büyük tüccarlar 'karşı karşıya gel-
miyecek ve küçük esnaf doğrudan doğruya 
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Sümetfbatnkın toptan mağazalarından malı di
ledikleri kadar alacaklardır. Dün buraya gelen 
Çorumlu hemşeriLerimden, ve bu konuda yap
tığım tetkiklerden öğrenımiş bulunuyorum ki 
bugün dahi Sümerlbankın toptan mağazaların
dan 1 000 liradan fazla bir tüccar mal alama
maktadır. 

Bir tüccar yüzlerce l ira masraf yaparalk bu
raya kadar gelmekte ve ıSümerbankın toptan 
mağazasından ancak bin liralık bir mal alabil
mektedir. Niçin fazla mal verilimemektedir ? 
Bu hususta sayın Bakanın .açıklamasını bilhas
sa rica edeceğim. 

Bir mesele de, taşra vilâyetlerindeki tüccar
lar (Bize daima malların kötü çeşitlerini veri
yorlar, iyileri Ankara, İstanbul mağazaların
da satılıyor, bize verilen malları biz burada 
satmakta müşkülât çekiyoruz) diyorlar. (Sü-
merbaınkın mağazasına gittiğimiz zaman gayet 
güzel kaputbezi, diril, basma ve sair mallar bu
lunduğu halde biz bu çeşitlerden alıp götüremi-
yoruz, bize de malların iyilerini versinler) şek
linde temennide bulunuyorlar. Bunun da ısla
hını rica ediyorum. 

Bir mesele daha var, pamuklu mensucat me-
yanında çıkarılan ve bâzı mmtakaiarda kulla-
nılmıyan branda bezleri vardır. Bu branda be- I 
zi Çorum ve saire gibi yerlerde sarfedi'lmez, 
bunların sarf edilecek yeri yoktur. Çorum'dan 
gelen tüccarlar aldıkları mal meynınde bir iki 
top branda bezi de verildiğinden, buraları ala
caksın diye bir mecburiyet tahmil ettiklerinden I 
bahsediyorlar. Bu şekilde bu cinsten ellerinde 
pek çok birikmiş mallar vardır. Bu malları ya I 
ıslah etsinler, satılmıyorsa bu şekilde imal et- I 
meşinler veyahut satış yerleri nerelerse tahsi-
san o malları o mmtaka tüccarlarına versin- I 
ler, geçnıiyen yerlere vermesinler. I 

Temennilerim, bundan .ibarettir. 
REÎS — Keşşaf Mehmet Kurkut. 
KEŞŞAF MEHMET KORKUT (Bilecik) — 

Yurdumuzda şeker fabrikalarımızın tezayüdün-
den zevk duymaktayız. Halen mevcut ve faal 
bulunan Eskişehir, Alpullu, Uşak, Turhal fab
rikaları, bu sene kısmen çalışan Adapazarı Şe
ker Fabrikası, yeni kurulmakta olan Amasya 
Konya, Kütahya, 1955 te tecrübe kampanyası 
yapacak Erzurum, Erzincan, Malatya, Elâzığ 
Şeker Fabrikaları ki çemen 12 şeker f abrikasının I 
memleketimizde bulunması şayanı iftihardr. Şe- I 
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ker istihsali fazlalaştıkça istihlâkinin de .artmak
ta olduğu görülmektedir. Daha fennî şekilde 
pancar ziraati ilerleyinceye kadar insan güciy-
le çapa ve çıkarma masrafları maliyeti yükselt
mektedir. Bu işle meşgul bir küçük çiftçi olarak 
pancar gelirinin buğday, arpa ziraatine nazaran 
daha verimli olduğunu itirafı takdir ederim. 
Yalnız pancar ekimine 4 senede bir sıra gele
cek olan pancar ekmeye elverişli olan tarlala
rımız sıkı bir taahhütle pancar şirketine bağ
lıdır. Çıkartması bâzan böyle kış senelerine 
raslıyan pancarlarımız ancak masrafını kar
şılamaktadırlar. Ve böyle kışın çıkarılan pan
carların şeker fabrikalarına da zararlı olduğu
nu işitiyoruz. Çünkü kuvvei sükkeriyesi azal
makta ve hali aslısından % 25 donma firesi 
vermektedir. Bu gibi hallerde hesabedilerek 
şeker şirketinin bir taraflı mukavele yapma
yıp çiftçilerimizi de ızrar ettirmemek Şeker Şir
ketine düşen bir vecibedir. Şeker pancarı ziraa-
tinde gübreleme ve sulamanın faydalarını öğ
renen çiftçimiz gübre fiyatlarının biraz ucuz
latılmasını istemektedirler. Gübrenin pahalı ol
ması çiftçimizin tarlasına açacağı gübrenin ki
fayetsiz saçılmasını intacediyor. Pancar mm
taka âmirlerinin ve ziraat memurlarının ça
lışmaları şayanı takdirdir. Geçen sene bu kür
süden bu memurların çalışmalarından memnun 
olduğumuzu tebarüz ettirmiştim. Bütün ziraat 
memurlarımız bunlar gibi çalışmış olsa küçük 
çiftçilerimiz de feraha kavuşur. Ekim zamanın
da çapa, sulama zamanında, tesellüm zamanın
da gece gündüz demeyip çalışan arkadaşlara bu 
kürsüden teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. 

Pancar ziraatı ile meşgul olan çiftçilerimizin 
pancar ziraatinden memnuniyetlerini söylemek
le beraber işçiliğin, ve hayatın pahalandığı şu 
sırada evvelce pancarın kilosu altmış para iki 
kuruştan sattığımız zaman yetmiş, seksen ku
ruşa çalışan bir işçi bugün 2,5 liraya çalış
maktadır. 

Halihazır pancar fiyatı büyük arazileri isti
car eden çiftçileri tatmin eder ama küçük çift
çileri de memnun etmemiz lâzımdır. 

Çalışan bir kadın bugün 2 - 2,5 liraya ça
lışmaktadır. Arkadaşlarım pancar ekildikten 
sonra çıkarılıp teslim edilinceye kadar her kök 
4, 5 defa elden geçer. Tekleme ,ara, çapası, bi
rinci, ikinci, bazan da üçüncü çapa yapılır. Ot 
ayıklama, sulama, bilâhara teker teker çıkar-
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ma, baş kesme gibi. Evvelce bir dekar çapası I 
10 liraya mal oluyorsa şimdi 20 liraya. Yiao çı
karması da aynı mahiyette olduğuna göre ko
mini başına 40 ilâ 50 lira çapa ve çıkarma üc
reti verilmektedir. Dönüm başına vasati 1,5 2 
ton pancar alındığına göre bu tarlanın sürül
mesi, gübrelenmesi, ekme ve çekmesinde emek 
çeken çift hayvanlarının, yevmiyesiyle başbaşa 
gelecek kadar masraf olmaktadır. Böyle olduğu
na göre ve zamanımızda acı turpun kilosu 20 
kuruşa satıldığı halde pancarın kilosu halen 5 
kuruştur. Şeker gibi tatlı olan pancara bir par
çacık zam yapılmasını çiftçilerimiz haklf olarak 
istemektedirler. Karar ve takdir Yüksek Mecli
sindir. 

Bir de mevziî, Çekoslavakya'da olduğu gibi, 
küçük şeker fabrikaları ihdası imkânı yok mu
dur? Böyle bir imkân olursa Bilecik'in Bozü
yük Kazası çiftçileri küçük bir şeker fabrikası 
istemektedir. Bu fabrika bedeli ün yU5-.de kırkı 
da halkımız tarafından temin edilecektir. Müm
kün olduğu takdirde halkımız derhal teşebbüse 
geçecektir. Bunu da bu kürsüden arz etmekle 
vazifemi yapmış oluyorum. 

Geçen sene bütçe görüşmelerinde de arz et 
tiğim gibi, vesaitin motorize olduğu bu zaman 
da hâlâ kamyon kantarı olmıyan birçok istas
yonlarımız vardır. 

CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Muhte
rem arkadaşlarım, memleketin sınai ve madeni 
bünyesinin aldığı inkişaf seyri, İşletmeler Ba
kanlığını, bilhassa gelmekte olan Petrol Kanu
nu işinde bugüne kadar yaptığı vazifenin dışın
da başka türlü bir vazife alır mahiyette göste
riyor. îşte bu hareketi, ccrt seneden beri her 
vesilede belirtmekte olcuğum bir emelin ta 
hakkukü vaziyetinde görerek memnunlukla te
lâkki ediyorum Hakikaten memleketin sınai, ik
tisadi ve madenî mevzularının almakta olduğu 
inkişaf seyri İşletmeler Bakanlığı elindeki ha
reketlerin artık münferiden bu bakanlığın mev
zuu halinden çıkması ve memleketin iktisadi ve 
sınai hüviyetini bir sanayi ve maden bakanlığı 
elinde daha şümullü olarak inkişaf ettirilmesini 
gerektirecek mahiyettedir. Bakanlığın bu hüvi
yete girmesi devremizin son safhasında çekilip 
giderken bir temenni olarak belirtmeyi vazife 
sayıyorum. Bunun yanında İktisadi Devlet Te
şekküllerinin umumi heyetinin artık daha şü
mullü bir vazife almasını bakanlık bir taraftan [ 
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memleketin iktisadi bünyesini idare edecek vâs
fa girerken, iktisadi, sınai ve madenî bünyesini 
idare edecek vasfa girerken, iktisadi Devlet Teşek
külleri Umumi Heyetinin de, daha ziyade hususi 
teşebbüs hüviyetini benimsiyen ve bu mevzuları 
daha büyük bir salâhiyet ve daha büyük bir 
mesuliyetle teftiş ve murakabede en büyük his
seyi üzerine alarak ona göre kendisini olgun
laştıran bir duruma girmesini temenni ediyo
ruz. 

Artık Bakanlığın 3460 sayılı Kanuna önü
müzdeki devrede bu hüviyeti vermesini ve ken
disine de arz ettiğimiz şekli vermek yolunda 
ileri bir adım atmasını şimdiden temenni ediyo
ruz. 

Bugün İktisadi Devlet Teşekkülleri bünye
sinde faaliyet gösteren ve fedakârlıkları mem
leketin iktisadi kalkınmasına büyük mikyasta 
aksetmiş bulunan arkadaşların hakkını ihkak 
etmek için diğer vekâletlerin temin ettikleri, 
ve umumi heyet temennisi mahiyetinde de be
lirmiş olan (G) maddesine dayanarak, Bakan
lığın da bu arkadaşlara lâzımgelen yardımı 
yapmalarını rica ediyorum. 

Küçük bir noktaya cevap olarak, burada 
konuşulmuş olan bir meseleden bahsedeceğim; 
o da Soma işletmesidir. Sözlerimin başında be
lirttiğim gibi, sıkı bir devletçilik sistemi içinde 
işletmelerin harekette bulunmasının taraftarı 
değilim. Fakat Ali Fahri İşeri arkadaşımızın 
işletmelerin hususi teşebbüsün elinde inkişaf 
edeceği hakkındaki temennisi bugün her han
gi bir safhada fazla tahakkuk etmiş değildir. 
Bizzat misal olarak gösterdikleri Soma made
nini tesadüfen Devlet işletmesi eline bizzat tes
lim alan bendenizim. Bu işletme devralmdığı 
sene Devlet işletmesi halinde ve Etibank bün
yesinde faaliyete geçmemiş olsa idi .bugün 
onun yerinde üzerinde duman tüten bir kül yı
ğını bulunurdu. Bu teşekkülün, şahsi teşebbüsün 
ıstırap verici tedbirleri ile bugünkü verimli 
vaziyetine gelemiyecek olduğunu belirtmeyi 
borç bilirim. 

Şahsi teşebbüsün memleket bünyesindeki 
iktisadi hareketi eline almasını ve iktisadi bün
yemize sahip olmasını elbette candan temenni 
ederim, fakat yalnız bu mevzuun hususi teşeb
büsçe ele alınıp Devletin elinde kalmaması ha
linin daha iyi netice vereceği kanaatine iştirak 
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etmiyorum. Şu üzerinde ittifak ettiğimiz misal 
vazıh- olarak bunu gösterir. 

RElS — Müddetiniz bitmiştir Cemal Bey. 
Ali Rıza Incealemdaroğlu (Yok sesleri) Lâ

tif Aküzüm. 
LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Çok muhterem 

arkadaşlar, işletmeler Vekâletinin bu 4 sene 
zarfında memleketimize getirdiği hizmetleri 
yüksek huzurunuzda, milletin huzurunda ifti
harla anmayı vazife bilirim. Geçmiş devrin bü
tün hizmetlere nazaran bugünkü hizmetler ha
kikaten mukayese kabul etmiyecek derecede 
üstündür. Bu hizmetler en büyük iftihar vesi
lemiz olmuştur. Yüksek huzurunuzda söze baş
larken işletmeler Vekâletine ve bütün teşkilâ
tın eleman ve personeline şükranlarımı arz et
meyi bir borç bilirim. 

Muhterem arkadaşlar, bu iki sene zarfında 
projeleri ve etüdleri yapılarak memleketimizin 
muhtelif yerlerinde kurulacak çimento ve şe
ker fabrikalarının ihalelerinin yapılmış oldu
ğunu hepimiz biliyoruz. Kars'ın bu teşebbüs
lerden mahrum kalması beni biraz rencide et
miştir. Sayın Bakanın affını dilerim, biz de is
terdik ki, Kars ' ta bir çimento fabrikası yapıl
sın. Yıllardan beri harap halde bulunan, en 
ufak yardım ve imar eli uzatıl mıyan Kars, 
bundan başka muhtelif devirlerde harb sahne
si olan bu suretle tamamen harabezar haline 
gelen Kars, eğer bir çimento fabrikasına kavuş
muş olsa bu harabiyetten kurtulmuş olur. 
Vaktiyle Vekâlet Kars'ta bir müteşebbis hey
etin vücuda getirilmesini ve hu müteşebbis 
heyet kurulduktan sonra işletmeler Vekâleti
nin ve Sınai Kalkınma Bankasının da yardı-
miyle derhal harekete geçileceğini söylediler. 
Fakat halkın istenilen parayı temin edememe
si yüzünden maalesef böyle bir teşebbüs kuru
lamadı. Onun içim Vekâletin Kars'ın hususiye
tine binaen istisnai de olsa tavassutlarını is
tirham ediyorum. Bizde böyle 'bir fabrika ku^ 
rulduğu takdirde çok istifadeli olacağı, binme-
tice Kars 'in imar göreceği tabiîdir. 

Bundan ba§ka, Sümerbankm muhtelif yer
lerde iplik dokuma fabrikası açtığını ve aç
makta olduğunu biliyoruz. Geçen sene Kars'a 
sayın Vekille beraber gitmiştik. İğdır 'da iplik 
dokuma fabrikası . kurulması mevzuu ortaya 
atılanca Vekil bu fabrikanın kurulacağını va-
detmişlerdi. Bugüne kadar bu tahakkuk etme-
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i di. Ben huzurunuzda memleketin her tarafını 

aynı şekilde mütalâa ederek İğdır pamuğunun 
kıymetini tebarüz ettirmek isterim. İğdır pa
muğu en iyi evsafta pamuktur ve burada ileri 
derecede bir pamuk ziraati ekimi yapılmakta
dır. Bu itibarla İğdır'da iplik dokuma fabrika
sının açılmasını buna da Vekâletin çimento 
fabrikası için vâki mâruzâtımı kabul buyura
rak ileri derecede bir ehemmiyet atfetmesini 
bilhassa istirham ederim. 

Sözlerim bundan ibarettir. 
REÎS — Baha akşit. 
BAHA AKŞlT (Denizli) — Muhterem ar

kadaşlar; mahallî bir dileğimizi ve teşekkür
lerimizi bildirmek için huzurunuza çıkmış bu
lunuyorum. 

Denizli iyi pamuk yetiştiren bölgelerden bi
ri olduğu gibi etrafı ile beraber 15 bin doku
mayı bünyesinde toplamış olan bir vilâyettir. 
Burada hidro - elektrik santrali de bulundu
ğuna göre böyle bir mıntakada iplik fabrikası 
kurulmasının yerinde bir teşebbüs ve en ikti
sadi bir tesis olacağında elbette şüphe yoktur. 

Nitekim Denizli'nin bu hususiyeti göz önün
de tutularak 15 bin iğlik bir fabrika kurulmuş 
ve sayın Vekilimiz Sıtkı Yırcalı tarafından bu 
sene işletmeye açılmıştır, fakat bunun tevsi 
edilmesi zarureti de mevcuttur. Bu durum da 
gerek sayın Vekilimiz, gerekse Sümerbank ta
rafından nazarı itibara alınmıştır, kuvveden 
fiile çıkmak üzeredir. Bu durum Denizli hava
lisinde olduğu kadar memlekette de iktisadi 
şartların esaslı şekilde ele alınarak harekete 
geçildiğini göstermesi bakımından şayanı şük
randır. Denizli havalisindeki 15 bini müteca
viz dokumacının ihtiyacını mahallinde temin 
bakımından kurulan ve kurulacak olan bu te
sisin faydalı olacağını arz ederken Sümerbanka, 
Vekâlete ve sayın Vekile teşekkürlerimizin ar
zını bir vazife ve bir vicdan borcu telâkki et
mekteyim. 

Tevsi işi nazarı itibara alınırken en esaslı 
ve iktisadi mütalâalarla yürüyeceklerine zerre 
kadar şüphe yoktur. 

Sümerbankm iplik ve suni ipek satışların
da dokuma kooperatiflerini ön plânda ele al
masını şükranla karşılamak lâzımdır. Sümer
bank, bir imalâtçı değil, bir kooperatif olarak 

J mütalâa ederek mümkün olan kolaylığı göster-
I mektedir. Böyle olmasına rağmen zaman za-
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inan aksaklıklar da meydana gelmekte, faikat 
yine göstermekte olduğu iyi niyetin, iyi zih- i 
niyetin eseri olarak bunu halletmek imkânı bu
lunmaktadır. Böyle aksaklıkların meydana j 
'gelmemesi için peşinen bu 'hususta mümkün 
olan tedbirlerin alınmasını rica ediyorum. 

Sermaye sahibi ve müteşebbis vatandaşlarla 
iyi bir anlayış havası içinde ahenkli bir çalış
manın yolunu bulmuş olan İşletmeler Vekâle
tinin muhtelif müesseselerinde çalışan değerli 
arkadaşlarıma ve sayın Vekile teşekkür etmeyi 
bir vazife telâkki ederim. 

REİS — Hüsnü Türkand, buyurun. 
HÜSNÜ TÜRKAND (Kocaeli) — Muhte

rem arkadaşlar, ben izmit'deki Selüloz Sana
yiinde çalışan işçilerin bir müracaatı üzerine 
buraya çıkmış bulunuyorum. Malûmu âliniz 
Büyük Meclis işçilere bir aylık ücret tutarında 
ikramiye kabul etmişti. Kanun bu ikramiyeyi 
alabilmek için altı ay iş hayatı geçirmeyi şart 
koşmaktadır. Halbuki bugün Kâğıt Fabrika
sında 15 - 20 seneden beri işçilik yapan, fabri
kada sıhhi vaziyetinden dolayı müessese ile alâ
kasını kesmiyen ve sigorta hastanelerimle te
davi altında bulunan yirmi kadar işçi vardır. 
Bunlar bu kanun hükümlerinden istifade et
memiş ve ikramiyelerini alamamışlardır. Kâğıt 
Fabrikasmdaki hukuk müşaviri ikramiyenin 
verilmesi lehinde bulunduğu halde işletmeler 
Bakanlığına sorulmuş, bu şekildeki vâki olan 
müracaatları tetkik etmek üzere Çalışma Vekâ
leti ile İşletmeler Vekâleti arasında bir komis
yon kurulması ve bu şekilde bütün taleplere 
cevap verilmesi düşünülmüştür. Bunu işletme
ler Bakanlığı ile yapmış olduğumuz temasta 
öğrendik. Bunun üzerine Çalışma Vekâleti 
Müsteşarının yanma gittim, müsteşarla yapmış 
olduğum temasta, Kanunun bu sarahati karşı
sında müessese ile ilgisini kesmiyen işlilerin 
bundan istifade etmeleri lâzım geldiğini ve böy
le bir komisyonun kurulmasına lüzum olmadı
ğını. söylediler. Geçenlerde yine bu hususta Sü-. 
merbank Umum Müdürü île yapmış olduğum te
masta; bu işçilere ikramiye verilmesi hakkında 
bir emir çıkmadığını söylediler. Bu sabah da 
İşletmeler Vekâleti Müsteşarı ile yaptığım te
masta böyle bir kararın alınıp alınmadığı hak
kında ademi malûmat beyan ettiler. 

Bu insanlar hastadır, yatakta yatmaktadır 
lar. Verilecek olan cüzi bir paradan fayda- | 
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temin edeceğini umarak bize müracaat etmek
tedirler. İşletmeler Vekilinden ricam, bu em
rin bir an evvel çıkarılarak paralarının veril
mesini temin etmeleridir. 

BURHANETTlN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlarım, yaşıyan bir hücrenin fi-
ziyolojisiyle bir bünyenin fiziyolojisi arasında 
bir fark olmadığ gibi, bir bünyenin fiziyoloji-
siyle bir milletin iktisadi fiziyolojisi arasında 
da fark yoktur; metabolizmaları, gıda müba
deleleri, her şeyi aynıdır. Bu it i tarla arkadaş
lar, iktisadi bünyemize bakıyorum, şeker meta
bolizması nisabı tabiîsini buldu, binaenaleyh şe
ker fabrikası yeter artık. 

Bâzı çocuklar görürsünüz, duvarları kazıya
rak kireç yer. Bu, onun bünyesindeki kireç, 
kalsiyum noksanlığının telâfisi için tabiatın 
sevkı iledir. Bizim de bir kalsiyum noksanlığı
mız var. Bugün iktisadi bünyemizde noksan olan 
çimentoyu dışardan alyoruz. Bu itibarla 20 çi
mento fabrikasını birden kurmayı tasarlıyan 
Hükümetin bu hamlesini takdir ederim. 

Yine bünyemize bakılacak olursa, bir nevi 
fakrüddeme, kloroza müptelâ olduğumuz gö
rülür. Bu da kanımızdaki maden unsurlarının 
noksanlığını ifade eder. Binaenaleyh demir un
surunu haddi lâyıkma irca ettikten sonra, di
ğer madenî unsurları da tamamlamamız lâzım
dır. 

Arkadaşlar, biz artık bu madenî unsurlar 
tamamlandıktan sonra - ki bunların cevherleri 
memleketimizde boldur - doğunun müstakbel 
en büyük müstahsili olmaya namzediz. 

Bu arada, alüminyum sanayiine de temas et
mek isterim. 

Arkadaşlar, Antalya'nın Akseki Kazasnda 
senelerce evvel alüminyum bulundu, bu o kadar 
sabotaj'a uğradı, o kadar baltalandı ki, zaman 
geldi «bu cevher hiç te para etmez, rezerv az, 
ihtiyacı karşılamaz» dediler. Memleketin temiz, 
ve ruhu gibi yüzü de aydınlık evlâdi Sayın 
Sıtkı Yırcalı arkadaşıma minnettarım, ilk gün
den itibaren bu dâvayı ciddiyetle ele aldı, az 
denilen rezervin bugün 5 milyon ton ve muhte
mel rezervin de 40 - 50 milyon ton civarında 
olduğu tahakkuk etti. Ama baltalayıcılar durur 
mu. Dediler k i : «Bu maden işlemez!» Aldılar, 
dünyanın en inanılır, en ciddî firmalarına nu
mune gönderdiler. Tahlil edildi. Gelen cevap : 
«Dünyanın en rantabl madenidir.» oldu. Bunun 
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üzerine tahlilin bütün evrak ve vesaiki bizzat 
alüminyum sanayii ile iştigal eden dünyanın 
büyük sanayi memleketlerine, Kanada'ya, Ame
rika'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya ve İsviçre'ye, 
İspanya'ya gönderildi. Şimdi cevap beklen
mektedir. İş yoluna girmiştir. Dün kauçukta 
olduğu gibi bugün de alüminyum tesisleri ve sa
nayii kurulduğu zaman memleketimize çok bü
yük istifadeler sağlıyacaktır. Geçen sene de 
dediğim gibi, en fakir bir ailenin mutfağından 
en ağır harb sanayiine kadar alüminyumun gir
mediği yer yoktur. Son zamanlarda ihale ettiği
miz havai hatta yalnız 8-10 milyon, lirası alü
minyuma gitmektedir. Bu itibarla gidip gelme
mek, gelip görmemek var... (İnşallah gelirsin 
sesleri)... bu Meclise kim gelirse gelsin bu dâ
vanın peşinin bırakılmamasını ve önümüzdaki 
devrede bu alüminyum dâvasını tahakkuk et
tirerek memlekete büyük faydalar sağlanması
nı temenni ederim. 

Bu dâvada gösterdikleri alâka ve hassasi
yetten dolayı da kendilerine Meclis huzurunda 
teşekkür etmeyi bir vazife bilirim. 

İBRAHİM DUYGUN (Sivas) — Efendim, 
bendeniz iki mesele hakkında Muhterem Ba
kandan bilgi edinmek için söz almış bulunu
yorum. 

Birincisi, maden cevheri istihsal eden husu
si şahıs veya [şirketleri finanse etmek için yeni 
bir bankanın kurulmasını Hükümet düşünmek
te midir? Yahut da Etibank Kanununda bir 
tadilât yapmak suretiyle bu vatandaşları finan
se etmek mümkün olabilecek midir? 

İkinci öğrenmek istediğim mevzu da şudur; 
Sivas Vilâyeti, yeni kurulmakta olan Kayseri, 
Malatya, Erzincan şeker fabrikalarının ekim 
sahasına girmektedir. Pek yakında İnşallah Si
vas köyleri şeker pancarı ekeceklerdir; bunu 
hemşerilerim büyük bir memnuniyetle öğren
mişlerdir. Ancak onları düşündüren bir nok
ta vardır : İşittiğimize göre pancar ekme hakkı 
tercihan istihsal kooperatiflerine dâhil olan
lara verilecekmiş, bunun için de hisse senedi 
almak lâzımdır. Hisse senedini almayı hemşeri
lerim çok arzu ediyorlar, fakat 500 lirayı bul
mak onlar için hakikaten güçtür. 

Yalnız, Sayın Umum Müdürün ifade ettik
lerine göre, Ziraat Bankası ile Şeker Şirketi 
arasında yapılan bir anlaşmaya göre Ziraat Ban- | 
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kası kendilerine bir kredi açacakmış ve bilâ-
hara pancar satışlarından mahsubedecekmiş. 

Bunun ne merkezde olduğunu ifade etmele
rini rica ediyorum. 

REİS — İhsan Altınel. 
İHSAN ALTINEL (îstanibul) — Muhterem 

arkadaşlar, ben yalnız tekstil sanayii üzerin
de bir temennide 'bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlar, hakikaten 'bugünkü 
tekstil sanayiimizin mamülâtı Avrupa kumaş
ları ile aynı ayarda gitmekte ve daima inkişaf 
etmektedir. Yalnız bâzı hususlarda noksanlık 
vardır. OSu noksanlık da apre bozukluğundan 
ileri (gelmektedir. 

Malûmu âliniz bugün fabrikalarımızda çı
kan Kamgan iplikleri gayet güzeldir. Gerek 
tansiyon, gerekse kuvvet 'bakımından Avrupa 
ipliği ile aynı ayardadır. Dokuma tezgâhları
mız Avrupadır, neden kumaşlarımız da Avru
pa kumaşları ayarında çıkmasın? İşte demin 
arz ettiğim apresizlik yüzündendir. Bugün ap
re tertibatımız az olmakla beraiber çıkan ku
maşlarımız, apre tertibatı az olması dolayısiyle, 
verimli değildir. ıSdbebi de >şudur: Meselâ, ma
kastan 2 defa geçmesi gereken ham kumaş bir 
defa geçiriliyor. Preste 24 saat kalması lâzım
ken 12 saat kalıyor. 12 saatte, 24 saat kalan 
kalite gibi olmaz. Apre tertibatına daima ehem
miyet vermemiz lâzımdır. 

Bir de çıkan kumaşlarda şöyle bir noksan
lık oluyor; dokumacılarımız akort olarak ça
lışıyorlar. Talbiîdir iki, ne kadar mekik atar
larsa o kadar para alırlar. Dokumacı ister ki, 
daha fazla çalıksın, daha fazla para alsın. Do
kuma tezgâhı çalışırken iplik kopar, o tezgâhı 
durdurmaz, arkaya geçer, ipliği alır. Bunun 
için kumaşlarımızda daima yollar ^maktadır . 
Buna gücü kaçıklığı denir. Buna mâni lolmak 
için dokumacıya çıkardığı her top kumaşta 
bir ikramiye verilirse o dokumacı daha dikkatle 
çalışır. Bu suretle kumaşta gerek ayak, ge
rekse gücü kaçıklığı olmaz. Ve o kumaş met
resi yirmi liraya satılırken yirmi iki liraya sa
tılır. Bundaki cazibe de ikramiye ile temin 
edilir. Fakat bâzı fabrikalarda boyahaneler ve 
yıkama yerleri daima sis içindedir, göz gözü 
görmez, binnetice işçi çıkardığı kumaşın ren
gini teşhis edemez, olmuştur diye boyadan çı
kartır. Fakat sonradan mütehassıs boyayı tet
kik ettiğinde olmamıştır, diye iade eder. 
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Bu itibarla Sayın Vekilimizden bu gibi yer

lere hiç olmazsa vantilatör 'konulmasını temin 
yolunda ricamız olacaktır. 

Bu meyanda bir ricam daha olacaktır. Fab
rikalarda 'bir inzibat meclisi vardır, fakat !bu 
meclis yalnız iş verenlerden terekküibetmekte
dir, bu Meclisin içine hiç olmazsa 'bir veya iki 
işçi arkadaş alınırsa daha iyi olur. Bu suretle 
işçi - iş veren münasebetlerinde bir ahenk sağ
lanır. 

Mâruzâtım 'bundan ibarettir. 
REÎS — Muhlis Ete. 
MUHLÎS ETE (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlarım, sözlerim kıymetli halefime değil, 
benden evvel konuşan arkadaşlaradır. Belki 
arkadaşım izahat vermiyecektir, onun için, bil
hassa kıymetli arkadaşım Doktor Burlhanettin 
konuştuktan sonra, söz almaya mecbur oldum. 

Arkadaşlarımın çoğu şurada, burada fabri
ka yapılmasını temenni etmekte ve hattâ bun
ları Devlet yapsın, temennisinde (bulunmakta
dırlar. 

Arkadaşlar, parti programımız bu hususta 
sarihtir, Hükümet beyannamesinde de sarih 
olarak ifade edilmiştir. Devlet her sahada ar
tık fabrika yapmıyacaktır, ancak faal vaziyet
te büyük istihsal şubelerini tagdiye eden (işler
le meşgul olacaktır. Burada alüminyum, şu
rada şeker, Öbür tarafta çimento diye zannedi
yorum iki, kıymetli halefime ve Hükümete hi-
tabetmek ve bunları istemek gayriiktisadi olur. 
Parti programımıza da uygun düşmez. Dev
letçi olan Halk Partisi bunu söylerse 'bir dere
ceye kadar yerindedir, fakat bizimkilerin söy
lemesi doğru olmaz. 

Gelelim Burhanettin Onat 'm tavsiye ettiği 
alüminyum mevzuuna: «Alüminyum 'bulunmuş, 
Avrupa'ya gönderilmiş, rantabl olduğu anla
şılmış» dediler. Alüminyum bulunabilir, Av
rupa'ya gönderilebilir, fakat rantabl olamaz. 
Rantabl olabilmesi, kâr getirebilmesi için bu
nun dâhilde ve hariçte piyasa bulması, kulla
nılması ve binnetice bundan kâr edilmesi de
mektir. Bu teşhis güzel değildir. Tıpta teş
his olduğu gibi, iktisatta da teşhis olur. Tıp
ta teşhisi tabipler, iktisatta da iktisatçılar ya
par. (Alkışlar). 

REtS — Burhanettin Onat, buyurun. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Ar-

kadaşlar, yirminci asırda tıpta, ilimde, fende en 
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I büyük miyar tecrübedir, ilmin de, tıbbın da, 

fennin de nazariyata karnı doymuştur. Benim 
ilimlerine olduğu kadar insani meziyetlerine, 
çok yüksek terbiyesine de hayran ve meftun ol
duğum Muhlis Ete arkadaşım bu mevzuda ikin
ci defa konuşmak fırsatını bana verdikleri için 
kendilerine teşekkürümü arz ederim. Evet ar
kadaşlar, alüminyum mevzuunu şimdiye kadar 
sabote eden âmillerin başında nazariyat gelmiş
tir. Size arz edeyim; şu anda benim sesimi bu 
atmosferin içine yayan şu mikrofon alümin
yumdan mamuldür. Alüminyum sanayiinde bi
rinci derecede ehemmiyeti haiz olan faktör 
elektriktir. Şu alüminyum başlık bir liraya mal 
oluyorsa bunun 85 kuruşu elektrik 15 kuruşu 
madendir. Japonya uzun zamandan beri alü
minyum sanayiini kurmuş ve bütün dünyaya 
danping yapmış bir millettir. Kendisinde alü
minyum madeni yoktur. Madeni Hindistan, ta 
Şimali Hindistan'dan alır, sahile getirir, vapu
ra yükletir, Japonya'ya nakleder ve orada işler. 
Çünkü sütleri, elektriği vardır. Bu şekilde işli
yor ve para kazanıyor. 

İsviçre; küçücük, saatleri kadar küçük bir 
memlekettir. Alüminyum yok. Madeni Yugos
lavya'dan alır, sahile nakleder, vapurlarla ta
şır, İtalya'dan geçirir ve bunu memleketinde 
işler ve para kazanır. 

Bizim sanayiini kurmak istediğimiz Akseki 
alüminyum madeni binlerce kilometre mesafe
den elektriğin yanma değil, 32 Km. lik bir hava 
hattı ile elektrik madenin yanma getirilecektir. 
Rantabiliteyi düşünün arkadaşlar, farkı düşü
nün. 

Çünkü madenin bulunduğu yerden 32 kilo
metre mesafede senevi 150 milyon kilovat elek
triği Manavgat Şelâlesinden istihsal etmek her 
zaman mümkün. Yani elektriğin kilovatını kırk 
paraya maledeceğiz. Bunu ben söylemiyorum, 
Devletin resmî müessesesi olan Bayındırlık Ve
kâletinin Elektrik Etüd idaresinin verdiği ra
por söylüyor. (Bravo sesleri) 

Evet; kilovatı kırk para, madeni de taşıma
ya lüzum yok, hemen çıktığı yerde fabrika kur
dumu buyurun, hepsi tamam. Kazan, kepçe, kev
girden tutunuz da ta tayyarenin kaburgasına, 
kanadına varıncaya kadar bu madenle neler 
yapmazsınız. En fakir ailenin mutfağından harb 
sanayimin en ağırına kadar alüminyum made-

I ninin girmediği yer mi var?. 
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Bu maden tahlile gönderildi. Daha şimdide» ! 

bu müesseselerden iki tanesi aman bize bu ma
deni verin diye ısrarla isteyip duruyorlar. 

REÎS — Bir dakikanız var. 
BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Ma

den olarak alıp Almanya'ya, isviçre'ye taşıya
cak, orada işlemeye razı. Elektrik enerjisi de 
burnunun dibinde boşu boşuna akıp dururken ben 
ne diye malımı kendim işlemiyeyim de elâleme 
vereyim. Onun için arkadaşlar bunu maden ha
linde, külçe halinde satsak dahi ziyan etmesine 
imkân ve ihtimali yoktur. Kaldı ki, ben muhak
kak Devlet işletsin demedim. Kabul ettiğimiz 
kanunla ecnebi sermayeye geniş bir imkân saha
sı açtık. Ecnebi sermayesi işletmezse Hükümeti
miz bunu işletecek ve yüzde yüz kazanacaktır. 
Tecrübe ve hesap bunu bilfiil göstermektedir. 
Başka türlü olmasına imkân yoktur. 

REÎS — Encümen adına Baki Erden. 
ENCÜMEN ADINA BAKÎ ERDEN (Siird) 

— Muhterem arkadaşlarım, konuşan hatipler 
işletmeler Vekâletinin Bütçesine, rakamlarına 
doğrudan doğruya temas etmedikleri için onla
ra cevap vermeye lüzum hissetmiyorum. 

Yalnız sözcünüz olarak raporumda dereetti-
ğim gibi birkaç temennide bulunmakla iktifa 
edeceğim. 

Aziz arkadaşlarım; 
Son yıllarda memleketimizde hepimizin zevk

le müşahade ettiğimiz umumi kalkınmaya mu- I 
vazi olarak sınai hamlemizde de büyük bir in
kişaf mevcuttur, öyleki, birçok istihsal rakam
larımız geçmiş yıllara nazaran % bir, beş, on 
değil, % 100, 200, 300 gibi nispetlerle artmış
lardır. Bu, durum şahısların ve şirketlerin elin
de donmuş olan kapitalin, son yılların doğurdu
ğu ılık hava içinde eriyip sınai sahalara aktığı
nı göstermektedir. 

Türkiye'mizin son yıllardaki smai hareketle
rinin en mühim karakteri Devlet müzaheretiy
le, kapital bilgi ve tecrübenin iş birliği yapma
sından ibarettir. Kısa bir maziye kadar Devlet 
hususi teşebbüs sahiplerini ve şirketleri kendi
sine tehlikeli rakipler addederken, şimdi dev
letle bunlar arasında bir fark görülmiyerek 
hepsi bir kül kabul edilmiştir. Bundan gaye 
memleketin refaha kavuşmasıdır. Bu bakımdan 
çimento sanavü ve seker işinde attığımız adım 
Devletle eşhasın iş birliğinizi misal olarak gös- I 
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terebiliriz. Raportörünüz olarak Devletimizin; 
son yıllarda gerek çimento sanayii ve gerekse 
şeker sanayiinde eşhası ile, kooperatiflerle, şir
ketlerle yapmış olduğu ve çok hayırlı olan bu 
iş birliğinin sanayiimizin diğer şubelerine teş
mil etmesini, müteşebbislerimizi teşci ve takvi
ye etmesini, muhtaç olduğu maddi ve mânevi 
yardımı temin etmesini temenni ederiz. 

Aziz arkadaşlar, vekâletin bünyesine dair 
bir temennide bulunmak istiyorum. 

işletmeler Vekâletimizin Maadiıı ve Sanayi 
Vekâleti haline gelmesi bir zarurettir. Maadiıı 
Umum Müdürlüğünün Ticret Vekâletinin bün
yesinde bırakılmasına taraftar değilim. Y^ller-
dan beri gerek Bütçe Komisyonunda, gerekse 
Meclis müzakerelerinde bu kanaate sahip olan 
arkadaşlarımızla müttefikan bunun üzerinde 
durmuştuk. Bugün ticari sahalar genişlemiş ve 
artmıştır. Bu Vekâletin yani Ticaret Vekâleti
nin sadece ticari hayat ile uğraşması, maadin 
işi *îibi teknik bir işin bu vekâlet bünyesinden 
çıkması bir zarurettir. Onuncu Büyük Millet 
Meclisi tarafından işletmeler Vekâletinin Maa
din - Snayi Vekâleti haline ifrağ edilmesini bil
hassa temenni ediyorum. Bu Vekâletin bütün 
sınai manzumeyi bünyesine alması icabeder. Hu
susi ve resmi sanayi sektörlerin tek elde tan
zim edilmesi organize edilmesi mümkün ola
caktır. 

Aziz arkadaşlar, birçok vatandaşlar bugün 
büyük bir hevesle ellerindeki serveti sanayi sa
hasına dökmek istiyorlar. Fakat maalesef on
ları irşat edecek, onlara bilgi verecek, ista
tistik] malûmat verecek bir merci yoktur. Vak-
kit ererimi eden, hiç olmazsa kurulmasını arzu 
ettiğimiz Sanayi ve Maadin vekâleti harekete 
»erinceye kadar, isletmeler Vekâletinin bünye
sinde böyle bir teşekkülün kurulması zaruridir. 
Her hangi bir vatandasın, her hangi bir şirketin 
bir sanayi kurmak istediği zaman başvuracağı ve 
malûmat alacağı onu her bakımdan besliyecek ve 
istikamet verecek bir mercie ihtiyacımız vardır. 
işletmeler Vekâletinin bünyesinde böyle bir te
şekkülün kurulmasına zaruret vardır kanaatin
deyim. 

Aziz arkadaşlarım, Makina ve Kimya Kuru
mu maalesef, elinde birçok fabrikalar bulunma
sına rağmen iyi çalışmamakta ve birçok fab
rikaları tamamen durmuş vaziyettedir. Bâzı 
fabrikalar ise tam randımanla çalışmamaktadır. 
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Raportörünüm olarak bana tevdi edilen bu mü
him vazifenin icabı tetkikatta bulundum. 

Bir kelime ile şunu arz edeyim ki, bugün 
Makina ve Kimya Kurumu fakrüddeme uğra
mış bir müessesedir. Halen ellerinde, kıvmet-
leri milyon]arı bulan, fabrikalar bulunduğu hal
de, nakitsizlik ve saire maddi imkânsızlıklar yü
zünden çalışam «maktadır. Binaenaleyh bunların 
malî bakımdan tatmin ve takviye edilmesini te
menni etmekteyiz. 

Zirazi Donatım Kurumu tarafından büyük 
mikyasta siparişler verilirse ancak faaliyeti bir 
miktar canlanabilir durumdadır. Makina ve 
Kimya Kurumu, Millî Savunma Bakanlığının 
yaptığı siparişlere mukabil ödediği avansla çalış
maktadır. 

Sevgili arkadaşlarım, şeker fabrikalarına 
Devlet olarak mühim vazifeler +ahmil etnuş bu
lunuyoruz. Gururla söyliyebilirim İd, şeker is
tihsali 1956 senesinde 375 bin tonu bulacaktır. 
Bu kadar kısa bir zamanda şeker istihsalimizi % 
300 kadar artıracak olan bu teşebbüsü Devlet 
olarak her bakımdan desteklememiz lâzımdır. 

Bu meyanda diğer fabrikaların bir an evvel 
kurulması için muhtaç olduğu dövizin verilme
sinde tereddüt etmemek icabeder. Gerek dövizin. 
gerekse diğer malî yardımın temini bakımından 
ne kadar alâkadar olsak yerindedir. Şeker fab
rikası çimentoya benzemez. Ziraate bağlı ^e zi-
raatle be rbe r çalışan bir müessesedir. Faraza 
Konva Fabrikasının çalışması demiş edilmişken 
her hanori bir sebepten dolayı kurulması peclkirse 
büyük /ararları mucip olur. Seker fabrikaları
nın çalışması zamanla mukayettir. Binaenaleyh 
fabrikalarımızın döviz ihtiyaçlarını pancar ıstih-
saliyle birlikte mütalâa ederek zamanında karşıla
mak ve muhtaç olduğu parayı vermek elzemdir. 

Arkadaşlarım; raporumda da derceitiğim 
gibi, İsletmeler Vekâletine ve ona bağlı müesse
selere dair kısaca malûmat vermekle iktifa edi
yorum. Bu Vekâletin şimdiye kadar olduğu 
gibi bundan sonra da memleketimiz için hayırlı 
adımlarda ve teşebbüslerde bulunmasını canü 
gönülden temenni eder, hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

REÎS — Zaruret dolayısiyle bugün ve yarın 
saat 15 te tonlanmamız icabedivor. Bu hususları 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

işletmeler Vekili. 
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İŞLETMELER VEKlLl SITKI YIRCALI 

(Balıkesir) —Tenkid ve mütalâaları gerek bugün, 
gerek yarın yapacağımız işlerde bize fikir ve ilham 
vereceği için, hatalarınızı düzeltmek yolunda 
bizi ikaz edici olmuştur. Şahsıma ve mesai ar
kadaşlarıma karşı olan taltifatkâr sözlerinden 
ve teveccühten dolayı da arkadaşlarıma arzı 
şükran ederim. 

Bendeniz ileri sürülen çeşitli temennilere 
müsaadenizle cevap vereceğim. 

Bugün; iktidarımızın ilk günden beri taki-
bettiği iktisadi politikanın bir icabı olarak 
memleketimizin yeraltı ve yerüstü servetlerini 
ve insan enerjisini kıymetlendirmek için her 
türlü imkânları kullanarak milletle iş birliği et
mekteyiz. işte bu zihniyetle çalışmamızladır ki 
iktisadi kalkınmamız ve sanayi hayatımız 1950 
den bu yana asgari yüzde yüz artış göstermiş 
bulunmaktadır. (Bravo sesleri) Fakat aynı za
manda Demokrat Parti iktidarının 1950 den bu 
yana müstakar bir fiyat ve her türlü mahsulün 
muayyen kredi vefiyat politikalariyle'değerlendi
rilip, tetiforaırunm teinini memlelkette gentiş ölçüde 
bir iştira kudreti sağlamaktadır. Bu büyük iş
tira kudreti neticeleri alınmak için, elbette ki 
uzun bir zamana ihtiyaç gösterir. Birtakım te
şebbüslerin henüz tam randımanı alınmamış 
olmasına mukabil, memleketin, hayat seviyesinin 
yükselmesi itibariyle, sanayi hayatımızın bu öl
çüdeki kalkınmasına rağmen, memlekette bir
takım inşaat ve istihlâk maddelerinin bol mik
tarda temine ilk. senelerde imkân bırakmamak
tadır. 

Bütçe komisyonu mucip sebeplerinde ve di
ğer konuşmalarda 1950 den buyana olan rakam
lar izah edilmiştir. Sadece iki madde üzerinde 
duracağım. Memleketteki - farzedelim - pamuk
lu mensucatı gibi en büyük kütlenin ihtiyacı 
olan bir maddenin imalât kapasitesi 260 binden 
545 bine çıkmıştır. Buna mukabil bu devrede 
yine aynı müddet içinde dışardan geçmiş sene
lerde vasati olarak ithal ettiğimiz, 25 milyon 
liralık pamuklu mensucata mukabil, geçen yıl 
bu miktar 130 milyon liralık bir değere kadar 
yükselmiştir. Böylece memleket içindeki imalât 
yüzde yüz artmıştır. Buna mukabil ithalât da 
yüzde dört yüz yükseldiği halde vatandaşın iş
tira gücü karşısında bu mamullere olan talebi
ni karşılıyamamak durumu mevcuttur. 

Aynı şekilde demir istihsalâtımız da geçen 
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yıllara mukayese edilemiyeeek nispette yüksel- 1 
mistir. İktidarı devraldığımız zaman 115 bin 
ton olan istihsal gücüne rağmen hadde mamul
leri istihsali ancak 72 bin ton civarında idi. Biz 
bunu tam kapasiteden fazla çalıştırarak 136 
bin tona çıkardık. Bunun yanında çelik istihsa
limizi de 90 bin tondan 163 bin tona artırdık 
On sekiz bin tonluk santrifüj boru fabrikasını 
yakında işletmeye açıyoruz. Yani bunlarda 
yükseliş pikte % 89, çelikte % 79, hadde ma
mullerinde % 74 artırılmış bulunmaktadır. 

Dışarıdan ithal-, eski yıllara nazaran % 300 
artmış bulunmaktadır. 

Bütün bunların yanında öyle bir kalkınma 
hamlesine girmiş bulunmaktayız ki, fabrikala
rımız, köprülerimiz, hastanelerimiz, en küçük 
menfezlerimiz, her köyde açtığımız çeşmeler 
için de aynı hadde mamullerine, yeni borula
ra ihtiyaç duymaktayız. Bu şartlar içinde imal 
ettiğimiz malların tevziinde birtakım güçlük
lerle karşı karşıya bulunmaktayız. Karabük'te
ki imalâtın nevi, o sene memleketin ihtiyacı
na en uygun olacağı, nevi itibariyle en çok 
imal edebileceğimiz sahalara hasretmek suretiy
le yapılmakta, diğer taraftan dışarıdan ithal 
edeceğimiz maddeleri ona göre ayarlamakta
yız. 

Bu sene giriştiğimiz bir teşbbüsle imal ede
ceğimiz pikleri dışarıya ihraç ve orada mamul 
madde haline getirtip, ithal etmek suretiyle 
memleketin mamul hadde demir ihtiyacını te
min etmenin imkânlarını da aradık, bu husus
ta bir mukavele de yaptık. Ümidediyorum ki, 
önümüzdeki günlerde bunun tatbikatına geçece
ğiz. Bunun dışında kalan Karabük'te imal ede
bileceğimiz 320 bin ton pik demirin topunu bir
den memlekette hadde mamulü haline getire
bilmek için teşebbüse geçtik ve bunun için ha
zırladığımız 90 küsur milyon liralık tesisten 
yirmi milyon liralık kısmını bir ingiltere fir
masına ihale etmiş bulunuyoruz. Bir buçuk se
ne içinde 90 milyon civarında tahmin ettiğimiz 
tesislerin tamamını ihale etmek ve 2,5 - 3 yıl 
içinde tamamlamak tasavvurundayız. Bu yol
dan memleketimizde imal edeceğimiz pikleri I 
yüzde yüz mamul hale getirmek ve bu suretle 
halen imal ettiğimiz miktarı yüzde iki yüz ar
tırmak imkânına sahip olacağız. (Alkışlar) Bu
nu böyle yaparken, bugünkü ihtiyaca cevap 
verebilmek için, Kâzım Arar arkadaşımızın da ' 
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ileri sürdüğü mahzurları önlemek üzere bir kı
sım tedbirler aldık. Bunların bellibaşlıları şun
lardır : Kendilerini tüccar gibi gösteren kim
selerin tüccar olarak kabul edilebilmesi için 
bunlar hakkında mahallinde ticaret odaların
ca, ticaret odası bulunmıyan yerlerde malî 
ve idari makamlar ve nihayet belediyeler vası-
tasiyle sıkı bir kontrol yapıyoruz. Geçen yıl 
yalnız Safranbolu ve Karabük'ten bize demir 
tüccarıyım diye müracaat edenlerin, vesikalar 
getirenlerin adedi yüzleri mütecavizdi. Biz bun
lar içinden yalnız tahminen 70 ine tevziat yap
tık. Durumu tetkik için mahallerine gittik, 
pek çoğunun dükkânı bile bulunmadığını ve 
bir kısmının kadınlar olduğunu tesbidcttik ve 
bu vaziyette normal ticaret yapmadıkları kana
atine vararak ve memleketin umumi ihtiyacını 
da göz önünde bulundurarak tevziat yaptık. 

Arkadaşım kur 'ada yanılıyorlar; o, geçen 
yıl terkedilmiştir. Mahallerinde yaptığımız tetkik
lere istinaden nerelerde hangi nevi mamullere ihti
yaç varsa bunları tesbit ettik ve elimizde mev
cut malı ihtiyaç nispetleri dâhilinde dağıtmak 
yolunu tuttuk. Ayrıca bunların bilhassa vergi
ye tâbi olanları, imalâthaneleri, Muamele Ver
gisine tâbi olanları ilgili makamlara bildirmek 
suretiyle satışlarını mümkün olduğu müddetçe 
vatandaşlara, müstehlike intikal ettirmeyi te
min etmiş bulunuyoruz. Biraz evvel de arz etti
ğim gibi aynı sebeplerle, bu yıl başında; hat
tâ Eylüle kadar büyük toptancılar vasıtasiyle 
satmakta olduğumuz Sümerbank mallarını ta
mamen perakendecilere, müstehlike intikal et
tirmek kaygısiyle bütün mukavelelerimizi boz
duk. Bu yıl da toptancı esnafı ile bağlantı yap
mak usulü külliyen ortadan kalktı. Memleke
tin on altı muhtelif yerinde yeniden depolar 
açmak suretiyle esnafları doğrudan doğruya 
Sümerbank'a, araya mutavassıt katmaksızın 
bağlamış bulunuyoruz. Bu suretle elimizdeki 
mal nispetinde bütün ihtiyaca cevap verecek 
şekilde vatandaşların ayağına kadar gitmek 
suretiyle bu malları memleketin her köşesine 
ulaştırmaktayız. Yine bunların içinde ayrıca 
yeni birtakım idari kontrol tedbirleri de alma
nın imkânlarını hazırlıyoruz. 

Çatalağzı'ndan Ankara'ya elektrik verebil
mek ve aynı zamanda Zonguldak ile Ankara 
arasındaki trenin elektrifikasyonu için yeni 
havai elektrik hattını ihale etmiş bulunmakta-
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yız. Ve arkadaşını müsterih olsun, başka yer
lerde yaptığımız gibi havai hatlardan yalnız 
Zonguldak - Ankara'nın değil, aynı zamanda 
civarındaki bütün il ve ilçelerin, hattâ köyle
rin, bundan istifadesini sağlıyacağız. Şimdiden 
bunun tedbirini almış bulunmaktayız. 

Meselâ bunların bellibaşlılarmı ifade ede
yim: Karabük, îsmetpaşa, Kurşunlu, Çankırı, 
Dümbelek ve Kırıkkale. Elektrikten tamamen 
istifade edecek ve oradaki vatandaşlara gayet 
ucuz bir bedelli elektrik vermek imkânı hâsıl 
olacaktır. Esasen bu şekilde ihale ettiklerimiz j 
sadece bu mmtakaya inhisar etmemektedir. 
Aşağı yukarı 1 025 kilometrelik ve bize aşağı 
yukarı 60-65 milyon liraya mal olacak havai I 
hatları tamamen ihale ettik. Bunların geçtiği 
mmtakada kâin elektrik verilmesi imkânı hâ
sıl olabilecek yerlere de, umumi şebekenin 
vüsati içinde, elektrik vermek için teknik ted
birler alınmış bulunmaktadır. 

Suni hereste işini ele almış bulunmaktayız. 
Arkadaşlar, bütün bu meseleleri, iktidar 

olarak yaptığımız işleri, hususi teşebbüsün ma
lî imkânlarını, bir taraftan millî bankaların ma
lî imkânları ile elele verdirerek bir taraftan 
da Devletin bunlarla iş birliğini sağlıyarak hal
le gayret ediyoruz. Memleketin umumi kalkın
masında istihsal ve istihlâk maddelerini bir an 
evvel temin bakımından vatandaşı iştirake teş
vik ediyor, hususi teşebbüsün yetişemediği yer- ı 
de ona nakit ve teknik olarak imkânlar ulaş-
tırmaya çalışıyoruz. Bugünkü politikamız bü
tün fabrikaların kurulmasında ana prensipleri
miz şudur; eğer vatandaş malî ve teknik bakı
mından bir sanayi şubesini yalnız başına kurma 
gücüne sahip değilse, onu, kendi kendine yete- ! 
cek duruma gelinceye kadar beklemeye vakti- i 
mıiz ve imkânımız yoktur, hakikimiz da .yoktur. 
Ana prensibimiz itibariyle biz devletçi değiliz, 
fakat biz Devletin, memleket sanayimin kalkın
masında, sosyal ilerlemesinde, himayesinde te- I 
şe'bbüsünü bir an evvel gerçekleşip bu milletin 
topyekûn yeni baştan teçhiz edilmesinde, vazi- ı 
fe sahibi olduğuna ıkaaniiz. (Alkışlar). Bugün
kü fiyat politikamız da buna dayanmaktadır. 
Her sahada vatandaşın teçhizi buna istinadet-
mektedir. Kurduğumuz fabrikaların teşebbüsleri 
bu prensiple ele alınmıştır. (Alkışlar). En bü
yük misali, kurulan fabrikaların kısa bir za-
manda % 90 mm mahallî halk tarafından te- ' 
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j min edildiğidir. Dün ancak tahayyül edilebi

leni bu halin, bugün bir gerçek olduğuna şahit 
i bulunuyoruz. Bunlar birkaç sene evvel bir 

ümit olarak vardı. Bugün çimento fabrikaları 
olarak, suni sanayi kerestesi fabrikaları ola-

j rak, şeker fabrikaları olarak, iplik fabrikaları 
I olarak yani her sahada ve mutlak surette ta

hakkuk etmektedir. (Alkışlar). Hattâ yarın 
bakırdan elde edilecek çeşitli elektrik madde
leri bakımından, demirden elde edilecek türlü 
maddeler bakımından yine vatandaşlarla bera
berlik kurulacak yeni eserleri ümit ediyoruz ki 
önümüzdeki günlerde tepşir etmek mümkün 
olacaktır. (Soldan alkışlar). 

Arkadaşlar, yine bu düşünce ile suni ke
reste imalâtını ele almış bulunuyoruz. Bolu, 
Dursunbey ve biraz evvel arkadaşımızın ifade 
ettikleri şekilde Çoruh'ta tetkikler yaptık, ge
rek ecnebi sermayenin, gerek millî müessesele
rimiz ve gerekse hususi teşebbüsün imkânları 
ile bunları kurma yoluna doğru gidiyoruz. 

(İnşaat malzemesi mevzuunda ifade edeyim 
ki, önümüzdeki günlarde dışardan ithal ettiği
miz kapı, pencere camlarının memlekette hiç 
olmazsa yüzde kırkma cevap verecek tesislere 
kavuşmak imkânlarını sağlıyacağız. Bunların, 
hususi teşebbüsün de iştiraki ile, gerçekleştiril
mesi ele alınmış bulunmaktadır. (Soldan alkış
lar) . 

Arkadaşlarım, Esat Bey, belki alâkadar ol
madılar, Baltaya linyitlerinden istifade edilmesi 
için yaptığımız teşebbüsler neticesinde, bunun 
(Devlet teşebbüsü ile idare edilmesini kâfi gör
medik. Bu yüzden bu linyitleri hususi teşebbü
se devretmiş bulunmaktayız. 15 . V I I . 1953 ta
rihinde bu devir muamelesi ikmal edilmiş, ka
rarname çıkmıştır. Ümidediyorum ki, önümüz
deki günlerde Balkaya linyit madenlerini işlet
mek imkânı hâsıl olacaktır. 

Kömür istihsalimizde, muhtelif amenajman 
plânlarının bir neticesi faıkat bir taraftan da 
memleketteki umumi sanayiin kalkınmasına 
muvazi olarak yaptığımız büyük hamleler, işçi 
meselesinde, bilhassa işçinin devamlı halde 
kalması hususunda aldığımız çeşitli tedbirler, 
istihsalde netice alanlara - her kese değil -
emeğinin hiç olmazsa bir kısmının kendisine 
verilmesini temin edecek bir prim. sistemlimiz
le, şimdiye kadar tarihimizde görülmemiş bir 
netice alarak, taşkömürde % 29, linyitlerde 
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G/c 26 bir artış temin etmiş 'bulunmaktayız ar- I 
kadaşlar. (Soldan bravo sesleri, alkışlar). ı 

Bununla beraber memleiketinı umumi kalkın
ması neticesinde duyduğumuz ihtiyaçları da 
göz önünde tutarak 'bu yıl memleiketin muhte- i 
lif mıntaıkalarında kömür mevzuunda 'büyük 
bir tecrübe işletmeleri seferberliğine mutlaka 
girilmesinin programlarını şimdiden hazırla
mış bulunuyoruz, önümüzdeki yaz mevsiminde 
bu hamilenin imkânlarını hazırlıyacağızı. Bu ve
sile ile, bu kömür işlerinde çalışan, bu 'ham
leye büyük bir -anlayış ve feragatle katılan 
ve örnek neticeler alınmasına imkân sağlıyan 
işçi, teknisiyen, mühendis ve bütün arkadaşla
rıma Hükümet olarak huzurunuzda teşekkür 
etmeyi kendim için bir vazife bilmekteyim. 
(Soldan bravo sesleri, alkışlar).' 

Buradan çocuk primleri üzerine geleceğim. 
Arkadaşlar; çocuk primleri meselesini ele j 

aldık. Fakat iş yerlerinde oturanlara, bu bir | 
kanuni prim değildir, idareten verdiğimiz bir i 
primdir, prim vermemizin maksatlarından biri i 
de memleketimizde halledilmesi lâzım,gelen sa
bit amele, kalifiye işçiyi temin etmektir. O ba- ; 
kımdan biz tamamen uzakta, tevsikma imkân 
olmıyan birtakım vesaikle prim vermeye git- i 
meye imkân bulmamaktayız, bunu doğru da ; 
görmüyoruz. Esasen sadece bunun kabaca bir ! 
tetkiki bile ayrıca 25 . 30 milyon lira gibi bü- j 
tün işletmelere ağır bir külfet de yüklemektedir. ı 
Bu bakımdan bu yola gitmek imkânımız yok- j 
tur. Buna rağmen elbette ki, bu tesislerin için
de, bu müesseselerin içinde birtakım noksanlık- j 
lar olabileceği ve gönlümüzün istediği gibi iş
lemiydi ve nihayet hakikaten arkadaşlarımın ; 
bir nebze belirttiği gibi, ne olursa olsun bir 
devlet işletmeciliğinin bâzı kusurlarının bulun- ! 
madiğini da mutlak olarak burada ifade etmek i 
istemiyorum. Bütün bunlar olacaktır. Ve hattâ ; 
bütün dünyada yalnız Devlet işletmeciliğinde i 
değil, anonim şirketlerin gösterdiği birtakım | 
hataları, kusurları bunlarda da görmek imkânı J 
vardır. Biz büyük bir hamlenin içinde giderken 
iç bünyede de böyle bir değiştirmeden husule i 
gelecek zararı mümkün olduğu kadar asgari ı 
hadde indirmeye, mümkün olduğu kadar israfı 
kaldırmaya, mümkün olduğu kadar devletçiliğin 
bunlara yüklemiş olduğu yeni yeni külfetleri ön
lemenin tedbirlerini almaya doğru gitmekteyiz. 
Ama cok zaman sizden de gelen büyük atıfet- I 
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ler, bir ikramiye ile razı olmayıp dört ikramiye 
vermek gibi atıfetler karşısında, bir arkadaşı
mın, bunu musırren müdafaa ettikten sonra, bu
gün gelip çok para verilmiştir demesini yüksek 
takdirlerinize arz etmekle iktifa ediyorum. 
(Bravo sesleri)'. 

Çorum'da ve memleketin başka yerlerinde 
yapılmakta olan çeşitli kömür aramalarımızın 
ve bilhassa bu sene orada büyük bir hamle ola
rak yeniden bakır sahaları üzerinde yapacağı
mız tetkiklerin inşaallah yakında müspet neti
celerini arkadaşlarıma bildirmek yine ayrıca 
bana nasip olur. 

Ahmet Başıbüyük arkadaşımın - biraz evvel 
kül olarak aynı zamanda cevaplandırdım - yal
nız bâzı mmtakalarda satılmıyan malların Sü-
merbank tarafından verilmemesi şeklinde bir 
temenni izhar ettiler. Buna çalışmaktayız. Bin 
liralık tahdit biraz evvel arz ettiğim sebepler
den ileri gelmektedir. Mümkün olduğu kadar 
her vatandaşa, her tüccara, her esnafa verebil
mek imkânını sağlamak yolundayız. 

Bugün için yaptığımız tetkiklerde şeker pan
carı fiyatını yüksetmeye imkân göremiyoruz. 

Bu arada her zaman mevzu olan şeker işine 
de temas edeyim. Aynı zamanda şeker kamışın
dan şeker istihsali meselesini Gezini Bey arka
daşımız - bendeniz bir nebze bulunamadım - ifa
de etmişler. Bâzı arkadaşlar da bana bildirdiler. 
Arz edeyim : 

Vaktiyle yapılmış olan tetkikler şeker kamı
şından şeker istihsalinin memleketimizde müs
pet bir şekil alabileceği neticesini vermiştir; 
ama sadece istihsal tekniği bakımından. Memle
ketin o mıııtakası, çeşitli diğer mahsuller yetiş
tirdiği için şeker kamışı ekimini, bilhassa bir 
nevi büyük nispette kol kuvvetine ve ucuz kol 
kuvvetine ihtiyaç gösteren bu metanı ancak di
ğer mahsulleri ekemiyor mmtakalarda yetiştir
mek suretiyle müspet ve rantabl olabileceği so
nucuna varılmış. Bilhassa orada kamıştan istih
sal yapacak şeker fabrikası tarafından, fabrika 
kurulurken, aynı zamanda kamış ekeceği geniş 
sahalar da istimlâk edilerek, doğrudan doğruya 
fabrika tarafından ekilip yetiştirmek gibi bir 
yola gidilmiştir. Bu ise yüz milyona yakın bir 
sermaye icabetmiş. Biz bugün şeker pancarın
da olduğu gibi şeker kamışını da yetiştirecek 
vatandaşlarla elbirliği ederek, onların vasıtasiy-
le kurulacak fabrika işlerinde onları destekle-
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mek ve iptidaen muayyen bir sahanın istimlâki 
gibi yüz milyonlara baliğ olacak bu yatırım ye
rine müstahsili desteklemek suretiyle böyle bir j 
teşebbüsü gerçekleştirebilirsek bundan elbette , 
memnun oluruz. Bu hususta kurulacak bir te- i 
şebbüse, biz elimizdeki .bütün tetkikleri, imkân- ' 
l an devredeceğiz. Kendileri bu teşebbüsün ku- j 
rulmasmı rantablite bakımından müsait gördük
leri takdirde Devlet tarafından, hususi teşebbü- | 
sün işi gerçekleştirmesi için giriştikleri her iş-
de olduğu gibi kendilerine âzami yardım yapa
cağımızı bildirmiş bulunuyoruz. { 

Bu müteşebbis heyet tetkikler yapmaktadır. 
Böyle bir teşebbüsü orada kurup da yürütmek 
isterlerse, ,biz de kamışı yetiştirecek müstahsili 
kooperatifleştirmeyı lüzumlu görürüz ve ele- ı 
manian temin etme bakımından elimizden gelen 
yardımı kendilerine yapmaya amade bulunuyo
ruz. Kars'ta ve bilhassa İğdır'da oradaki pa
mukları işliyebileeek iplik fabrikası kurulması 
bakımından yapılan tetkiklerimiz sona ermiş 
bulunmaktadır. Orada sadece iplik değil, aynı 
zamanda dokuma ile birlikte yürütülmesi zaru
reti vardır. Oradaki müteşebbislere aldığımız 
neticeyi bildireceğiz. Eğer kendileri harekete 
geçerlerse, başka mahallerde olduğu gibi, malî 
teknik bakımdan kendilerinin eksik kalan kı
sımlarını tamamlamaya amadeyiz. 

Denizli'deki fabrikanın tevsiine, yani buna 
15 bin iğ daha ilâvesine, yeni bir tesis kurulma
sına ve ,buna aynı zamanda dokuma tezgâhları
nın da ilâvesine karar vermiş bulunmaktayız. 
Tetkiklerimiz sona ermek üzeredir, önümüzde
ki aylarda bunu da ihaleye çıkarmaya muvaf
fak olacağız. (Soldan alkışlar) 

Sümerbank kooperatiflerine her sahada, ip
lik satışında olduğu gibi, diğer işlerde de âza
mi yardım etmekte ve tevzi işlerinde, kendi ih
tiyaçları dâhilinde olmak şartiyle, onları birin
ci plânda tutmaktadır. Yalnız muhtelif koope
ratiflerimizde görüyoruz ki, aldıkları muayyen 
maddelerin topunu birden kendi ortaklarına da
ğıtacak yerde bunun küçük bir miktarını dağı
tıyor ve geri kalanını satmak suretiyle kâr yo
lunu tutmaya temayül göstermektedir. Bu te
mayülü Özleyici tedbirleri almaktayız. Yoksa 
bunun dışında kooperatifleri daima birinci plâ
na almaktayız. 

Burhanettin Onat arkadaşım, gayet güzel 
ifadeleriyle, alüminyum meselesinin, ehemmiye- | 
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tini yüksek huzumnuzda, belirtmiş bulunmak
tadır. Ben onun üzerine dönecek değilim. 

Etibank ve ı'Maden Tetkik Arama bu mesele 
üzerinde meşguldürler, işi ele almışlardır. An
cak rantabl 'olup olmaması bakımından yapıla
cak tetkiklerle 'kurulacak tesisler üzerinde (bi
raz evvel de kendilerinin temas ettikleri gibi 
ilgili makamlar tarafından uğraşılmaktadır. 
Nihayet 15 ıMarta kadar yapılan müracaatlar 
için Ibanka vasıtasiyle mütehassıs firmalarla 
müştereken harekete geçmeyi tasavvur etmek
teyiz. ümided'iyiorum ki, kısa ibir zaman için
de !bu kadar mühim 'bir sanayi için memleketi
mizde hiç .olmazsa ilk adımı atmış olalım. Bu
nun yanında enerji işini de Etibank ele almış 
bulunmaktadır. Lüzumlu tetkiklerin Bayındır
lık Vekâletine (bağlı Elektrik Etüd İdaresinden 
istemiş bulunmaktadır. Onun da 'kati projesi 
hazırlanır -hazırlanmaz alüminyum sanayii ile 
müşterek mütalâa etmek suretiyle 'gerçekleştir
mek yoluna doğru gideceğiz. 

İbrahim Duygun arkadaşımın maden cev
heri istihsalinde çalışan vatandaşlara kredi te
min etmek bakımından ileri sürdükleri husus
ları ele aldık. 4 - 5 aydan Jbera bunun üzerinde 
durmakta idik. Dört milyon do'lâr civarında 
dış finansman ve 10 - 12 (milyon civarında Eti-
bankın da iştirak ettiği 20 milyonluk ibir fo
nu Sanayi ve Kalkınma (Bankasının 'bir branşı 
olarak önümüzdeki aylarda madencilerin em
rine amade tutacağız. Hattâ 'şunu da ilâve 
edeyim ki, şimdiye kadar iSanayi ve Kalkınma 
Bankasının usûlleri maden işleri için çok ağır 
şartları ihtiva ettiği için Ibiz maden işlerinde 
çalışan vatandaşlar için bu Usulleri uygun bir 
hale sokmak üzere müzakerelerde bulunmakta
yız. Bu müzakereler sona erip meseleyi bir 
usule rapdeder etmez kredi vermek imkânı hâ
sıl olacaktır. 

Pancar ımüstahsıllarının, pancarı muayyen 
zamanlarda satabilmesi için mutlaka koopera
tiflere girmesi zarureti yoktur. Ama biz on
ları teşkilâtlandırıyoruz ve 'kredi farklarını 
da temin etmak voliyle kendilerinin koopera
tiflere girmesini, Ibinnetice fabrikalara ortak 
olmalarını temine 'çalışıyoruz. Bunu da ancak 
kendilerinin pancar teslimi tarihinde (ödemeleri 
suretiyle yapıyor, bu suretle kısa zamanda müs
tahsili fabrikaların sahibi yapmak yoluna gir
miş bulunuyoruz, **• 
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İhsan Altınel arkadaşımın teknik izahatına 

bilhassa teşekkür ederim. Lüzumlu tedbirleri 
almaya, işletme için hakikaten mahzurlu kı
sımları ıslaih edereık fabrikalarımızı modernleş
tirmeye çalışıyoruz. Bu arada ayırdığımız 13 
milyonluk Ibir fonu elde mevcut olan fabrikala
rımızın yenilenmesi, daiha sılbhi, daha teknik 
şartlarla takviyesi için kullanmaktayız. Apre 
sahasında olduğu ıgibi ıher sahada orada çalışan 
isçilerimizin de daiha iyi şartlar içinde çalışma
sını, IbiHhassa eski faJbriıkalarımızın 'bugünkü 
modern şartlara, hem de daiha verimli Ibir şe
kilde netice verebilecek .bir tarzda çalışmasını 
sağlıyacak surette teçhiz etmeye uğraşıyoruz. 

İnzibat komisyonları da son defa kabul etti
ğimiz İşçi yönetmeliklerinde, işçi temsilcilerin
den de Ibir arkadaşın bulunması esası derpiş 
edilmiş bulunmaktadır. Yeni yaptığımız her 
yönetmelikte Ibıınıı tatibi'k ediyoruz. 

Zannediyorum ki, arkadaşlarımın çeşitli su
allerine cevap vermiş bulunmaktayım. 

Tekrar ifade etmek isterimi ki, İşletmeler 
Vekâleti; bütün gayretlerini vatandaşla, vatan
daşın parası ile alâkalı, 'millî bankaların ve 
Devletin malî ve teknik imkânlarını birleştir
mek suretiyle memleketi yeni baştan teçhiz et
mek imkânlarını hazırlamaktan başka bir gaye 
gütmemektedir. Ve iher fırsat (bulduğu» zaman
da hususi teşebbüsün satınalabilmek, ve o te
şebbüsü yalnız başına sevketnıek imkânına sa
hip olduğu zamanda ona daha iyi, daha mü
kemmel bir halde işleri teslim etmeye daima 
amade bulunmaktadır. (ıSoldan alkışlar) 

REİS — • Kâzını Arar, grup namına mı? 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Evet. 
REİS - - Buyurun. 
TÜRKİYE KÖYLÜ PARTİSİ MECLİS 

GRUPU ADINA KÂZIM ARAR (Çankırı) — 
Arkadaşlar, Vekil Beyi dinledikten sonra, geç
miş senelerde yapmış olduğumuz mâruzâtın, 
hakikaten temas edilmeye değer olmadığını bir 
kere daha anlamış bulunuyoruz. 

Bir istihsal gayreti var, öyle bir gayret ki, 
onda kemiyete daha çok yer verilmiş. Propa
ganda mevzuuna ve bilhassa Hükümet icraatı
nın daha mükemmel işlediğini ispata çalışıldı
ğını gösteren en güzel misal ve delil olarak da 
kemiyet ele alınmış bulunuyor. Biz 'Hükümetin 
bütün faaliyetlerinden ve gösterebildiği başa-
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I rılardan sadece memnuniyet duymaktayız, ama 
I bilhassa istihsalin artışı mevzuunda Sayın Ve

kilin vermiş olduğu izahat, Karabük Demir ve 
Çelik Fabrikaları bakımından acı ve hazindir. 
Sayın Vekil hadde mamullerinin % 74 nispe-

! tinde artmış olduğunu beyan buyurdular'. 
j Evet, hattâ az bile gösterdiler. 6 milim yu

varlak demir imali yerine 16 milim, yani üç 
; misli fazla kalındıkta demir imali cihetine gi-
' dilirse buradaki nispet % 74 değil, % 300 dür. 
j Sayın Vekil bilhassa prim mevzuunda yapı-
; lan usulsüzliüğü tebarüz ettirdik. Biz diyoruz 
i ki, tonaj üzerine prim verilmektedir. Bu tak-
| dirde memleketin çok muhtaç bulunduğu bu 
'• haddelerin imali cihetine gidilmiyerek daha az 
I muhtaç olduğumuz 16 milimden yukarısına 
| yer veriliyor ki, Vekil arkadaşımız bunlara 
; asla temas edememiş ve geleceğe ait bir vaitte 
I de bulunamamıştır. Sadece memlekette büyük 
! bir istihsal artışı vardır, öyle bir kalkınma 
; hamlesine girmiş bulunuyoruz ki, demir - çe-
; lik fabrikamızda şu mamul madde şu nispette 
| artmış, hadde mamullerinde şu kadar, diğer 
: mamullerde bu kadar gibi rakamlarla kemiye-
| te daha çok kıymet verdiğini beyan etmekle 
i beraber âdeta tonaj üzerinden prim verme sis-
j teminin bir nevi desteklemesini yapmış ve fab-
| rikada da bunu kendi menfaatleri iktizasından 
I sayan insanların bu hale devam imkânını sağ-
; lamıştır. Bu şekilde kendisine bağlı bulunan 
i teşkilâtı kayırma yolu bizim garibimize git-
| inektedir. Biraz evvel Cemal Kıpçak arkadaşı-
i mm mevzuubahis ettiği ve fevkalâde başarı gös-
| terenlere verilmesi lâzımgelen (1 maddesinden 
i diğer vekâletlere bağlı İktisadi Devlet Teşek-
i külleri istifade ettiği halde İşletmeler Vekâle-
î tine bağlı teşekküllerin istifade ettirilmemesi 
; doğru bir hareket değildir. Nihayet tonaj üze-
: rinden prim vermek mevzuu ile alâkalı olan bu 
| prim sadece fevkalâde başarı gösterenlere de-
; ğil, artık sembolik bir ifade haline gelmiş ve 
f prim tevziatı kül halinde bütün iktisadi Devlet 
i Teşekküllerine bağlı memur ve müstahdemlere 
j verilmektedir ve artık bu maddenin istihdaf 

ettiği gaye kaybolmuştur. Bütün bunlara rağ-
[ men diğer bakanlıklara bağlı bulunan iktisadi 
! Devlet Teşekkülleri alsın da yalnız İşletmeler 
; Bakanlığına bağlı bulunan teşekküller a'ma-
j sın; bu da adalete uygun değildir. Bunlara da 
' verilmesine taraftarız. Ancak bu teşekküller-
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den Demir - Çelik Fabrikasının şu tonaj mev- i 
zuundaki (Ne kadar çok istihsal yaparsak d 
kadar prim verilecektir.) şeklindeki gayretini 
ortadan kaldırmak lâzımdır. Çünkü Karabük'
ün 6 milimetre demir yapmaya müsait tezgâh
ları da olduğu halde 16 milimetreden aşağı ku
turda demir yapılmak istenmemektedir, bunlar 
muattal kalmış demektir. 

Diğer arkadaşlarımın verdiği izahattan da 
istifade ederek bir tevzi suiistimali içindeyiz Ka
rabük Demir - Çelik Fabrikası mamûlâtmm tev-
ziinde suiistimal içindeyiz. Sümerbank n>amu-
lâtmın tevzhnde suiistimal içindeyiz. Bu tev
zi suiistimali artık gına getirecek kadar uzun se- ı 
nelereden bevi devam eden müzmin bir hastalık 
halini aldı. 

Evvelce yaptığım konuşmada gerek Gnıpu-
muzun miktarının azlığı, gerekse dağınık olan 
bu işletmelerin mahallen tetkikimi imkân bula
madığımızı söylemiştim. Basit bir tevzi mev
zuunu halledememiş bulunan bir vekâletin acaba 
bu işletmelerin nasıl ve ne şekilde işletildi- ! 
ğini insan merak ediyor. Bunların detaylarına 
bugün için girmemize imkân yoktur. Allah kıs
met eder tekrar gelirsek o zaman muhalefetin 
esas vazifeleri cümlesinden olan ve çok lüzumlu 
olan murakabe vazifemizi ifa etmekten çekinmî-
yeceğiz. Bunun için bugün detaylarına girmedi
ğimiz bir mevzu üzerindeyiz. Tevzi mesele-inde j 
Bakanlıkla anlaşamıyoruz. j 

Sayın Bakan diyor ki; maliye, idare ve diğer i 
dairelerle birlikte sıkı bir kontrole gidiyoruz, i 
Sayın Bakan kontrole henüz gideceklerini beyan J 
ediyorlar. Neyi kontrol edecekler ve naşı' kon- i 
trol edecekler, ne zaman yapacaklardır? i 

Sonra; deminki mâruzâtımız arasında bir I 
kısım daha vardır. «Fabrikanın satış bedeli ile 
piyasadaki satış bedeli arasında büyük fiyat far- j 
ki vardır. Demir, karaborsası mevcuttur» de
miştik. Asıl bunu kontrol etsinler. Fiyat far- I 
ki ne kadardır, bu fıark normal midir? Kara- j 
bük'te yüzlerce demir tacirinin depolarında ha
kikaten ihtiyacın üstünde ve fevkmda istoklar 
vardır. Bütün bunlar ele alınması lâzım gelen 
hususlar iken Sayın Bakan sadece istihsal artı
şını rakamlarla ifade etmişlerdir. Fakat bu ar- j 
tısın nasıl bir esasa bağlı bulunduğuna temas et
meden geçtiler. Bilhassa bu hususta tekrar iza
hat lütfederlerse memnun kalırız. 

Ankara - Zonguldak arasında yapılması mu- i 
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karrer bulunan elektrifikasyon işi üzerinde ver
diği izahlara bilhassa teşekkür ederim. Yalnız 
benim burada arz etmek istediğim zaten bizim bil
diğimiz bir malûmattı. 

Bu indirme istasyonlarının vilâyet ve kaza 
merkezleri dururken köylerde yapılmış olmasını 
ileri sürmüş - bunu yalnız intihap daireme ta
allûk etmesi itibariyle değil, iki vilâyeti ilgilen
diren bir mevzu olması dolayısiyle de arz edi
yorum - betahsis Çankırı istasyonunda bir in
dirme istasyonu yapmak iktiza ederken 22 kilo
metre ötesinde Germece'ye yapılması doğru de
ğildir. 

Çankırı'ya yapılırsa zaten Germece köyümüz 
istifade eder. Aynen Kurşunlu İstasyonuna ya
pılması iktiza ederken Sumucak İstasyonuma ya
pılması da doğru değildir. Elektrik istihsalimiz 
arttıkça ve yurdun muhtelif sahalarında yapı
lacak bu nevi elektrikle müteharrik tiren faali
yetlerimizin tanziminde o hat üzerinde bulunan 
şehir, kasaba ve bilhassa köylere de istifade 
teminini sağlamak suretiyle iktsadi kalkınma
mızda, memleketin refahında, yanı başından ge
çen güzel tesadüfün ihmal edilmemesi ve köyü 
elektriğe kavuştumanm yerinde ve isabetli bir 
hareket olduğuna kani bulunuyoruz. Sayın Ba
kandan evvelki suallerime cevap vermelerini ve 
va'di sarihte bulunmalarını rica ediyorum. 

REİS — Kifayeti müzakere takriri vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
İşletmeler Vekâleti Bütçesi üzerindeki mü

zakerelerin kifayetini ve fasıllara geçilmesini 
arz ve teklir ederim. 

27 . II . 1954 
Kütahya Mebusu 

Yusuf Aysal 

Yükselk Reisliğe 
Görüşme yeter. Fasıllara geçilmesini arz 

ve teklif ederim. 
Konya Mebusu 

Murad Âli Ülgen 

REİS — Müzakerenin kifayetini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini reyinize arz ediyorum. 
Kaibul edenler... Etmiyenler... Fasıllara geçil
mesi kabul edilmiştir. 
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Vekil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... K&bul edilmiştir. 
Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul 'edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
y enler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — 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. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 3'9 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacalk ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kalbul edilmiştir. 
Merk<ez daireleri büro masraf
lar 
REÎS —- Kabul edenler... Etmi-
jyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Boşta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REÎS —. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kalbul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi- • 
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-

27.2 
Lira 
5 400 

521 176 

112 200 

21 000 

1 500 

34 835 

2 100 

37 000 

2 000 
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51 501 
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yenler... Kabul edilmiştir. 
308 4598 sayılı Kanun gereğince 

ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 2 000 
REÎS — Kabul edemlıeır... Etmi-
yemler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt 'masrafları 3 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 1 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul »edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 7 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

452 Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin yol
luk ve masrafları 2 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi 
yenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçlan 1 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

601 2804 sayılı Kanun gereğince 
Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsüne yardım 8 500 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 1 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

791 Batman'da yeni kurulacak ra
fineri ve müştemilâtı ve istih
sal kuyusu sondajları için Ma
den Tetkik ve Arama Enstitü
süne 20 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

792 2804 sayılı Kanun gereğince 
Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsüne 206 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bugün siaat 15 te toplanılmak üzere Celse
ye son veriyorum. 

Kapanma saati : 12,26 



Î K Î N C Î G E L S E 
Açılma saati : 15,05 

REİS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu 

KATİPLER : Püruzan Tekil (İstanbul), İhsan Gülez (Bolu) 

mmm 

di.) 

REİS — Yoiklama yapacağız. 
(Çorum mebuslarına kadar yoklama yapıl -

) 
REİS — Celseyi açıyorum. 

2. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1954 Malî 
yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/697) fi] 

REİS — 1954 Malî yılı Vakıflar ıGenel Mü
dürlüğü Bütçesinin tümü üzerinde söz alanlar: 

/Türkiye Köylü Partisi Meclis "Grupu adına 
Remzi Oğuz Arık, 

Ali Fahri İşeri, 
Nuri Ocakçıoğlu, 
Süreyya Dellaloğlu, 
Şevki Ecevit. 
ıREİS — Remzi Oğuz Arık. (Yoık sesleri). 
Ali Fahri İşeri. 
ALÎ FAHRİ (İŞERİ (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar, Vakıflar İdaresinden bâzı te
mennilerde bulunacağım. 

İstanbul'da Eyüp'te Bostan İskelesinde va
kıf imareti 1209 tarihinde Sultan Süleyman'ın 
annesi, Eyüpsultan camiini yaptıran Sultan 
Mustafa'nın karısı Mihrişah Hanım tarafından 
yapılmış bir imarethane vardır. Burada. 2 800 
'kişiye yiyecek veriliyor. İki bini fakir çocuk
lardır. Yaz kış, Cuma Pazar her gün daima 
açuktır. Vakıf parasiyle işletiliyor. Birçok adak 
ıkurbanlar da bu hayır yuvasına gelmektedir. 
Bir sene zarfında 7 - 8 bin kilo koyun eti te
berru edildiğini öğrendim ve ete hiç para ver
mediklerini yine idare imaret müdüründen öğ
rendim'. Eyüpsultan Camii de burada olduğu 
için İstanbul'daki bütün adaklar umumiyetle 
bu müesseseye veriloyormuş Fakat buna mu
kabil bu imarethaneye Vakıf hiç. bakmamış, 
esaslı bir tamire muhtaçtır, tarihî ve kıymetli 

,1] 70 sayılı matbua saptın ftonundadır. 

bir eser olan ve görenleri cidden hayran eden 
böyle bir müessese harap olmaktadır. İki aşçı
sı, bir de idare müdürü vardır. Yemekler pişer
ken mutfak bacaları tütüyor, göz gözü görmü
yor. Kubbelerin (kurşunları bozulmuş, sökül
müş, çalınmış. 'Salonların mermerleri kırılmış, 
odaların tabanları da kısmen bozulmuş bir hal
dedir. Su deposu keza tamire muhtaçtır. De
ponun dolusu bir ay imareti idare etmekte
dir. ıSuyu Büyükdere'den 25 - 30 kilometreden 
gelmektedir. Bu depo da esaslı tamire muhtaç
tır. 

Bir de Evkafın İstanbul teşkilâtında 19 eded 
avukatı olduğu, bunların içerisinde^ nüfuzlu. 
hatırlı Demokrat Partili ve mevki sahibi adam
ların yakınları da bulunduğu ve bunların maaş
larının da bin liradan aşağı olmadığı söylenil-
ımektedir. Bu müessese ne yapar? Cami yap
maz, köprü yapmaz, çeşme yapmaz, mektep 
yapmaz, ya ne yapar! Apartman mı, han mı 
yapar, banka mı yapar, yoiksa hayır işleri mi 
yapar? 

Vakıflar İdaresinin en çok ihmal ettiği ve 
memleket için çok ihtiyaç hissedilen Ankara'da 
Merkezi Hükümette Yenişehir gibi nüfusu ka
labalık olan bir muhitte bir cami yaptırmama-
sıdır. Bu idare de işi bankacılığa döktü, ban
kacılıktan çok kazanırda Yenişehre de inşallah 
bir cami yapar. Cemaatı kışın dışarda titremek
ten, yazın güneşte yanmaktan kurtarır. Cuma 
günleri birçok vatandaşlar Yenişehirden uzak 
yerlerdeki camilere gitmektedirler. Yenişehir'de 
Ankara'nın göbeğinde Merkezi Hükümete mü
nasip bir camiin bir an evvel yaptırlmasmı ve 
bu hususta Hükümetin de müzaheretini rica ve 
istirham ederim. 

Bir de Akdenizde küçük adalarımızdan İm
roz'da Osmanlı Devleti zamanında (Hamidi-
ye) isminde güzel bir cami vardı. Mevkii de 
çok güzel olan bu caminin fakat son zelzeleler-
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den yıkıldığını gördüm. Bu adaya da hali ile 
mütenasip bir cami yaptırılmasını temenni 
ederim. 

Avunya köprüsü ismi verilen ve vakfa 
ait olan köprünün de tamirini bu civar halkı 
senelerden beri istemektedir. Çünkü bu tek köp
rü çok mühimce bir geçit mahallidir ve 500 kü
sur zeytin ağacı vakfı da vardır. Zaten vakfın 
en başta gelen vazifelerindendir, cami, köprü, 
mektep, hastane, su işleri gibi hayır işleriyle 
meşgul olması lâzımdır. Temennilerim bunlar
dan ibarettir. 

ŞEVKÎ ECEVIT (Sivas) — Muhterem arka
daşlar, Vakıflar İdaresinin birçok vilâyetleri
mizde ciddî ve gayretli çalışmalar yaptığını 
yakinen müşahede etmekteyiz. Bu arada seçim 
bölgem olan Sivas'ın bu çalışmalara arzu etti
ğimiz şekilde katılmadığını ifade edersem ha
kikati söylemiş bulunurum. 

Arkadaşlar; Vakıflar İdaresi halen Sivas'ta 
şehrin en kıymetli yerlerine sahip bulunmakta
dır. Hal böyle iken hemen diyebilirim ki 30 se
nedir Sivas'ın en mutena yerlerindeki arsa
larla ahşap binalar üzerinde geçen yıla kadar 
ciddî bir tetkik yapılmamış daha doğrusu idare 
mallarına sahip çıkmamış, onları değerlendir
meyi düşünmemiş tabiata terketmiştir. Bu idare 
geçen, dört sene içinde Sivas'taki birkaç camiin 
tamiri için 25 bin lira sarfetmiş ve ayrıca Si
vas'taki Ulucamiin tamirine 10 bin lira civa
rında bir yardımda bulunmuştur. 

Her ne kadar geçen sene bizzat Umum Mü
dür tarafından idareye ait akarlar tetkik ve 
tesbit edilmişse de, yapılacak işlere ait lüzumlu 
karar verilerek harekete geçilmemiştir. Yine 
bu cümleden olarak Sivas'ın Divriği İlçesinde 
memleket ve dünyaşümul en büyük değeri haiz 
Uîucami, medrese ve kitabeler vardır. Arka-
kadaşlar itirafa mecburum ki bu muazzam1 eser 
bugün yokolmak tehlikesindedir. Bunun tamiri 
maksadiyle muktazi tetkik ve keşfi henüz yapıl-
mamıştii'. 

Bütçe raporunda Sivas'ta bir iş ham yapıl
masına karar verildiğini memnuniyetle gördüm. 
Fakat, bundan daha evvel çarşı içinde bulunan 
Meydan ve Paşa camilerinin tamirlerinin der
piş edilmesi daha isabetli ve halka hizmet bakı
mından daha yerinde olurdu. Bu itibarla muh
terem arkadaşlar Devlet Vekili arkadaşımdan 
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ve Evkaf İdaresinin çalışkan Umum Müdürün
den ricalarım şunlar olacaktır : 

1. 1953 yılında tesbit edilen mevzuların 
derhal ele alınarak mevcut arsalarla basit ah
şap binaların üzerinde inşaat yapılamıyacak 
olanlarının satışı suretiyle tasfiyeleri ve böy
lece vakıf mallarını değerlendirilmesi. 

2. Halkın her an ihtiyaç halinde bulundu
ğu Meydan ve Paşa camilerinin 1954 inşaatı 
mevsiminde tamirlerinin mutlaka yaptırılması. 

3 Sivas'taki Ulucamiye yapılmakta olan 
yardımın artırılarak devam ettirilmesi. 

4. Divriği'deki Ulucaminin harabiy etten 
kurtarılması için evvelâ gerekli tetkik ve keş
fin yaptırılması, ondan sonra da önümüzdeki 
sene içinde imkânının takdimen sağlanması.. 
Bu hususları bilhassa rica etmekteyim. 

*DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Muhterem arkadaşlar; Ali Fahri İşe
ri arkadaşımın konuşmasında sarfettiği bir 
iki kelime olmasaydı hakikaten huzurunuzda 
söz almaya lüzum görmezdim. Çok rica ederim 
Ali Fahri İşeri'den, kürsüye çıktıkları zaman 
umumi mânada birtakım daireleri veya birta
kım şahısları töhmet altında bulundurmasınlar. 
İzah etmek istediği şeylerin müracaat yeri için 
bin bir yol vardır. Kendileriyle her gün kar
şı karşıyayız. Her gün burada müzakereleri ta-
kibediyoruz. Kimdir bu himaye gören zevat? 
Ve bunları himaye edenler kimlerdir? Bunu sa
rih olarak söylesinler. Heyeti Umumiyede söy
lemekten hazer ediyorlarsa bunu Hükümet ola
rak bize bildirebilirler. Bundan evvel bir söz
lü soru münasebetiyle ve Rami evleri münase
betiyle1 Ali Fahri İşeri'ye Hükümetiniz iltima
sa, müsamahaya ve suiistimale karşı nasıl cephe 
aldığıı.-; sarahaten izah etti. 

Ankara'da yeni bir cami inşası hakkında 
talepte bulundular. Vakıfların mevzuatı ve va
kıfların salâhiyeti ve çalışma hududu içinde 
yeni cami inşa etmek gibi bir vaziyet ve cihet 
mevcut değildir. Vakıflar böyle bir şey yapa
maz. 

Şevki Ecevit arkadaşımızın temennilerine 
derhal cevap arz edeyim. Sivas'ta bir iş hanı 
yapılması programa alınmıştır. 1954 Nisanında 
temelleri atılacaktır. 

Ulucamiin tamirine geçilmiştir, devam ede
cektir. 
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Paşa camisinin taımiri hu sene ele alınacak

tır. 
Divriği camisi tamiratına geçilmiştir, fakat 

bâzı şikâyetler vardır, takibedilecektir. 
Mevcut arsaların satışına gelince : Bu ci

het Vakıflar İdaresince de teemmül edilmekte
dir. îdare için bir akaar teşkil jştmiy en, rantabl 
olmıyan arsalar peyderpey tasfiye edilerek el
de edilen bedel daha faydalı sahalara yatırı
lacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, takdir edersiniz ki, 
Vakıfların inkişaf edebilmesi gelirin artması
na bağlıdır. Bu gelirinin artması iki yoldan vu
kua gelmektedir. Birincisi akaarları, ikincisi 
ise elinde bulunan parasıdır. Akaarlarmın iyi 
bir gelir kaynağı teşkil edebilmesi için elden 
gelen gayret sarfedilmektedir. Bundan evvel 
bir münasebetle arz etmiştim, bugün Evkaf 
tdaresi yekûnu 9 bine varan gayrimenkulleri 
birer birer tesbidetmekte, bunları iyi bir şe
kilde işletmek için çalışmaktadır. Aynı zaman
da akaarlarm Vakıflar idaresi için iyi bir ge
lir kaynağı olduğu mülâhaza edilerek bugüne 
kadar yani 1950 den 1953 senesi ortalarına 
kadar 7 milyon lira harcamak suretiyle yurdun 
muhtelif vilâyetlerinde 19 bina yapmış, bu 
sene de 30 binanın temellerini atmak üzere fa
aliyete geçmiştir. Bunlar bir taraftan Vakıf
lara gelir temin edecek, öte yandan memleketin 
imarına ve ihtiyaçlarına cevap verecek olan ha
reketlerdir. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar, kısa olarak şurasını belirtmekte 
fayda mülâhaza ediyorum ki, her ne kadar Ali 
Fahri Beyin dediği gibi isteğine uygun olarak 
Vakıflar İdaresi cami yapamamakta ise de cami
lerimizin ve âbidelerimizin tamirine büyük gay
retler sarfetmektedir. Meselâ, 1950 ye kadar se
nevi 600 bin lira sarfiyle 50 - 60 âbide ve cami 
tamir edilmekte iken 1954 senesine kadar 4,5 
milyon liradan fazla para sarfedilmek suretiy
le 500 e yakın cami ve âbidemizin tamirine ge
çilmiş bulunmaktadır. Gelirimiz artmaktadır. 
İdarenin varidatı, 1950 de 4 milyon 570 bin li
ra iken 1953 te 6 milyon 755 bin liraya çıkmış
tır. İki senede bir buçuk milyon küsur lira art
mak suretiyle Vakıflar İdaresinin her gün vari
datının tezayüdünü görmekteyiz. 

Son zamanlarda Vakıflar Bankası Kanunu ile 
Vakıf paraları nemalandırılmak için girişilen 
hareket de heyetçe malûmdur. İftiharla söy-
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lemek yerinde olur ki, Vakıflar, Demokrat Par
ti devrinde asıl yoluna girmiş ve hedefine vasıl 
olmak üzeredir. (Soldan bravo sesleri, şiddetli 
alkışlar.) 

İRFAN AKSU (İsparta) — Eğridir'de tu
ristik bir otel yapılması için etüdler ne merkez
dedir?. 

Eğirdir'deki tarihî camiin tamiri Evkaf 
Umum Müdürlüğünce yapılmıştır. Medrese ve 
kitaplık yıkılmak üzeredir. Bunun tamiri için 
ne düşünüyorsunuz?. 

DEVLET VEKlLl CELÂL YARDIMCI f Ağ
rı) — Eğridir'de turistik otel yapılması husu
sundaki düşüncelerimizi kısaca arz edeyim. Va
kıflar idaresinin memleketin muhtelif bölgele
rinde yapmak istediği binalar için etüdler ya
pılmaktadır. Bu binaların, bir taraftan Vakıf
lar için bir gelir kaynağı olması, diğer taraftan 
da vilâyet veya kazanın ihtiyacına cevap ver
miş olmasını derpiş ediyoruz. 

Eğirdir'de turistik bir otelin yapılması mev
zuu tetkik edilmektedir. Uygun düştüğü tak
dirde bunu yapmaktan kaçınmıyacağız. 

Tamirata gelince arkadaşlar: Arz ettiğim gi
bi evvel emirde büyük çaptaki âbide ve camile
rimizin tamiri ele alınmaktadır. Bunları hara-
biden kurtardıktan sonra kademe kademe med
rese, külliye ve buna benzer müesseselerin tami
ri cihetine gidilecektir. 

REİS — Pertev Bey, sualinizi sorun. 
. PERTEV ARAT (izmir) — Bir zamanlar 
Vakıfların elinde bulunan zeytinlik ve arazinin 
halka dağıtılması mevzuubahisti, bu iş şimdi ne 
safhadadır?. 

DEVLET VEKlLl CELÂL YARDIMCI (De
vamla) — Efendim, yine 1953 senesinde heyeti 
celilece çıkarılan bir kanun gereğince elimizde
ki zeytinlikler, fındıklıklar ve emsali satışa arz 
edilecektir. Bu husustaki nizamname Şûrayı 
Devletten gelmiş olup gerekli formaliteler ta
mamlanınca satışlara başlanacaktır. 

RElS — Mahmut Güçbilmez. 
MAHMUT GÜÇBlLMEZ (Bolu) — Sayın 

Bakan oteller mevzuunda gelir getirmesi ve ma
hallin ihtiyacını karşılaması gibi iki esas vaz'-
ettiler. Bolu'da hem ihtiyacı karşılamak ve hem 
de gelir getirmek vasıflarının mevcut olduğu 
yapılan tetkikler neticesinde anlaşılmış olduğu
nu izah buyurdular. Acaba merkezi Bolu ve 
Abant'da bir otel yapılacak mıdır?. 
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DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (De

vamla) — 1954 senesi Nisan sonuna kadar esas
lı bir şekilde asgari temeli atılmak üzere Bolu'-
da bir gayrimenkul inşasına karar vermiş .bu
lunmaktayız. 

MAHMUT (IÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Teşek
kür ederim. 

DEVLET VEKÎLI CELÂL YARDIMCI (De
vamla) — Ancak otel mi, iş hanı mı vilâyetin 
ihtiyacını, Vakfın gelir meselesi meyanında han
gisi uygun görülürse bu tahakkuk ettirilecek
tir. 

RElS — Fasıllara geçilmesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Fasılla
ra geçilmesi kabul edilmiştir. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1954 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (6 730 500) lira ve yatırım masraf
ları için de bağlı, (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (2 472 500) lira tahsisat verilmiş
tir.. 

F. 
201 M 

A / l 

aaslar 

CETVELİ 

Lira 
1 607 270 

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

202 Ücretler 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kaibul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil "bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 noi maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kaibul edilmiştir. 

209 '5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla -

737 750 

300 000 

94 810 

2.1954 0 : 2 
! F. Lira 
I cak ödemeler .'540 510 
I REÎS — Kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 
• ! 210 Temsil tahsisatı 2 100 
I RKÎS — Kabul edenler... Etmi-, 
j yenler... Kabul edilmiştir. 

221 Emekli, dul ve yetim -maaşları 529 401 
j REÎS — Kabul edenler... Etmi-
i yenler... Kabul edilmiştir. 
| 301 Merkez daireleri büro masraf

ları 27 000 
REÎS — Ka;bul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 47 500 
REÎS — Kaibul 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 28 500 
REÎS — Kabul edenller... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

305 Vilâyetler kira (bedeli 10 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 21 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 115 001 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 10 000 
REÎS — Kabul edenller... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masraflar] 5 002 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

405 Muhafaza ve fen memurlarına 
verilecek hayvan yem bedeli 3 600 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

407 Muhase'bei Umumiye Kanunu
nun 48 nci 'maddesini ilgilen
diren masraflar 344 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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F. Lira 
417 Vakıflar akarlar masrafları 531 000 

REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Faiz, acyo ve para taşıma mas
rafları 5 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

419 özel kanunu gereğince yapıla
cak tesbit ve satış masrafları 70 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

421 Arazi, incirlik ve zeytinlikler 
umumi masrafları 50 000 
REÎS — Kabul edenler... Etini-
yenler... Kabul edilmiştir. 

422 Gureba Hastanesi masrafları 328 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

423 İmaretler masrafları 150 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

424 Mazbut vakıflar arasına alın
mış olan cami v>e mescitlerin 
aydınlatma, ısıtma ve temiz
lik masrafları için 5634 s'ayılı 
Kanunun 10 ncu maddesi uya
rınca Hazineye ödenecek karşı
lıklar 147 000 

REÎS — Fehmi Ç.dbafloğlu. 
FEHMİ ÇOBANOĞLU (Erzurum) — Ar

kadaşlar, her gün Dinayet İşleri Reisliğine gi
dip camilerin kadrolarını genişlettik. Birçok 
yeni camiler açıldı. Bunların tenvir ve teshini 
için niye para vermiyorsunuz ? Bir misli artırıl
masını rica ediyorum. (Elli imzalı teklifin var-
mı? sesleri) Teklifi yapacağım. Camileri is
tediniz açtırdınız, hiç olmazsa bunları tenvir 
edin ve ısıtın. (Temennidir gelecek seneye ses
leri) 

REÎS — Yazılı bir teklif mevcut değildir. 
Faslı kabul edenler... Etmiyenler... KaJbul edil
miştir. 

1954 O : 2 

F. 
425 Hayratın ve hayrattaki kıy

metli eşyanın inceleme ve ayır
ma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

7 000 

F. 
427 

428 

429 

450 

451 

452 

454 

456 

476 

501 

502 

505 

601 

Çeşitli hayır şartları masraf
ları 
REÎS — Kalbul edenler... Etmi
yenler... Kalbul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullar 
muhtaç öğrencileri yurt mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kalbul edilmiştir. 
Mulhtaç ve körlerin maaşları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kafbul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulan öğrencilere verilecek 
burslar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın ve tanıtma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kalbul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi "memleketlere gön
derileceklerin yollukları ile 
başka her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kalbul edilmiştir. 

Sigorta masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kalbul edilmiştir. 
'Düşüriülmiyen masraflar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kaibul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
REÎS — Kalbul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kudretsiz hayrata yardım 

Lira 

44 999 

100 000 

90 000 

15 500 

30 000 

2 000 

20 500 

500 

5 000 

18 000 

31 056 

15 000 

565 000 

REÎS — Efendim, bu fasılla ilgili bir tak
rir vardır, okuyoruz. 

— 1149 — 



î : 52 27.2.1954 C : 2 
Yüksek Reisliğe. 

Halkımız ve bilhassa köylümüzün büyük 
gayretler sarfederek yeniden inşa edeceği ve 
mevcutlarının tamiri için cami yardım dernek
lerine yardım olmak üzere bütçede açılan ve 
Vakıflar Umum Müdürlüğü bütçe lâyihasının 
601 nci faslının 30 ncu maddesindeki 500 bin 
liraya beş yüz bin lira daha ilâvesi suretiyle 
bir milyon liraya çıkarılmasını ve Maliye Büt
çesinin 604 ncü fasıl 20. maddesinin de müte-
nazıran bir milyona çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Gazianteb 
S. inal 
Ankara 

Hamdi Bugurlu 
Kayseri 

Fikri Apaydın 
Mu§ 

Hamdi Dayı 
Seyhan 

S. Serçe 
Elazığ 

H. A. Yöney 
Burdur 

Mehmet özbey 
Kayseri 

İsmail Berkok 
Erzurum 

S. Erdumau 
Erzurum 

Bahadır Dülgeı 
Giresun 

Hamdi Bozbağ 
Ankara 
ö. Bilen 
Seyhan 

T. Coşkun 
Urfa 

Hasan Oral 
Giresun 

A. N. Duyduk 
Kars 

Abbas Çetin 
Çoruh 

Mecit Bumin 
Afyon 

Bekir Oynağanlı 
Afyon 

S. Kerman 

Tunceli 
H. R. Kulu 

Kayseri 
ibrahim Kirazoğlu 

Seyhan 
A. Nihat Asya 

Siird 
Cemil Yardım 

Elazığ 
Ş. Yazman 

Afyon 
Gazi Yiğitbaşı 

Bursa 
S. Karacabey 

Erzurum 
R. Topcuoğlu 

Kayseri 
Y. Z. Turgut 

Afyon 
Avnj Tan 

Kara 
Lâtif Aküzüm 

Giresun 
Doğan Köymen 

Çoruh 
Abbas Gigin 

Tekirdağ 
ismail Hakkı Akyüz 

Giresun 
Tahsin inanç 

Afyon 
S. Torfilli 
Erzurum 

M. Yazıcı 
Antalya 

Burhanettin Onat 
,* Çoruh 

M. Güney 

Çorum 
Ahmet Başıbüyük 

Bitlis 
S. inan 

Gümüşane 
A. K. Varınca 

Maraş 
M. özsoy 

Maraş 
Remzi öksüz 

Tokad 
Fevzi Çubuk 

Bilecik 
M. K. Kurkut 

İsparta 
K. Demiralay 

Giresun 
H. Alişan 

İsparta 
T. Tola 

Trabzon 
S. Esed Alperen 

Bitlis 
N-usrettin Barut 

Tokad 
M. özdemir 

Maraş 
A. Kadoğlu 

İsparta 
irfan Aksu 

Muğla 
Nadir Nadi 

Yozgad 
Yusuf Karslıoğlu 

Kütahya 
Ahmet Kavuncu 

Kütahya 
A. Kavuncu 

Tokad 
Ahmet Gürkan 

İsparta 
Said Bilgiç 

Gazianteb 
Süleyman Kuranel 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA REFET AK-
SOY (Ordu) — Muhterem arkadaşlar, şimdi 
divan kâtibinin okuduğu takrir ı'bundan Ibirkaç 
celse evvel Maliye Vekâleti Bütçesi müzakere 
edilirken Heyeti Celilenizce nazarı dikkate 
alınıp ıBütçe Komisyonuna 'havale edilen 'bir 
takrirdir. ÛBu takrir 'Bütçe Komisyonunda mü
zakere ve münakaşa edildikten sonra 1954 yılı 
Bütçesinde Maliye Vekâletince Vakıflar Büt
çesine cami ve camiler tamiratına sarfedilmek 
üzere 'konmuş olan 500 bin liraya yeniden 200 
bin lira daiha ilâvesiyle 700 !bin liraya iblâğ 
edilmiştir. Yani !bu suretle 30 ncu madde ye
kûnu 700 'bin lira olacaktır. Arz ederim. 

RElS — Kâzım Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — .Muhterem ar

kadaşlar, Büyük Millet Meclisinin intizar salo
nunda yüzlerce köylü vatandaş, ibir emri hayre 
'hizmet için, ellerinde makbuz ve yetki kâğıdı 
ile teberru ve iane 'toplamaktadırlar. Bu fa
aliyet hepimizin bildiği sgibi köylerde, Devlet 
bütçesinden yardım yapılması mümkün oimı-
yan camilerin imarı, veya yeniden yapılması 
gibi Çok ıhayırlı ibir işe mütaalliktir. 

Birkaç arkadaşımız, iki buçuk milyar radde
sinde "bulunan muazzam bütçesine, 500 ıbin lira gi
bi küçük bir paranın köy camileri gibi hayırlı bir 
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iş için ilâvesi (hususunda teklifte bulunduklarını 
memnuniyetle müşahede ediyor ve kendilerine yü
rekten iştirak ediyoruz. Bütçe Komisyonu 
Sözcüsü arkadaşımız ancak 200 Jbin lira ilâve
si suretiyle 700 hin liraya çıkarılması yolun
daki talebinin mânası, çayı geçip çeşmede bo
ğulma nevinden -bir şeydir. Geride kalan 300 
bin lirayı tasarruf etmelerini maslahata uygun 
bulmaktayız. Bu itibarla iböyle bir iş için 500 
hin liradan daha büyük İbir yârdım yapılması 
lâzım iken getirilmiş olan .güzel ibir teklife ko
misyonun da iştirak etmesini temenni eder ve 
hu 500 Ibin lira ilâvenin aynen kabulünü biz de 
istirham ederiz. 

ENCÜMEN ADINA REFET AKSOY (Or
du) — Muhterem arkadaşlar; vatandaşların 
ibadetini yapması hususundaki arzularını tat
min etmek hepimizin ve Hükümetin İbir arzu
sudur. Vâki talepleri bütçenin takati dâhilin
de tatmin etmek emelindeyiz. 

Bu sene denk bütçeyi 'takdim etmekle ifti
har duyuyoruz. Şimdi denk bütçe içinde He
yeti Âliyeniıze vâki olan 'bu talepleri imkân nis
petinde sağdan, soldan birtakım tasarruflar 
yapmak suretiyle vücuda getirmiş 'bulunuyo
ruz. 

1950 yılma kadar köylerde, kasabalarda va
tandaşlar tarafından yapılan camilere Hükü
metin yardımı 15 'bin liradan fazla değildir." 

1950 yılında, sabık iktidar zaimanında 15 
hin lira iken, biz iktidara geldiğimiz tarihten 
bugüne kadar 195.1 yılında 45 bin lira, 1952 yı
lında keza 45 ıbin lira ve 1953 yrlında '545 bnı 
lira, bu senede de 700 bin lira yardım yapmak 
suretiyle Demokrat Parti iktidarının, vatandaş
ların bu hayri arzusunu Ibelâganmabelâğ temin 
etmiş uluyor. Bundan daha 'fazla sarfına im
kân yoktur. (iSoldan alkışlar) 

REÎS — Ahmet Gürkan. 
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Muhterem 

arkadaşlar, bu teklif Maliye Vekâleti il? alâ
kalı bir teklif değildir. Bu teklif sadece Vakıf
lar İdaresini alâkadar eder. 

Maliye Vekâleti Bütçesinin 604 neü faslının 
20 nci maddesinde şöyle diyor : 

« Dernekler ve köyler tarafından inşa veya 
tamir edilecek hayrata yardım.» 

Maliye Vekâleti hakikaten ayrıca yardım et
mektedir. Fakat Vakıflar İdaresinin de bu büt-

.1954 C : 2 
çedeki tahsisatı ile yardım yapacaktır, şimdi 
müzakere edilen de budur. Biz bu 500 bin lira
nın bir milyon liraya çıkarılmasını istemekteyiz. 
Mevzuun karıştırılmaması için söz aldım. 

REÎS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Ar

kadaşlar; ecdadımızın bize emanet ettiği, he
diye ettiği âbideleri Vakıflar İdaresi, imkânı
nın müsaadesi nispetinde, şuurlu ve ölçülü bir 
nispet dâhilinde tamire, ihyaya çalışmaktadır. 
Fakat arkadaşlar; bunların yani elde nıovcut 
âbidelerin, vakfa ait eserlerin topunun binden 
tamir ve ihyası yapılan hesaplara göre 200 
milyon liraya ihtiyaç göstermektedir. İnşallah 
Hükümetimiz zenginler, Vakıflar İdaresi kur
duğu banka ile inşallah daha çabuk zengin 
olur, daha fazla imkânlara sahip olur da, bu 
suretle daha fazla hizmet görmek imkânı;n bu
lur. 200 bin, 500 bin bunlar fazla bir şey ifade 
etmez. Denk bir bütçe vaziyeti muvacehesinde 
bu işi fazla zorlamıyalım. 

Başka bir mevzu vardır ki, hakikaten bir ış
tıra]) konusudur. Büyük şehirlerde olduğu gibi 
ecdadımız köylerde de birçok camiler yapmış
lar, birçok hayrat yapmışlar ve bunları zeytin
lik, tarla ve saire gibi birçok akar vakfetmiş
lerdir. Evvelce yapılan Köy Kanunu mucibince, 
evvelce yapılan kanun mucibince bu vakıflar 
alınmış ve o vakıflarla idare edilmesi icabeden 
köy camilerinin tamiri de köylünün omuzuna 
yükletilmiştir. Bugün köylünün ıstırabı bu
dur. Köylü diyor ki, efendi, benim dedem bir 
cami, bir mescit yaptırmış, bu tarlayı, zevtin-
liği de ona vakfetmiş. Bu zeytinliğin parasını 
alıyorsun, tarlayı kiraya veriyorsun, niçin 
camimi tamir ettirmiyorsun da benim sırtıma 
yüklüyorsun?. 

Kanun mânidir, Vakıflar İdaresi şehir ca
milerine, kasaba camiyelerine olduğu gibi on
lara da yardım edecek, fakat eldeki Köy Ka
nunu mânidir. Binaenaleyh arkadaşlar, yeni ha
zırlanan Köy Kanunu bunu ortadan kaldıracak 
evsaftadır. Temenni ederim ki, bu kanun bir 
an evvel çıksın ve köylümüzün bu ıstırabına son 
verilsin. 

Bu vaziyet yalnız köylerde değil arkadaşlar; 
kasabalarda da vardır. Bir kaza merkezinde 
kasabalı birleşiyor, cami yaptırıyor. Altına da 
vakıf dükkân yaptırıyor. Vakıflar İdaresi der
hal vazıyet ediyor. İki sene sonra yeni yapı-
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lan camiin damı akmıya başlıyor. Tamir edil- ı 
mek lâzım. Vakıf olarak yeniden yapılan dük
kânlardan istifade edemiyor. Dolaşık yollardan 
Vakfa müracaat edecek, o tamir ettirecektir. Bu 
usuller değişmeli. Çünkü halkın vakıf yapmak 
hususundaki arzusunu, hevesini kösteklemekte
dir arkadaşlar. 

REİS — Devlet Vekili. 
DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (Ağ

rı) — Muhterem arkadaşlar; bir noktanın tav-
zihinde fayda mülâhaza etmekteyim. 

Bir takrirle istenilen para umumi muvaze
neden çıkar. Vakıflar gelirinden böyle bir pa
ranın tefrikına imikân yoktur. Vakıf gelirleri 
ancak vakıflar mevzuunda sarf edilebilir. 'Me
deni Kanunun neşrinden evvelki zamanlarda 
vakfedilmiş olan âbideler, camiler ve saire gi- I 
bi vakıf mevzuuna 'giren hususların tamirine 
sarf edilebilir. Hukukan da, Vakıf gelirinden 
yeni yapılan köy ve kasaba camilerine yardım 
diye bir paranın ayrılmasına imikân yoktur. 
Bundan .evvel kabul edilen bir takrire göre ay
rılan beş yüz bin lira Maliye Vekâletinin yar
dımlar faslından tefrik edilmiş bulunmaktadır. 
Onun için Ibu noktayı tavzih etmek mecburiye
tin deyim. 

ıŞunu da sarahaten ifade ve arz etmek iste
rim k i ; Vakıf İdaresi memleketteki cami ve 
âbidelerin tamirinden asla çekinmemektedir. 
Biraz evvel de arzt ettiğim gibi, 1'9'50 senesine 
'kadar yalnız 600 bin lira harcıyan bir idareye 
mukabil, iktidarımız zamanında, 1951 de 
971 000, 1952 de 1 448 000, 1S53 te 2 000 000. | 
önümüzdeki 1954 senesinde 5 000 000 harca
mak suretiyle cami ve âbideleri tamir edecek- j 
t ir . 

Bu kısım bizim bütçenin haricinde değildir. 
Nazarı dikkate alınmasını rica ediyorum. ı 

REİS — Refet Aksoy, buyurun. 
(Reye, reye sesleri). 
BÜTÇE ENOÜMEiNt ADINA REFET AK

SOY (Ordu) — 'Hacet kalmadı, izah edildi. 
REÎS — Demin okunan takrir 24 . I I . 1954 

tarihli celsede Yüksek Heyetiniz tarafından I 
dikkate alınmış ve 'Bütçe Encümenine faslı ile 
(birlikte havale edilmişti. Şimdi tekrar oyunu
za arz etmiyorum. Yalnız komisyonun verdiği 
mütalâaya göre 601 nci faslın 30 ncu yani der
nekler veya köyler tarafından inşa veya tamir I 
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•ettirilecek hayrata yardım bölümü (beş yüz 
bin liraya iki yüz bin lira ilâvesiyle) yedi yüz 
bin liraya, yine 601 nci fasıl yekûnu 565 bin 
•lira iken 765 'bin liraya çıkarılmış oluyor. Bu 
suretle faslı oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etm iyenle?... Bu tashih veçhile ka'buT 
edilmiştir. 

F. Lira 
602 Edremit Belediye Hastanesine 

yardım 1 500 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

603 Çeşitli sosyal yardımlar 75 000 
RElS — Kabul edenüer... Etmi-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

604 Mülhak vakıflara ait cami ve 
mescitler hademe ücretleri far
kı 180 000 

ENCÜMEN ADINA REEET AKSOY (O,--
du) — Muhterem arkadaşlar, bu fasıldaki tah
sisat mülhak vakıflara ait camilerde istihdam 
edilen müezzin, imam ve sairenin ücretleri kar
şılığıdır. Geçenlerde Mecliste kabul edilmiş 
olan ikramiye kanunundan maalesef bunlar is 
tifade edemediler. Bu mahrumiyetin izalesi için 
Maliye Vekâleti ile Vakıflar antant kalmışlar
dır. Ancak bunun temini için bu faslın isminin 
nihayetine şöyle bir cümlenin ilâvesi lâzımgV-
mektedir : «Hademe ücretleri farklariyle tahsi
satlar.» ilâvesini rica ettiğimiz bu cümledir. Ka
bulünü dileriz. 

REİS — Faslı yeniden okutuyoruz : 
Fasıl : 604 mülhak vakıflara ait cami <•»> 

mescitler hademe ücretleri farklariyle tahsisat
lar 180 000 

REÎS — Faslı, ismine yapılan ilâvesiyle, ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

F. Lira 
701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 2 005 500 

REİS — Kabul edenüer... Etmi-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

702 Fâtih Külliyesi onarımı 467 000 
REİS — Ka;bul edenîe-r... Etmi-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi değiştirilmiş şekilde oku
yoruz : 
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Vakıflar Umum Müdürlüğü 1954 yık Bütçe 

kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1954 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için ,bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (6 930 500) lira ve yatırım mas
rafları için' de bağlı, (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (2 472 500) lira tahsisat ve
rilmiştir. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1954 Bütçe yılı masraflarına karşılık olan va
ridat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (9 203 000) lira tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

F. Lira 
1 îcareler 4 800 000 

REİS — KaJbuI edimler... Etmi
yenler... Kalbul edilmiştir. 

2 Türlü gelirler 2 759 (W: 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
ye'nler... Kabul edilmiştir. 

3 Hazineden yardım 1 180 000 

BÜTÇE ENEÜMENÎ NAMINA REPET AK-
SOY (Ordu) — Hazine gelir faslına 200 bin li
ra ilâvesiyle fasıl yekûnu 1 milyon 380 bin lira 
olacaktır. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler. . KV 
bul edilmiştir. 

V. Lira 
4 (Jeçen yıldan devrolunan gelir 

fazlası 464 000 
REÎS — Kabul -edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi ilâvesiyle birlikte tekrar 
okuyoruz. 

MADDE 2. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1954 Bütçe yılı masraflarına karşılık olan vari
dat, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (9 403 000) lira tahmin edilmiştir'. 

REİS — Maddeyi cetvelle beraber reyinize 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Vakıflar Umum Müdürlüğün-
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| co 1954 Bütçe yılında elde edilecek varidat çe

şitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağ
lı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cet
velde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1954 yı
lında da devam olunur. 

REÎS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenle<-.. Kabul edilmiştir. 

j MADDE 4. — 1954 Bütçe yılı içinde kapa
tılmak üzere Başvekâletin onayı ile (500 000) 

i liraya kadar kısa süreli avans almaya ve hesap-
I 1ar açtırmaya Umum Müdürlük salahiyetlidir. 
I REİS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum : 
i Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

i MADDE 5. — Vakıflar Umum Müdürlüğü-
j nun 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu

nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiş-

I tir. 
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin -

: ce geçici mahiyetteki hizmetler için İcra Vekil
leri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertip
ler bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl bütçe lâyihasiyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların el
deki kadrolara ek olmaması şarttır. 

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

i MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki. 
tahsisat üstünde çıkan ve 1953 Bütçesinin ait 
olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, il
gili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisattan 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 tertipleri veya 
3 - 6 ncı kısım fasıllariyle yatırım fasılları ba
kiyelerinden eski yıllar borçları fasıllarına Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

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

MADDE 7. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
Kuruluşu hakkındaki 13 . V . 1940 tarihli ve 
3821 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cet
vellerde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1954 bütçe yılında kulla-

I nılamaz. 
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REÎS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum 

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

MADDE 8. — Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara ait formül ,bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1954 tari
hinden itibaren mer'idir. 

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

MADDE. 10. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Başvekil ve Maliye Vekili memurdur. 

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

Lâyiha açık oya arz olunmuştur. 

Efendim, diğer bütçelerin bâzı fasılları, 
Bütçe Komisyonuna gitmiş idi. Onlar gelmiş
tir, şimdi onların müzakeresine başlıyacağız. 
Bütçe Komisyonu Reisine söz veriyorum. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REÎSÎ ÎZZET AK-
ÇAL (Rize) — Aziz arkadaşlar, Heyeti Celile-
nin nazara alarak tetkik için komisyonumuza 
tevdiine karar verdiği 15 teklifin, direktifleri
nizin ışığı altında tetkik etmiş bulunmaktayız. 
Hizmetlerin icabı göz önünde bulundurularak 
ve denk bütçe prensibi ihlâl edilmemek kay-
diyle, bir masraf faslında yapılması gereken re
vizyonla nazara alman tekliflerin mühim bir 
kısmının karşılanmasını ve tahsisat verilmesine 
lüzum görülmiyen hizmetlerle bütçenin tanzim 
ve sevkından sonra ihdas edilen hizmetlere ait 
tahsisatın sebep ve miktarlarının Heyeti Celi-
lelerine mucip sebepleriyle tarafımdan şifahen 
arzı takarrür etmiş bulunmaktadır. 825 nei fa
sılda 5582 sayılı Kanuna göre hibe suretiyle 
yapılan Amerikan Yardımı karşılık olarak 4 
milyon 328 bin 886 liralık bir tahsisat kabul 
edilmiş bulunmakta, idi. 

5582 sayılı Kanunda, avansların mahsup 
şekli ayrı bir kanunla tesbit edileceği yazılı ol
duğu halde bu kanun halen Büyük Millet Mec
lisince kabul edilmemiş bulunmaktadır. Binae
naleyh bu tahsisatın bütçe masraflarından çı
karılması, hususunu tekriri müzakere suretiyle 
rica ediyoruz.. 

Teklif buyurulan bütçede 57 499 liralık bir 
varidat fazlası vardır. Tekriri müzakere ile çı-
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karma kabul edildiği fazlai varidatla birlik-

j te 4 386 386 lira tutacak olan bir fazlalık t)la-
; çaktır. Bu taktirde Adlî Teşkilât Kanununun 
İ tadili dolayısiyle tahakkuk edecek masraflara 
j karşılık olmak üzere 201 nei fasla 800 bin li-
| ra, milletvekilleri seçimi münasebetiyle kütük 
! ve kartları düzenleme masrafları karşılığı ola-
| rak 418 nei fasla 600 bin lira, trafik teçkilâtı-
; nm gerektirdiği masrafları karşılamak üzere 
! açılacak olan 427 nei fasla 1 milyon 250 bin li-
| ra, kaza teşkilâtı masrafları için 425 nei fasla 
I 50 bin lira ki, ceman, 2 milyon 700 bin lira-
| ııın bu hizmetlere tefrik ve tahsisini Bütçv Ko-
j misyonu olarak teklif etmekteyiz. 
| Bunların haricinde hayrat hademeleri ücret-
| Jerine, 500, imam kadrosunun karşılığı-
i ııın konulması hususundaki teklif komisyonu-
I muzca incelendi ve kısmen kabul edilmesi hı>.~ 

susu takarrür etmiş bulunmaktadır. Buna göre 
j 250 imam ve hademei hayrat kadrosu karşılığı 
I olarak 225 000 liranın, kabulünü, 
j Bundan başka Musevî hastanesine yardım 
[ olarak arkadaşlarımız tarafından teklif edilmiş 
i olan 10 000 liranın aynen kabulünü, 

Ermeni hastanesine yardım olarak teklif edi
len 10 000 liranın aynen kabulünü, 

Şehitlikleri îmar Derneği için islenilen 
23 000 liraya karşılık 13 000 liranın kabulünü, 

Türk Tarih Kurumu faslında mevcut olan 
tahsisatın, Burhanettin Onat arkadaşımızın tek-

j lif ettiği, 10 ncıı maddedeki kurum ve yayınlar 
için 30 000 lira, kazı işleri için 60 000 lira tef
rik etmek sureliyle kabulünü, 

Türkocağma yardım olarak 80 000 liranın 
kabulünü, 

Kırvayi Milliye Mücahit ve Gazileri Cemiye-
I tine 15 bin lira yardım hususunun kabulünü, 

Kars Zafer anıtları inşası için kurulacak 
derneğe yardım olarak 50 bin liranın kabulünü, 

İlkokul binası yaptıran müteşebbis dernek
ti ere 233 386 lira. daha tahsisat ilâvesi suretiyle 
•kabulünü, 

Ankara Üniversitesi Bütçesine ait olmalk 
üzere «yapı işleri ve tesisler» çocuk sağlığı kür
süsü inşası için istenen 850 bin liranın aynen 
kabulünü Yüksek Heyete arza encümen olarak 
karar ver elik. 

Hacıbayranı ve Zincirli Camilerinin tevsii in-
' saat için istenen tahsisat bâzı sebeplerle ka-
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bul edememiştir. Bu camiler Evkafa aittir, ta
mirleri de Evkaf tarafından yapılması lâzımıdır. 
Evkaf bu camiîeıi bugünkü imkân<Ları ile tamir 
ettirebilecek durumdadır. Ancak Hacıbayram 
Camimin eski eser olması dolayısiyle hiçbir 
veçhile tadile tâbi tutulmaması hususunu Anıt
ları Koruma Yüksek Kurulu karar altına almış 
'bulunduğu için Evkaf bu konuyu ele alıp bu 
camii tevsi etmek imkânına sahip olamamıştır. 
Zincirli camiin tevsii de yine Vakıflara aittir, | 
altındaki dükkânları tahliye ettiremediğinden 
dolayıdır ki, Evkaf bu konuya el atamamış du
rumdadır. Yani her mevzuda vereceğimiz tah
sisatla arkadaşlarımızın 'maksatlarına uygun 
şekilde hareket etmek imkânı hâsıl olaımıyaca- | 
ğından dolayı bu tahsisat kabul edilememiştir. 

Şair Seyranî'nin kabrinin inşası karşılığı j 
olarak Develi Belediyesine 20 'bin liralık yar- i 
di m yapılması teklifi, (bütçenin denkliğini l 
bozmamak ve bu kaibîl tanınmış şairlerimizin 
kabirlerinin 'tamiri için maihallî teşekkürler ta- | 
rafından arzu gösterilerek para temin etmek | 
imkânı mevcut 'olduğu için bu konuya da bir 
tahsisat ayrılmamıştır. 

îmanı - Hatip okulu binası yaptıran müte
şebbis derneklere 300 'bin lira yardım yapıl
ması istenmiş bulunmakta idi. Bu mekteplerin j 
adedi 15 tir. Yurdun mu»h telif yerlerinde ya- j 
pılmaktadır. Bunun için 200 bin liralık bir 
tahsisat kaJbul edilmiştir. Bu tahsisat komis
yonumuzca kâfi görülmüştür. 

Müzeler ve anıtlar için kabul edilen tahsi
sata 250 'bin liranın da ilâvesi istenmiş bulun
maktadır. Millî Eğitini Bakanlığının 1953 yılı 
Bütçesinin 415 nci müzeler ve anıtlar masraf-
lan tertibi Yüksek Heyetinize, 850 (bin lira ola
rak gelmiş fakat verilen takrirlerle komisyona | 
iade olunmuştu. Komisyon, verilen takrirleri 
nazara alarak ibıı tertibe, 250 bin lirası Bur
sa'daki anıtların onarımına, 150 bin lirası da 
diğer ihtiyaçlara sarf edilmek üzere, ceman 
400 bin lira eklenmiş ve hu bölümün tahsisatı 
bu suretle 1 250 C00 lira olarak kaıbul edil
mişti. Bütçelerin tetkiki sırasında, bilhassa 
Bursa'daki eserlerin 1953 yılı içinde tamamen i 
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ele alınmadığı nazara alınarak geçen yıl Heye
ti Umumiyece nazara alınan ödenekte hiçbir 
tenzilât yapılmamış ve komisyonumuzca da 
Maliyenin bu noktai nazarına uygun >olarak bu 
fasıl üzerindeki rakamlarda değişiklik yapıl
maksızın 1 2ı50 000 lira olarak kalbui edilmiş
tir. Binaenaleyh istenilen tahsisat esasen ter
tibi içinde mevcut bulunduğundan dolayıdır ki, 
ayrıca bir ilâve yapılmasına lüzum görülmemiş
tir. Maarif Vekâletinin 250 Ibin lirayı bu iye 
tahsis etmesi lâzımdır. Mutabakat bu yolda
dır. 

îstanfbul Üniversitesinin spor masrafları 
için bütçesine 10 bin lira daha ilâve edilmesi 
hususunda yapılan teklif de, komisyonumuz
ca üniversitelerimiz arasında farklı bir muame
le yapılmaması maksadiyle kabul edilmemiştir. 
Kaldı ki, bu tahsisat 1950 senesinden itibaren 
hemen ili em en dört misline yakın bir artış da 
kaydetmiş bulunmaktadır. Bu suretle Bütçe 
Komisyonunuza »havale edilen teklifler böylece 
teklifimiz gibi kabul 'edildiği takdirde 1954 yı
lı Bütçesinin denkliği muJhafaza edilmiş olacak
tır. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Devlet Vekili buyurun. Fasıllarda 
diğer arkadaşlara söz vereceğiz efendim. 

DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (Ağ
rı) — Muhterem arkadaşlar, Bütçe Komisyo
nu Reisi arkadaşımızın mâruzâtına ilâve ola
rak küçük bir noktayı bendeniz arz edeyim. 
Ankara'da tamir ve tevsiine ilhtiyaç görülen 
Hacıbayram Camii ile Zincirli camilerinin ih
tiyacına karşılık -'olmak üzere Heyeti Celileniz 
bundan evvelki celsede kabu'l ettiği 300 bin 
liranın bu camilerin tamirine verilmesi halinde 
Vakıflar İdaresince bu paranın sarfı mümkün 
görülememektedir. Hacıbayram »Camı i i eski 
eserlerdendir. Yüksek Anıtlar 'Kurulunca (bir 
kapısına daıhi dokunulması caiz olmadığı kana
atine varılmıştır. 

Zincirli Camie .geLince; bunu Evkaf İdaresi 
tamir edecektir, tahsisat konmasına lüzum 
yoktur. 

REİS — Faslı Bütçe Komisyonu Reisinin 
ifade ettiği şekilde okuyoruz, 
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Devlet 'borçları 

Tahsisatın nev'i 

C : 2 

Tenzil 
edilen 

Fasıl 
yekûnu 

825 5582 sayılı Kanuna istinaden Hazinece verilen avansların mahsu
bu için yapılacak ödemeler 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

3. — Ankara Üniversitesi 1954 Mali yılı 
Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/687) 

Ankara Üniversitesi 

4 328 887 

F . M. 
Komisyonca 

Teklif olunan kabul edilen Fasıl yekûnu 

850 000 741 1 Yapı işleri ve tesisler (Çocuk sağlığı 
kürsüsü inşaatı için) 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

850 000 2 393 150 

Ankara Üniversitesi 1954 Yılı Bütçe kanunu 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1954 Büt
çe Yılı yatırımlar dışında kalan masrafları için 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (13 713 839) lira ve yatırım masrafları için 
de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (2 912 151) lira tahsisat verilmiştir. 

REÎS — Birinci maddeyi, ilâve edilmiş şek -
liyle, reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Birinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1954 Büt
çe Yılı masraflarına karşılık olan varidat bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(16 625 900) lira olarak tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

F. - Lira 
1 Genel Bütçeden verilecek tah

sisat 15 138 970 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

REİS — A cetvelinin 741 nci faslına demin 
arz ettiğim 850 bin lira ilâvesinden dolayı B 
cetvelinin birinci faslı yekûnu 15 138 970 lüra 
olmuştur. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

F . Lira 

200 000 
2 Harçlar (Kayıt, imtihan ve 

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

3 Çeşitli varidatlar 70 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

4 Bağışlar 1 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kaibul edilmiştir. 

5 Eski yı lardan devredilen gelir 
(Nakit) 1 217 019 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu). 

REÎS — Maddeyi kaibul edenler... Etmiyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

Diğer maddeler geçen birleşimde Yüksek 
heyetinizin oyunuza arz edilmişti. 

Şimdi son maddeleri okuyoruz. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1954 tahi
ninden itibaren m'er'idir. 

REÎS — Kaibul edenler... Etmiyenler... Ka-
•bul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanunu icraya Maliye ve 
Maarif Vekilleri memurdur. 
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• REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka- I 

bul edilmfıştir. 
Komisyon adına Kenan Akmanlar. 
KENAN AKMANLAR (Çanakkale) — Muh- | 

terem arkadaşlar, Biraz evvel kabul ettiğiniz j 
Çocuk Sağlık Enstitüsü için kabul buyurduğu
nuz tahsisatla beraber Ankara Üniversitesi büt
çesi 1950 yılından bu yana % 55 nispetinde ar
tırılmış bulunuyor. Bütün fakülteleriyle Ankara 
Üniversitesinin henüz teessüs durumu içinde 
bulunduğunu kabul etmek lâzımdır. Bunun için 
yıldan yıla tahsislerin artırılması çok yerinde 
olmuştur. Artırılan tahsislerin bu üniversitemi
ze yeni hüviyeti olan tdr çalışma sistemi getir
miş olduğuna şüphe yoktur. 

Bendeniz bu bütçenin heyeti umumiyesinin 
kabulü reylerinize arzından evvel bir nokta üze
rinde Hükümetin dikkatini çekmek için huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. 

Ziraat Fakültesi tecrübe tarlalarına sahip 
değildir. Tecrübe tarlaları olmıyan bir ziraat 
fakültesinin ne kadar müşkülât içinde bulun
duğunu Yüksek Heyetiniz takdir eder. Bu 
bakımdan Hükümet en kısa bir zamanda 
Ziraat Fakültesine yarıyacak bir arazinin te
mini yolunda mesai sarfetmesini bendeniz 
bu bütçenin raportörü olarak temenni et-
mektyim. Son günlerde haber aldık ki de
neme tarlası olarak kullanılan bir tarla dahi 
Ankara Belediyesi tarafından parsellenerek satıh- I 
ğa çıkarılmak üzere imiş. Bu suretle fakülte tama
men topraksız bir vaziyette kalacaktır. Onun 
için Hükümetin dikkatine arz ederim, mesele 
ehemmiyetlidir, fakültenin daha iyi çalışabil
mesi için lâzımgelen tedbir Hükümetçe alınma
lıda. I 

REÎS — 1954 yılı Ankara Üniversitesi Büt
çesinin tümünü açık reyinize arz ediyorum. 

4. —- İstanbul Üniversitesi 1954 Malı yılı 
Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Komsiyonu ra
poru (1/692) 

REÎS — İstanbul Üniversitesi 1954 yılı büt
çesinin 459 ncu faslı encümene gitmişti, şimdi 
gelmiştir. Okuyoruz. | 

Fasıl 459 sıpor masrafları. 
Teklif edilen 20 bin komisyonca kabul edil

memiştir. Faslın yekûnu 10 bin liradır. 1 
FÜRUZAN TEKİL (İstanbul) — Muhte-

rem arkadaşlar, İstanbul Üniversitesinin spor i 
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masrafları için konulan 10 bin liranın 20 bin 
lira daha ilâvesiyle 30 bin liraya çıkarılmasını 
teklif etmiştik. Teklifimiz de Meclisi Âlice te
reddütsüz kabul edilmişti. Komisyon meseleyi 
yeniden tezekkür etmesi sonunda Meclisi Alice 
kabul edilen t<u hususu tekrar ve ret karariyle 
huzurunuza getirmiş bulunuyor. 

Arkadaşlar istediğimiz, üniversite gençliği
nin daha fazla bir oyun meşgalesi içinde bulun
ması keyfiyeti değildir; bundan çok daha ehem
miyetli bir konudur. 

İstanbul Üniversitesi ve diğer üniversiteleri
miz şimdiye kadar maalesef dünyanın bütün 
üniversitelerinde ehemmiyet atfedilen ve genç
liğin yetişmesinde büyük olgunluk ve yetiştir
me vasıfları ile ehemmiyetli rol oynıyan spor 
işlerine maalesef lâzımgeldiği kadar kıymet ve 
alâka vermemiş bulunuyor. Bizim teklifimiz 
yeni bir çığırın açılması içindir. Bir gün Yük
sek Mecliste bunlar bir mesele olarak müzakere 
edilecektir ve o günler elbette gelecektir. Şim
dilik istediğimiz 20 «bin liranın ilâvesi idi. 

Arkadaşlar, Bütçe Komisyonu Reisinin iza
hatına göre, diğer üniversitelerimizle seyanen 
muameleye tâbi tutulduğu iddia edilen İstanbul 
Üniversitesinin, bu 20 bin liralık spor masraf
larının tezyidinden mahrum bırakılması asla 
caiz değildir. Yüksek Meclisin malûmudur ki, 
İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve 
Teknik Üniversite olarak üç üniversitenin tale
be kadrosu farklıdır, hoca kadrosu farklıdır ve 
hattâ Meclisten aldığı tahsisat farklıdır. Bu 
farklar mevcut olduğuna göre, bizim İstanbul 
Üniversitesinde açılmasını istediğimiz yeni ve 
medeni bir çığırın açılması suretiyle Yüksek 
Meclisin Bütçe Komisyonu ile ittifak halinde 
kalacağını ümit ederiz. Elbette en güzel kararı 
Yüksek Meclis verecektir. Nitekim gençleri ev
velce keyfiyetten haberdar edilmiş ve Yüksek 
Mecliste de ifade edilmiş ve üniversite hocaları 
buraya kadar gelmişlerdi. Bu güzel müşahade-
nin hüsranlı neticesinde tekrar kendilerini kar
şılamak bir zevk olmıyacaktır, arkadaşlar. 

REİS — Komisyon adına İzzet Akçal. 
BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ İZZET AKÇAL 

(Rize) — Aziz arkadaşlar, İstanbul Üniversite
sinin spor masrafları 1953 yılında 2 bin lira idi. 
Hükümet bunu 10 bin liraya çıkarmak suretiyle 
Bütçeyi Meclise getirdi. Komisyonumuzda bu iş 
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görüşülürken üniversite rektörü ,bu konudaki 
tahsisat üzerinde durmadı. Çünkü 2 bin lira 10 
bin liraya yükseltilmiştir. Diğer üniversiteler, 
yani Teknik Ünniversite ile Ankara Üniversitesi 
spor için onar bin lira yardım görmektedirler. 
1953 yılında 2 400 lira iken 5 bin lira olan Tek
nik Üniversite ve Ankara Üniversitesinin spor 
masrafları bu bütçe ile 10 bin liraya yükselmek
tedir. Spor faaliyetleri, üniversitemizdeki tale
be miktarı ve fakülte adedi bakımından İstan
bul Üniversitesinin tezyit sebebi olabilecek bir 
mikyas bize getirememiş bulunmaktadırlar. 
Rektör de bu miktara müteşekkir kalmışlardır. 
Bizden fazla bir tahsisat istememişlerdir. 

Bir de şunu ilâve etmek isterim : 
Heyeti Celilede teklifler dolayısiyle kabul 

edilecek olan her lira ibütçede bir açık arz ede
cektir. Bunu da arz etmeyi, sizin namınıza çalış
makta bulunan Bütçe Komisyonunuzun Reisi 
olarak, vazife addederim. 

REİS — Şükrü Kerimzade. 
ŞÜKRÜ KERİMZADE (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, bendeniz de biraz evvel 
burada bu teklifi teyit eden Fürüzan Tekil ar
kadaşımın mütalâasını tetkik maksadiyle huzu
runuzu işgal etmekte bulunmaktayım. 

Bütçe Komisyonumuzun Muhterem Reisi ar
kadaşımızın bu işte haddinden fazla hassasiyet
le durmasını ve mümanaat etmesini hiç de yerin
de bulmamaktayım. İstanbul Üniversitesinde de
ğil, hattâ liselerde, ilk mekteplerde dahi müte
madiyen sporu inkişaf ettirmeye çalışmamız ve 
bu vadide, atılacak olan adımı desteklememiz lâ
zımdır. Spor sahası tatil zamanlarında gençlik 
için en iyi meşgaledir, fikrî inkişaflarım imkân 
dâhiline sokacaktır. 

Bütçe Komisyonu Reisi arkadaşımız dediler 
ki; 1950 senesinde iki bin lira olan tahsisatı on 
bin liraya çıkardık. Bugün yapılan teklif ise 
20 bin, 30 bin liradır. Bununla iftihar etmemiz 
lâzım. Kendileri de biliyorlar ki bütçemizin her 
kısmında sarfiyat bakımından memleket nef'ine, 
hayrına genişletmeler yapılmış bulunmaktadır. 
Ve bununla .bugünkü iktidarımız iftihar etmek
tedir. Binaenaleyh Âli Meclisten, bu toküf'n 
kabulü hususunda rey verilmesini gençlik namı
na hassaten istirham etmekteyiz. x 

REİS — Vakıflar Bütçesi ile Ankara Ünivcr-
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i sitesi bütçeleri için reylerini kullanmıyanlar tût-
ı fen kullansınlar. 

FÜRÜZAN TEKİL (İstanbul) -— Etendim, 
değerli bir hukukçu olarv Bütçe Komisyonu 

• Başkam arkadaşımız gayet iyi bilirler, bizden 
I iyi bilir ki bâtıl maikıysünaleyh 'olamaz. Bun-
j dan evvel İstanbul Üniversitesinin spor faslına 
| hiç mesabesinde rakamlar konmuışsa bundan 
i sonra da ölçü dairesinde devam olunacaktır de-
ı nemez, bu bir delil teşkil etmemelidir. 

Arkadaşlar, biz burada üç beş kuruş üzerin-
! de durmuyoruz, biz burada zihniyet üzerinde 

duruyoruz, biz burada gençliğin yetiştirilme 
şartları üzerinde duruyoruz. Biliyorsunuz ki 

I spor, zamanımızda gençliği mektebe bağlıyan 
| en cazip vasıtadır. Gençlik boş zamanlarını bu

rada geçirmezse nerede geçirir, onu da Mec
lisi Âli pek güzel takdir eder. 

iOnun için istediğimiz şu cüzi meblâğın esir-
genmemesini tekrar istirham ediyorum. 

i REİS — Faslı tekrar okuyoruz. 
i Fasıl 459. Spor masrafları : Teklif edilen 

20 000 
i Komisyonda kabul edilmemiştir. Fasıl yelkû-

nu : 10 000. 
REİS — Faslı oyunuza arz ediyorum. Ka-

J bul edenler... Etmiyenler... Anlaşılmadı efendim. 
| Faslı on bin lira olarak oyunuza arz -ediyo

rum. Kabul edenler... 'Etmiyenler... Fasıl yekû-
j nu on bin lira olarak kabul olunmuştur. 
! İstanbul Üniversitesi 1954 Bütçe lâyihasının 
i birinci maddesini tekrar okuyoruz. 

| İstanbul Üniversitesi 1954 yılı Bütçe Kanunu 

I MADDE l. — İstanbul Üniversitesi 1954 
j Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları 
j için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
j üzere (14 850 149) lira ve yatırım masrafları 
j için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösteril-
j diği üzere (5 148 000) lira tahsisat verilmiştir. 
J REİS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
i Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

j MADDE 2. — İstanbul Üniversitesi 1954 
j Bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat, 
t bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
! (19 998 1.49) lira olarak tahmin edilmiştir, 
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B - CETVELİ | REÎS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer maddeler evvelce oya arz edildiği için 

tekrar oya arz etmiyoruz. 

Lira 
Genel Bütçeden verilecek öde
nekler 18 471 249 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harçlar (kayıt, imtihan ve dip
loma harçları) 1 047 500 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli varidatlar 152 500 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllardan devredilen nakit 326 900 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(Made 2 tekrar okundu.") 

MADDE 9. —Bu kanun 1 Mart 1954 tarihin
den itibaren mer'idir. 

REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

•REİS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Lâyiha açık oya arz edilmiştir. 

Diyanet İşleri Reisliği Bütçesinde 202 nci 
faslın 13 ncü maddesine ait değişiklik Bütçe En
cümeninden gelmiştir. Okuyoruz. 

F. M. 

Diyanet İşleri Reisliği 

Teklif olunan 

202 13 Hayrat hademesi ücreti 450 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

225 000 

Fasıl yekûnu 

7 482 300 

Buyurun Ömer Bilen. 
ÖMER BİLEN (Ankafa) — Muhterem arka

daşlar; iki yüze yakın arkadaş bir temennide bu
lunduk. Beş yüz imam, hatip ve hademei hayrat 
kadrosu rica ettik. Bu teklifimiz Heyeti Umumiye-
ce de kabul edildi. Bilâhara Bütçe Encümeni tara
fından bu tahsisat yarıya indirilmiştir. Bu Mec
lisin kabul ettiği söz dışarıya aksetti. Herkeste 
bu beş yüz bin lira olarak kabul edildi diyerek 
bir intizar vardır. Dün verdiğimiz sözü bugün 
tekzip etmiş olursak iyi olmaz. (Gürültüler). 
Ancak iki milyarı geçen bir bütçeye bu ağır bir 
yük tahmil etmez. Lütfen imzalarınızla talep et
tiğiniz gibi bu kabul edilecek olursa herhalde iyi 
netice verir. Çok rica ederim, teklif veçhilt ka-

F. M. 

201 12 Vilâyetler memurları maaşı 

REİS — 202 nci faslı 33 505 500 lira olarak 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

bul edilirse isabet olur, zanmndaynn. Lütfen bu 
teklifi kabul edin. 

REİS — Ahmet Gürken, buyurun. (VdSgeçti 
sesleri). 

Faslı tekrar okutuyorum. 
(202 nci fasıl tekrar okundu). 

REİS — Faslı oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Fasıl 7 482 300 lira 
olarak kabul edilmiştir. 

Adalet Vekâleti Bütçe lâyihasında 20] nci 
fasıl daha evvel kabul edilmiş, bilâhara dik
kate alınan bir takrirle Komisyonda bir ilâve 
yapılmak suretiyle yekûnda değişiklik olmuştur. 
Bütçe Komisyonu takriri müzakereyi ifade etti, 
ona göre bu faslı tekrar okutııvörum. 

Teklif olunan 

800 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

800 000 

Fasıl yekûnu 

33 505 500 

Dahiliye Vekâletinde 418 nci faslın tekri
ri müzakeresi teklif olunmaktadır. Faslı oku-
voruz : 
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Dahiliye Vekâleti 

Komisyonca 
F. M. Teklif olunan kabul edilen Fasıl yekûnu 

418 Milletvekilleri Seçimi Kanununun 15 
ci maddesi gereğince seçmen kütük 
ve kartlarının düzenlenme masrafları 600 000 600 000 1 700 000 

REÎS —- 418 nci faslı bu yapılan değişiklikle birlikte kabul edenler... Etmiyenler... Kabuı 
edilmiştir. 

İstanbul Üniversitesi Bütçe Kanunu için oylarını kullanmıyan arkadaşlar lütfen kullansınlar. 

Maliye Vekâleti Bütçesinde 425 ve 427 nci fasılların tekriri müzakereleri teklif olunmuştur, 
okuyoruz. 

Maliye Vekâleti 

Komisyonca 
F. M. Teklif olunan kabul edilen Fasıl yekûnu 

425 Kaza teşkili masrafları 50 000 50 000 550 000 
REİS — Faslı bu ilâvesiyle kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonca 
F . M. Teklif olunan kabul edilen Fasıl yekûnu 

427 Trafik teşkilâtının gerektirdiği mas
raflar ^ 1 250 000 1 250 000 1 250 000 

REİS — Faslı, yapılan değişikliği ile kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Maliye Vekâleti Bütçesine devam ediyoruz. Bundan sonraki fasıllar dikkate alınan takrirle

re göre komisyonca tetkik edilmiş olarak geliyor. 
Komisyonca 

F. M. Teklif olunan kabul edilen Fasıl yekûnu 

604 20 Dernekler ve köyler tarafından inşa 
veya tamir ettirilecek hayrata yardım 
için 500 000 200 000 880 000 

REİS — Faslı oya arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
F . M. Teklif olunan 

Hacıbayram ve Zincirli camilerin tevsii inşaatı için 200 000 
Komisyonca kabul edilmemiştir. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Yani teklif reddedilmiş, komisyonun 
mütalâası kabul edilmiştir. 

Komisyonca 
F. M. Teklif olunan kabul edilen Fasıl yekûnu 

620 Musevî Hastanesine yardım 10 000 10 000 40 000 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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F. M. Teklif olunan 
Komisyonca 

kabul edilen 

622 Ermeni Hastanesine yardım 10 000 10 000 
REÎS — Fasıl yekûnu 40 bin. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonca 
F. M. Teklif olunan kabul edilen 

Fasıl yekûna 

40 000 

Fasıl yekûnu 

626 Şehitlikleri Yardım Derneğine yardım 23 000 13 000 20 000 
REÎS — Yekûn 20 bin olarak kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonca 
F . M. " Teklif olunan kabul edilen Fasıl yekûnu 

627 Türk Tarih Kurumuna yardım 
10 Kurum ve yayınları için 30 000 30 000} 
20 Kazı işleri için 60 000 60 OOOf 

REÎS — Bu suretle kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyonca 

F. M. Teklif olunan kabul edilen 

90 000 

Fasıl yekûnu 

642 Türkocağma yardım 80 000 80 000 100 000 
REÎS — Faslın yekûnu 100 bin liradır. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonca 
F. M. Teklif olunan kabul edilen Fasıl yekûnu 

645 Adana'da Kuvayı Milliye Mücahit 
ve Gazileri Cemiyetine yardım 25 000 15 000 15 000 

REÎS — Fasıl yekûnu olan 15 hin lirayı oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyonca 
F. M. . Teklif olunan kabul edilen Fasıl yekûnu 

649 Kars Zafer Anıtının inşası için kuru
lacak derneğe yardım 

LÂTÎF AKÜZÜM (Kars) — Kurulacak olan 
Zafer Âbidesi için 50 bin lira komisyonca ka
bul edilmiş bulunmaktadır. Ben arkadaşlarım 
adına ve memleket adma gösterilen bu yakın 
alâkadan dolayı Meclise teşekkür ederim. Yal
nız kurulacak dernek olarak bir tâbir kulla
nılmıştır. Ben de, diğer arkadaşlarımız gibi, 
bu dernek yerine Kars Belediyesinin kabul edil
mesini... 

REÎS — Yalnız tahsisat üzerine konuşmanı
zı rica ederim. 

LÂTÎF AKÜZÜM (Kars) — O halde bu 
tahsisatın kabulünden dolayı teşekkür ederim. 

REÎS — Feridun Fikri Düşünsel... 

100 000 50 000 50 000 

FERÎDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Vazgeçtim... 

REÎS — Buyurun Sırrı Atalay.. Yalnız fasıl 
üzerinde konuşunuz lütfen. 

. SIRRI ATALAY (Kars) — Aziz arkadaşla
rım, benden evvelki arkadaşımızın söylediği 
gibi 50 bin lira verilmiş olmasını minnet ve 
şükranlarımızla karşılarız. 

Yalnız tahsis edilen yerin belediye olmasının 
arkadaşlarımız tarafından kabulünü rica ederim. 
(Olmaz .sesleri). Müsaade buyurun, sebebini arz 
edeyim. Kaim'ta, Kars'ı Kalkündıırmııa Dermeği, diye 
bir cemiyet vardır. Bu derneğin 19 ncu maddesin
de de böyle bir âbidenin yapılması derpiş edil
mektedir. Fakat açıkça arz edeyim ki, bu der-
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nek, bir kısım milletvekiUeri birinde diğer bir 
kısmı öbüründe olmak üzere, iki gurupa ayrıl
mıştır. Bu mülâhazalar dolayısiyle halen De
mokrat Partinin elinde bulunmasına rağmen ; 
biz tahsisin, partiler üstünde bir mülâhaza ile, | 
belediyeye yapılmasını rica ediyoruz. (Olamaz 
sesleri)'. I 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ İZZET AKÇAL 
(Rize) —Efendim, hizmet karşılığı komisyonca ! 

kabul edilmiştir. Arkadaşlarımızın teklifleri 
üzerinde komisyon olarak formülde bir ısrarı- ' 
•mız yoktur. Teklif kabul edildiği takdirde for
mül şu olacaktır; «fasıl 649 Kars Zafer anıtı
nın inşası için belediyeye yardım» (Belediye 
olmaz sesleri) Kabul edildiği takdirde diyoruz 
efendim. j 

REİS — (Fasıl 649, Kars Zafer anıtı inşası 
için kurulacak derneğe yardım). Başlığı budur. 
Şimdi komisyon, bunu değiştiriyor mu?.. j 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ İZZET AKÇAL 
(Devamla) — Komisyon olarak değiştirmiyoruz. 
Yalnız (arkadaşlarımızın teklifi kabul edildiği 
takdirde formülü veriyorum. 

REİS — Yazılı bir _teklif mevcut değildir. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Var efendim, mü

saade buyurun. 
REİS — Takriri okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
1855 Kars zaferinin bir âbide ile ebedileşti-

rilmesi için Kars Belediyesine 100 000 lira yar
dımı birkaç gün önce Yüksek Meclis kabul bu
yurmuştu. Bütçe Komisyonu teklifimizi deği
şiklikle kabul ettiğinden, yardımın Kars Bele
diyesine yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Kars Mebusu 
Sırrı Atalay 

TEVFİK İLERİ (Samsun) — Söz rica edi
yorum. 

REİS — Buyurun. 
TEVFlK İLERİ (Samsun) — Efendim, bu 

mesele dün Bütçe Komisyonunda görüşüldü. Be
lediyeye yardım yapıldığı takdirde senesi için
de bu paranın sarfedilip edilmiyeceği şüpheli
dir. Belediyeye yapılan yardımı mutlaka bu işe 
tahsis edecektir diye bir husus yoktur, belediye 
kendi diğer zaruri bir işine veya bir hayır işine 
bul paravı sarfedebilir. 

Burada iki dernek varmış, şu partiye, bu 
partiye mensup, diye bir tefrik de olmaz, bir-' 
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lesmelerine vesile olur. Verilecek olan bu para
nın bu derneğe tahsis edilmesi yerinde olur. Bu 
itibarla takririn reddini rica ederim. 

REİS — Mahmut Güçbilmez. 
MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Muhte

rem arkadaşlarım, burada bu mevzuu müdafaa et
miş olan Demokrat ve Halk Partili Kars milletve
killeri arkadaşlarımız, nasıl ki, mevzuun lüzumu 
ve bu tahsisatın behemehal konmasının sembolik 
mânada da olsa, önemi üzerinde birleşmiş ise
ler, onların temsil etmiş bulunduğu Karslı va
tandaşların, bu tahsisatın sarfını organize 
edecek olan ve daha birçok teberrularm temi
nini teşkilâtlandıracak bulunan bir derneğin -
ki halen iki demekmiş - birleşmesini temin ede-
miyeceklerini düşünmek, bendenizin aklıma 
uygun gelmemektedir. Çünkü mevzu katiyen 
politik değil, Millî bir mevzudur. Mahallin
deki önemi ne ise, memleketin tâ öbür hudut
larına kadar önemi aynıdır. Bu kadar Millî 
olan bir mevzuda mahallindeki Karslı vatan
daşların birleşemiyeceklerini bendeniz varit 

mütalâa, etmiyorum. Hilâfına olarak tahsisatın 
belediyeye verilmemesi suretiyle behemehal 
- partili partisiz bütün Karslı vatandaşları aynı 
çatı altına toplıyabilecek bir derneğin kurulma
sına da vesile olması amaciyle - şimdiki formül 
dairesinde (kurulacak derneğe) diye tasrih edil
mesi suretiyle verilecek 50 000 liranın daha mü
him, daha makbul ve daha makul olacağım mü
talâa ediyorum. 

Öteki şeklin mahzurlarına tleri arkadaşım 
işaret etti. Bilmiyorum, fazla malûmatımız, 
yok, belki kurulacak âbidenin ileri derecede 
hazırlıkları yoktur, belki sanatkârlar nezdine 
henüz müsabakası açılmamıştır, bu sembol ola
cak âbidenin henüz ne yolda olacağı taayyün et
memiştir ve böyle bir âbidenin yapılması son
raya kalabilir, böyle bir zihniyet içerisinde pa
ranın sarfedilmemesi hali tahassül edebilir. Ni
hayet Belediye de bu para yanmasın diye başka 
yere sarfedebilir ve Meclisin bu husustaki has
sasiyeti yerini bulmamış olabilir. 

Binaenaleyh bendeniz dernek üzerinde ısrar 
ediyorum. Dernek »hem Karstan hem bütün 
Türkiye'den yardımlar sağlıyacak, çok mühim 
bir anıt belki seneler sonra meydana gelecek, 
bu suretle önümüzdeki yıllarda da belki yardım 
yapmak icabedecektir. Dernek de toplanır, bu 

— 1162 — 



î : 52 27.2 
iş hâsıl olur. Oradaki vatandaşlar da bu mesele 
üzerinde birleşmiş olurlar. 

REÎS — Cemal Kıpçak. 
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar; bendeniz usul bakımından söz 
aldım. Verilen takrir belediyeye tahsisat isti
yor. Halbuki takririn metni haddizatında der
neğe yardım mahiyetindedir. Derneğe y ardım 
mahiyetinde olarak kabul edilen bir takrir ar
tık yeniden başka bir takrirle tadil edilemez 
belediye ayrı bir makamdır. Binaenaleyh reye 
vaz'edilmemesi icabeder. Kendisine tahsisat ve
rildiği takdirde tahsisatı başka yere naklede
bilir. Usul bakımından yalnız tahsisat üzerin
de durulması gerekir. Reye vazetmek doğru 
değildir. 

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

rım, bizim takririmizle istediğimiz yardım be-

1954 0 : 2 
lediyeyedir, derneğe değMir; takrir buradadır, 
okunabilir. Belediyeye vereceğiz. Sene içeri
sinde sarfiyat yapılmazsa bunun belediyece baş
ka sahaya kullanılabileceği yolundaki ifade be
lediye mevzuatı ile bağdaşamaz. Belediye 
Kars'ın âbidesi için ayrılmış olan bir parayı 
başka sahadı kullanmaz. Bu itibarla lütfedin 
müşterek arzumuz olarak ifade ettiğimiz hususu 
kabul edin, bunu Kars Belediyesine yardım 
olarak kabul buyurun. 

REÎS — Başka söz istiyen yoktur. 
Kars Belediyesine yardım şeklindeki takriri 

reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etrni-
yenler... Kabul edilmiştir. 
649 ncu faslı tekrar o'kuyoruz. 

(Fasıl 649 tekrar okundu). 
REÎS — 649 ncu faslı yekûnunu 50 bin lira 

olarak oyunuza arze ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklif olunan 
Şair Seyranî'nin kabrinin inşası karsı-
lığı olarak Develi Belediyesine - İ20 000 Kabul edilmemiştir. 

REÎS — Komisyonca »kabul edilmemiştir. Oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmediği Heyetçe tasvip olunmuştur. 

F. M. 

Maarif ıVekâleti 

•Teklif olunan Yekûn 

415 Müzeler ve anıtlar masrafları 260 000 Kabul edilmemikştir. 
• 1 250 000 

REÎS — Sadettin Karacabey. Yoık mu efendim? Sadettin Karacalbey! 
415 nci faslı 1 250 000 lira olarak oyunuza anz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Komisyonca 

F. M. Teklif olunan kabul edilen Fasıl yekûna 

743 20 ilkokul hinası yaptıran müteşebbis der
neklere 600 000 233 386 2 333 386 

REÎS — 743 ncü fa«lı 2 233 386 olarak oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

F. İM. Teiklif olunan 

743 30 lîmam - Hatip okulları foin-ası yaptıran 
müteşebbis derneklere 300 O00 Kabul edilmemiştir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Bütçe Encümeninin reddi tasvip olunmuştur. 

Bütçe Encümeninin yaptığı ilâvelere göre 19;54 Yılı Bütçe Encümeni lâyihasının birinci mad
desinin aldığı şekli şimdi o'kuyoruz. 
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1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 

MADDE 1. — Devlet bütçesine giren daire
lerin 1954 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan 
masrafları için bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (1 693 338 876) lira ve yatı
rım masrafları için de bağlı (A/2) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (595 136 124) lira tah
sisat verilmiştir. 

REÎS — Birinci maddeyi oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Birinci 
madde kabul edilmiştir. 

B — Varidat Bütçesi : 

MADDE 2. — Devlet bütçesine giren daire
lerin 1954 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan 
masraflarına karşılık olan varidat, bağlı (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (2 288 475 000) 
lira tahmin edilmiştir. 

REÎS — Varidat Bütçesinin heyeti umumi-
yesi üzerinde söz istiyen var m i l Fasıllara ge
çilmesini reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Fasıllara geçilmesi kabul elilmiş-
tir. 

F. Lira 

F. 
11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Lira 
Gelir Vergisi 485 000 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kurumlar Vergisi 90 000 000 
REÎS - - Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Esnaf Vergisi 30 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Binalardan alman Savunma 
Vergisi 7 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Davar ve Domuzlar Vergisi 29 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Veraset ve İntikal Vergisi 4 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kaldırılan Kazanç, Fevkalâde 
Zam, İktisadi Buhran, Muva
zene ve Hava Kuvvetlerine 
Yardım vergileriyle, (Ruhsat 

18 

Unvan tezkereleri ve Karne 
Harcı artıkları) 4 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Muamele vergileri 460 000 000 

REÎS — Buyurun Maliye Vekili. 
MALÎYE VEKÎLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — İmalât Muamele Vergisi üzerinde 
Hükümetiniz uzun zamandan beri tetkiklerde 
bulunmakta idi. Sanayiimizin gelişmesine de bü
yük bir hız verebilmek için Hükümetiniz ima
lât Muamele Vergisinin bugünkü tatbikat ve 
bugünkü şeklini önümüzdeki devrede ortadan 
kaldırmaya karar vermiş bulunmaktadır. (Al
kışlar, bravo sesleri) 

REÎS — Faslı tekrar okuyoruz efendim. 
(18 nci fasıl tekrar okundu) 
REÎS — 18 nci faslı kabul edenler.. Etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 

F. 
19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Lira 
Gümrük Vergisi 262 000 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
İstihlâk vergileri 463 500 000 
REÎS -— Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Resimler 83 200 000 
REÎS - - Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Harçlar 84 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sabit ve mütedavil sermaye ile 
işletilenler veya umumi bütçe 
içinde bulunanlar 2 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Tekel İdaresi ısâfi hasılatı (Tü
tün, tuz, çay, ispirto, ispirtolu 
içkiler, rövelver, fişek patlayı
cı maddeler safi hasılatı) 138 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Oyun kâğıdı varidatı 700 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Radyo varidatı 8 500 000 
REÎS —- Kabul edenler... Etmi-

— 1164 — 



1 : 52 27.2 .1954 0 : 2 
F. Lira 

yenler... Kabul edilmiştir. 
27 Millî Piyongo varidatı 11 400 000 

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

28 Umumi Kurumlar ve şirketler 
varidatından Devlet payı 75 500 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

29 Muayyen masraflar karşılığı 
varidatlar 175 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

30 Gayrirarenkullerden alınan 8 350 000 
REÎS — Kaıbul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

31 Menkul mallar satış bedeli 3 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

32 Mekul kıymetler varidatı 8 300 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

33 Kıymetli kağıtlar 700 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

34 Eski alacaklar 5 150 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

35 Cezalar 10 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabull edilmiştir. 

36 Müteferrik varidat 15 000 000 
REÎS — Kabul edenler,.. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1954 yılı Büt
çe Kanun lâyihasına (251) rey verilmiştir. Ka
bul (251) dir. Muamele tamamdır. Lâyiha
nın kanunluğu kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1954 yılı Bütçe Kanun 
lâyihasını, 'kabul etm'eik suretiyle (245) rey ve
rilmiştir. Muamele tamamdır. Lâyihanın ka-
nunluğu kabul edilmiştir. 

İstanbul Üniversitesi 1954 yılı Bütçe Kanun 
lâyihasına, kabul etmek suretiyle, (244) rey 
verilmiştir. Muamele tamamdır. Lâyihanın ka-
nunluğu kabul edilmiştir. 

Varidat Bütçesine ait ikinci maddeyi oku
yoruz. .&;^i$r 

(İkinci madde tekrar okundu). 

REÎS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — a) 1954 bütçe yılı içerisin
de Millî Savunma ihiyaçları için Birleşik Ame
rika'dan askerî yardım yoliyle veya sair su
retlerle fiilen sağlanacak malzeme ve eşya be
dellerini bir taraftan, bağlı (B) işaretli cet
velde bu adla açılacak bir fasla varidat ve mu
kabilini Millî Savunma Vekâleti bütçesinde açı
lacak hususi bir fasla tahsisat ve masraf kay
detmeye ve sözü geçen Vekâlet bütçesinin 
(A/ l ) ve (A/2) cetvelleriyle bu cetveldeki fa
sıl ve maddeler arasmda bu suretle tahsisat 
kaydedilen miktarları geçmemek üzere aktar
malar yapmaya; 

b) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasın
daki karşılık paralar hesabında toplanan Türk 
liralarından Millî Savunma hizmetleri için Bir
leşik Amerika Hükümeti ile mutabık kalınarak 
yapılacak liberasyonlar mukabilinde hususi 
kanun gereğince kaydolunan tahsisat mifctarm-
ca sözü geçen Vekâlet bütçesinin (A/ l ) ve (A/2 
cetvelleriyle bu cetvellerdeki fasıl ve madde
ler arasında aktarmalar yapmaya; 

c) (B) fıkrasında yazılı karşılık paralar 
hesabında toplanan Türk liralarından Umumi 
Bütçeye dâhil daireler hizmetleri için aynı su
retle yapılacak liberrasyonlar miktarmca hu
susi kanuna tevfikan ilgili daireler 'bütçeleri
nin mevcut veya yeniden açılacak fasıl ve mad
delerine kaydolunan tahsisatları Millî Savun
ma Vekâleti Bütçesinin (A/ l ) ve (A/2) cet
vellerinde mevcut veya yeniden açılacak tertip
lerine aktarmaya. 

îcra Vekilleri Heyeti mezundur. 
Ancak yukardaki fıkralar gereğince yapı

lacak aktarmalar yekûnu (200) milyon lirayı 
geçemez. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Yapılmış ve yapılacak bağıt
lara istinaden 1954 'bütçe yılı içinde kısa sü
reli avanslar almıya ve hesaplar açtırmrya ve 
en çok bir yıl süreli Hazine bonoları çıkarma
ya ve banka ve ortaklıkların Hazineye yatır
mak istiyecekleri paraları alarak karşılığında 
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Hazine bonoları vermeye Maliye Vekili mezun
dur. 

Şu kadar ki, hususi kanunların verdiği me
zuniyetler dışında çıkarılacak Hazine bonoları 
(150) milyon lirayı geçemez. 

Hazinede bulunan Millî esham ve tahviller 
karşılığı gösterilmek suretiyle e'lde edilecek 
krediler veya bunların satış bedelleriyle uzun 
Süreli Devlet tahvilleri satınalm'aya veya bu 
karşılıklarla Hazinenin ortaklığı bulunan or
taklıklardaki katılma paylarını ödemeye ve j 
İcra Vekilleri Heyeti karariyle bu türlü ortak
lıklara ilişkin katılma senetlerini satın almaya 
Maliye Vekili «mezundur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Rtm'iyenier... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 5. —• Dairelerin 30 . VI. 1930 ta
rihli ve 3G56 sayılı Kanunun (19) ııcu madde
sine giren hizmetlileri ile aynı kanunun geçici 
(4) neü maddesinde sözü geçen maaşlı memur
ları, bağlı (D) işaretli 'co'tvelde, hayrat hade
mesine ait kadrolar da bağlı (S) işaretli cet
velde (gösterilmiştir. 

1953 Bütçe yılında (D) işaretli cetveldeki 
hizmetli kadrolarında vâikı ücret değişiklikleri 
dolayısiyle 1952 yılına nazaran almakta olduk
ları ücretleri azalmış olanlara aradaki farkın 
ödenmesine 1954 Bütçe yılında da devam olu
nur. 

3656 sayılı 'Kanunun (9) ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki (hizmetler için İcra 
Vekilleri Heyeti karariylo 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. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — 26 . V . 1927 tar.iıMi ve 1050 
sayılı Muhaseibei umumiye Kanununun (29) 
ucu maddesi gereğince: 

a) Varida't çeşitlerinden her .birinin da
yandığı hükümleri gösteren (C) cetveli; 

b) Kanunla bağlanmış ,vatani hizmet ma
aşlarını .gösteren (Ç) cetveli; 

c) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi

rişmeye yetki veren kanunları gösteren (G) 
cetveli; 

ç) Maliye Vekâleti Bütçesinin 460 inci (İh
tiyat tahsisatı) faslından aktarma yapılabile
cek fasılları gösteren (F) cetveli; 

Bu kanuna bağlıdır. 
REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7. — Devlet varidatının , hususi 
hükümlerine 'göre tarh ve tahsiline 1954 Bütçe 
yılında da devam 'olunur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Ka'bu! edenler... Etmiyenler... Madde kahul 
edilmiştir. 

MADDE 8. - - Millî Eğitim Vekâleti tara
fından idare edilecek Okul Pansiyonları hak
kındaki 6. VII . 1931 tarihli ve 1838 sayılı Ka
nunun ibâzı maddelerini değiştiren 11. V I . 1932 
tarihli ve 2005 sayılı Kanunun 2 nei maddesi 
gereğince öğrencilerden 1954 yılı içerisinde alı
nacak ücretler bağlı (M) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

REİS - - Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9. — 11. VJ . 1932 tarihli ve 2005 
sa3nlı Kanunun (3) ncü maddesi gereğince her 
yıl Bütçe Kanununa bağlanması gereken kad
rolar, bağlı (N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10. — 6245 sayılı .Harcırah Kanu
nunun 33, 34, 45, 50 ve 58 nci maddeleri ge
reğince her yıl Bütçe Kanunu ile tesibiti gere
ken misil, nispet ve miktarlar ilişik (H) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Bu madde ile alâkalı takrir vardır. 
Buyurun Fikret Başaran. 
FİKRET 'BAŞARAN (Denizli) — Aziz ar

kadaşlarım ; yaptığımız teklif hakikaten mağ
dur olan bir zümrenin yapacağınız bir tashihle 
gadrini gidermek içindir. Müsaade ederseniz 
durumu arz edec3ğiın. Teklifimiz; bugünün 
iktisadi durumu ve hayat şartları içerisinde 
büyük ferahlık vadeden yeni Harcırah Kanu
numuzun kahulü sırasında bilhassa binbir mah-

— \m — 



î : 52 27 . 
rümiyet içinde 'hizmet gören orman amenajman 
ve teşcdr işlerinde ımüstaihdem memurini fenni
ye, orman tahdit komisyonlarında ve dağlarda 
devamlı olarak harita almak igibi ağır ve yıp
ratıcı hizmetlerde çalışan orman .'mühendisleri
mizin durumu, e'ski kanunlara ıgöre dikkatten 
uzak tutulmuş, bugüne kadar almakta olduk
ları yevmiyelerden da'ha az yevmiye verilme
sini tesbit eden H cetveli bu elemanlar aleyhi
ne kalbul edilmiştir. 

1508 ve 3653 sayılı kanunlar bu gibi ele-
malara ayrıca bir tazminat verilmesini kabul 
etmiş. Bu tazminat miktarı seyahat yevmiye
leri tutarına % 81 bir ilâve yapılması suretiy
le tesbit edilmiş bulunuyordu. Bu maddi mü
kâfat, hizmetin ağırlığı ve yıpratıcılığı karşı
sında yine kolaylıkla ehil elemanlar bulmak 
ve bu elemanları iş başında daha büyük bir 
zevk ve şevkle çalıştırmak imkânını sağlıyor
du. Yeni Harcırah Kanununun 50 nci madde
siyle bu gibi işlerde çalışanlar için derece ve 
vazifelerinin mahiyetine göre her yıl Bütçe Ka
nununa bağlı bir cetvel ile tesbit edilecek 
miktarda yevmiyelerin, tazminat olarak veril
mesi esası kabul olunmuştur. Buna göre Bütçe 
Kanununa ekli H cetvelinde orman mühendis
leri için ve .betahs'is harita, amenajıman, orman 
tahdit ve teşcir işlerinde çalışanlara, yeni Har
cırah Kanunundan ve tazminat artışından hiç de 
istifade temin edilmemiş, aksine aleyhlerine bir 
nispet kabul olunmuştur. Dün seyahat yevmi
yelerine tazminatın da ilâvesiyle 550, 650, 675 
kuruş alanlar bugün yalnız beş lira yevmiye 
almak znrunda kalacaklardır ki bu yüzden bu 
fedakâr, genç ve teknik elemanlar cidden mağdur 
olacaklar ve korkarım ki bu hal bu gençleri 
Orman İdaresinin muhtaç olduğu ve süratle 
tahakkukuna çalıştığı hizmetlerden birer birer 
uzaklaştıracaktır.. 

Şu noktayı bilhassa belirtmek yerinde ola
caktır: Bu mühendislerin çoğu, hattâ hepsi 
kendi kadrolarından tam maaş almakta, 60 li
ra maaşlı bir mühendis bir kadroyu, 50 lira 
maaşlı bir mühendis de 35 liralık bir kadroyu 
işgal etmektedirler. Bu bakımdan Harcırah Ka
nununun verdiği geniş haklardan istifade ede
memektedirler. Bu elemanların terfihi ve mağ
duriyetlerinin giderilmesi için H cetvelinin 4 
ncü kısmının ikinci maddesinde gösterilen me
murlara ve teknik elemanlara Harcırah Kanıı-
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ı niyle alabilecekleri yevmiyenin üstünde % 50 

nispetinde bir fazlalıkla ayrıca bir tazminat 
verilmesine lüzum ve zaruretini hissetmekte
yim. Malî bir külfet tahmil etmiyecektir. Bu 

j teklifimiz yüksek tasvibinize mazhar olursa 
Orman Umum Müdürlüğüne amenajman, orman 
tahdit ve teşcir ve harita işlerinde geniş ölçü-

I de daha müspet çalışmak ve çalıştırmak imkâ-
I mm bahşetmiş olacaksınız. 

En yüksek rakımlı dağlarda ve orman mın-
takalarında mücadele eden bu fen adamlarını 
korumak ve haklarını tanımakla Yüksek Mec
lisin duyacağı minnet ve huzur da büyük ola-

I çaktır. 
Takdir Yüksek Meclisindir. 
Şurasını da arz etmek isterim ki, bu teklifi

mizi kabul buyurduğunuz takdirde Maliyeye 
hiçbir malî külfet de tahmil edilmiş olmıyacak-

j tır. Zaten kabul edilen bir tahsisat vardır, Hü-
i kümetle temas ettim, Maliye ile temasa geçtim, 

bunun için ayrıca bir kurs masrafı vardır. Bu 
kursun bu sene açılmıyacağını da ifade ettiler. 
Bu bakımdan teklifim yüksek tasvibinize maz
har olduğu takdirde bu elemanlar tatmin edil
miş olacaklardır. Malî portesi 224 bin liradan 
ibaret olan bu tahsisatın beş bin lirası belki de 
tasarruf edilmiş olacaktır. 

j RElS — Mahmut Güçbilmez. 
MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Aziz 

I arkadaşlarım; bendeniz şu noktaya temas edece-
I ğim-

Huzurunuzda müzakere edilmekte olan bütçe 
ı dolayısiyle ve müzakeresi geri kalmış olan Orman 

Kanununda, tahdit komisyonlarında vazife ala-
! cak olan Devlet memurları ve orman mühendis

leri mevkiine Yüksek Heyetiniz, daha evvel 
i müzakere edilmiş olan ma'ddeler dolayısiyle, 
I muttali olmu.^ bulunmaktadır. 
I Bu komisyonların adedi, orman mühtndisi-
I ne olan ihtiyacın çokluğu ve esasen bir ara ka

patılmış olan orman mektepleri dolayısiyle mü
hendis muavinleri yetişmemiş olması yüzünden 
hâsıl olan eleman fıkdani vesaire hususatm na-

j zara alınması... 
I REÎS — Mahmut Bey, takririn lehin i emi 

konuşuyorsunuz ? 
MAHMUf GÜÇBÎLMEZ (Devamla) - A r z 

edeceğim efendim. 
I Bu noktanın nazara alınması ve eğer şayet 
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hâdisede iddia eildiği gibi bir haksızlık varsa 
onun telâfi edilmesini teemmülen mâruzâtta bu
lundum. Fakat biz vaziyeti evvelce etraflı bir 
surette tezekkür etmiştik. Mamafih Yüksek 
Heyetiniz işi daha ariz ve amik tezekkür ede
bilir. Bunu arz etmiş bulunuyorum. 

RElS — Tevfik Coşkun. 
TEVFÎK COŞKUN (Seyhan) — Muhterem 

arkadaşlar; 54 imza ile bir takrir takdim etmiş
tik. Bunun hedefi şudur : Yeni çıkarmış ol
duğumuz Harcırah Kanunu memurlarımızı az çok 
tatmin etmiş olduğu halde harita subaylarımız 
nedense bu haktan istifade ettirilmemiştir 

Şimdi size okuyacağım mukayeseli rakamlar 
hakikaten bunların bu haktan mahrum edildi
ğini gösterecektir : 

Evvelce 100 lira maaşı aslisi olan bir memur 
7,5 lira seyahat yevmiyesi, 11,25 kuruş ikamet 
yevmiyesi aldığı halde yeni Harcırah Kanununa 
göre bunlar şimdi seyahat ve ikamet yevmiyesi ola
rak 22,5 lira almaktadırlar ki, aradaki yevmiye 
farkı 375 kuruştur. Halbuki aynı derecedeki 
harita subayları evvelce 815 kuruş alırken şimdi 
9 lira almaktadır. Aradaki fark 90 kuruştur. 

90 lira asli maaş alan bir memurun yevmiye
si 18,75 kuruşa çıkarıldığı halde bunun muadili 
olan harita subaylarının yevmiyeleri 7,20 kuruş
tan 8 liraya çıkmış bulunmaktadır ki, aradaki 
80 kuruştur. 

Hulâsa aradaki fark çok büyüktür. Halbuki 
harita subayları, malûmu âliniz dağlarda, ara
zide, güneş ve yağmur altında çalışmaktadır
lar. Bunların vazife ve hizmetleri daha ağırdır. 
Bu itibarla takririmizin kabul Duyurulmasını 
rica ederim. Fazla bir külfet t e tahmil edilme
mektedir, esasen kabul edilmiş olan fasıl ve 
maddede bunun karşılığı vardır. 

REÎS — Burhanettin Qnat. 
BUBHANETTİN' ONT (Antalya) — Arka

daşlar; bu Harcırah Kanununun Bütçe Ko
misyonunda konuşulduğu sırada sabahleyin 
evime genç jiki orman mühendisi geldi. Bun
lar ormancılığın harita .kısmında çalışıyorlar
mış. Dert yandılar. Bir tanesi : «Mektepten çık
tığım günden beri kendimi bu işe vakfettim. 
'başımdan birçok kazalar geçti» dedi. «Bir de
fa kafa kemiğim çatladı. Bir defa dört kabur
ga kemiğim birden kırıldı» dedi. «İşitiyoruz ki 
yeni kanun bütün memurların harcırah ve ay
ılıklarım artırırken bizim harcırahlarımızı dü-
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sürüyor» dedi. «Sizden, rica ediyoruz gidiniz 
bunu Bütçe Komisyonunda Ibu hakkımızı mü
dafaa ediniz» dediler. Dinledim, haıklıydılar. 
Ben de Meclise gelmek üzere idim, beraber çık
tık, pikap cinsinden bir arabaları varmış. Be
ni şoförün yanma oturttular. O iki genq arka 
(tarafta kaldılar. Ulus'ta indim, biri yanıma 
geldi, bu gençlerle vedalaştım. öbürü ile de 
veda edeyim, diye arabanın arkasına dolaştığım 
zaman içeride kalan gencin yere yüzükoyun 
kapanmış olduğunu gördüm. Alelacele baktım, 
beyin kanamasından felç gelmiş. Doğru hasta
neye naklettim. 

Birkaç gün evvel Iküçük bir resmi ile bera
ber gazetelerde ölümünü okuduğunuz genç bu 
meslek uğrunda, bu dâva uğrunda 'hayata göz
lerini yummuş bir meslek adamıdır. 

Komisyonda bu dâvayı müdafaa ettim, me
rak etme nafıa mühendislerinin harcırahları 
düşünülürken onları da koruyacağız, denildi. 
Fakat günün birinde baktım ki iş büsbütün 
berakis oldu, Muallimlerin maaşları yükselti
lirken, uğradıkları haksızlıklar telâfi edilir
ken bunlar tatmin edilmek değil, arkadaşımızın 
buyurduğu gibi, dün almakta'oldukları mikta
rın daha dûnunda bir (harcırah almaya mecbur 
tutulmuşlardır. (Doğru, doğru sesleri). 

Arkadaşlar, meslek öyle bir meslektir ki, ne 
yapalım, bu sene de böyle geçsin, ne olur di
yemeyiz. Orman .amenajmamnda çalışan yahut 
Harita (O en el Müdürlüğünde çalışan genç bir 
subay bir iki ay izin alsın diye bugün hacmi 
çok artan iş sahamızda müteahhitler gözlerinin 
içine bakıyor ve mezun oldukları dakikada çay
lak gibi kapıp günde 50 - 100 lira yevmiye ile 
çalıştırıyorlar. 

Arkadaşların ço!k haklı buyurduğu gibi, biz 
bunları terfih etmezsek bir iki sene içinde ell
imizde orman amenajman memuru yahut harita
cı, diye hiç kimse kalmıyacaktır. 

Hepsini bırakalım. Devlet bütün memurları, 
maaşlarını yükseltmek suretiyle terfih ederken 
tabiatın en şiddetli gayzına, fırtınasına, karı
na, güneşine, yağmuruna mâruz bulunan, aile
sinden uzak olarak dağda bayırda yaşamak 
zaruretinde bulunan bu genç sanatkârların har
cırahlarını indirmek adalet ruhuna uygun ise 
kabul edelim. Değilse bunun bir çaresine ha
lkalım. 

REÎS — Maliye Vekili. 

— 1168 



t : 52 27.2 
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN I 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlarım; konu
şan arkadaşların bir teşhis farkı var; daha doğ
rusu bir teşhis yanlışlığı var. Orman memurla
rı ile haritacılara verilmekte olan bu parayı ter
fih esası olarak mütalâa ettiler. Arkadaşlar, ve
rilen bu para terfih için verilmekte olan bir pa
ra değildir. Onun için işin burası yanlıştır. 

Harcırah Kanununa gelince; Harcırah Kanu
nu bir Barem Kanunu değildir. Harcırah Kanu
nu, bir Devlet işi için, bir vazifeyi ifa edebilme
si için, bir memurun gittiği mahalde otel para
sı, lokantadaki yemek parası olarak yapacağı 
masraflara tekabül eden para demektir. Yoksa 
onların malî ferahlığını temin için, aylığına zam 
yapmak için, eline geçecek parayı artırmak için 
verilen bir meblâğ değildir. Hâdiseyi böylece 
almak lâzımgelir. Bunların durumunu düşün
memiz, onları refaha kavuşturmamız lâzımdır. 
Sözleri kanunların maksadına uygun değildir. | 

İkinci bir yanlışlık var. Umumiyetle memur
ların durumu düzelirken bunların bozulmuştur, 
azalmıştır denilmektedir, öyle değildir arka- | 
daşlar, evvelce ne almakta iseler o verilmekte
dir. Sndece tasarıda bu cetvelin bir tanesinde 
bir tabı hatası olmuştur. Aslında o da düzeltil
miş bulunmaktadır. Ne almakta iseler onu ala
caklardır. Azalma yoktur. Bir misal vermek 
üzere miktar üzerinde konuşalım : Bugün 90 li
ra asli maaşlı bir orman mühendisi halen 9,5 
lira yevmiye almaktadır. Eğer Harcırah Kanu
nu hükümlerine göre kendisine para verilmesi 
icabederse 22,5 lira alacaktır. Yani 90 lira asli 
maaşın tutarı 625 liradır, 675 lira da devamlı 
olarak harcırah alacaktır demektir. Bu, doğru 
değildir. Vazifenin esasında daimiyet vardır. 
Maliye Vekâletinde bir memuru İstanbul'a tab-
edilmekte olan, faraza filân iş için gönderirsi- i 
niz, o vazifenin esasında daimiyet yoktur. O iş 
biter, o memur on gün sonra geri gelir. Orman 
mühendisinin vazifesi esasında ormanlarda ame-
najman işiyle, katıyat işi ile uğraşmaktadır. 
Bu muvakkat bir vazife değildir. Onun için Har
cırah Kanunu hükümlerinden ayrılmış ve ayrı 
bırakılmıştır. Nitekim bundan kısa bir müddet 
önce kabul buyurduğunuz Harcırah Kanununun 
müzakeresi sırasında, zannediyorum Cemal Kıp- | 
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çak arkadaşımın, maden arama işlerinde çalışan 
mühendisler için de aynı şekilde Harcırah Ka
nunu hükümlerinin tatbik edilmesini verdiği 
bir takrirle Yüksek Heyetinize teklif etmiş ve 
Yüksek Heyetiniz bunu kabul buyurmamıştı. 
Bugün haritacılarla, maden arama işlerinde ve 
orman işlerinde çalışanlar arasında, vazifenin 
daimiyetini ifade bakımından, hiçbir fark yok
tur. 

Bir arkadaşımız, «bunun bütçeye tesiri yok
tur» dediler. Vardır arkadaşlar. Çünkü bugün 
almakta bulundukları meblâğ üzerinden tahsi
sat konmuştur. 9 lira yerine 22,5 liradan yevmi
ye almaya başlarlarsa, bir senelik olarak veri
lecek harcirah tahsisatı, 3 - 4 ay sonra biter. 
Onun için bütçeye de tesiri vardır. 

Ben çok rica ediyorum, daha bir ay önce ka
bul buyurduğunuz bir Harcırah Kanununun, ki, 
mükemmel bir kanundur, esaslarında bir rahne 
açacak şekildeki teklifleri kabul etmiyelim. 
Bunu bilhassa rica ederim. 

REİS — Takrirleri okuyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine' 
Bütçe lâyihasına ekli (H) cetvelinde harita 

subayları için tesbit edilmiş olan tazminat mik
tarları yeni Harcırah Kanunu ile verilecek har
cırah yevmiyeleriyle nispet kabul etmiyecek de
recede azdır. Evvelce verilen tazminat yevmiye
leri, seyahat ve ikamet yevmiyeleri arasında 
bulunuyordu. Harcırah mahiyetinde olan bu taz
minatın lâyihaya ekli cetveldeki miktarları, ara
zi çalışmalarına çıkan subayların küçük rütbe
de oldukları zehabiyle bu şekilde tesbit edildiği 
anlaşılmaktadır. Bu sebeple bu miktarlar Har
cırah Kanununda Hükümetin ilk teklif ettiği 
% 60 yevmiyenin de çok altına düşmektedir. 
Esasen bütçeye tahsisatı konmuş olduğundan 
yeni bir tahsisat ilâvesine lüzum göstermiyeceği 
cihetle Harcırah Kanununun ruhuna uygun, ola
rak, arazi çalışmalarında verilecek tazminat 
yevmiyesinin maaş tutarları esası üzerin
den ve yine normal harcırah yevmiyesi
nin altında olarak aşağıda gösterildiği şe
kilde tesbit edilmesini ve (H) cetvelinin 
IV No. lu bendindeki Harita Genel Müdürlüğü 
memurini fenniyesine ait kısmının bu şekilde 
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değiştirilmesini teklif ederiz. j 

23 Şubat 1954 i 
Maaş tutarı Tazminat yevmiyesi 

Lira Lira i 

750 
625 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 

Muğla 
Nâtık Poyrazoğlu 

Seyhan 
Z. Akçalı 
Seyhan 

T. Coşkun 
İsparta 

R. Turgut 
Niğde 

H. N. Yurdakul 
Niğde 

H. Ülkü 
içel 

S. înankur 
Niğde 

A. Doğanay 
Niğde 

F. Ecer 
Kütahya 

S. N. Nasuhoğlu 
Yozgad 

F. Erbaş 
Kayseri 

î. Berkok 
Afyon Karahisar 

K. özçoban 
Sivas 

H. Yüksel 
Gazianteb 
S. Ünlü 

Kars 
A. Çetin 

Maraş 
M. özsoy 

14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 

Kars 
L. Aküzünı 

Seyhan 
A. N. Asya 

Elâzığ 
II. A. Yöney 

Siird 
M. D. Süalp 

Kayseri 
Y. Z. Turgut 

Burdur 
M. özbey 

Maraş 
R. öksüz 
İstanbul 

A. Moshos 
Niğde 

F. Köşkeroğlu 
İçel 

C. Ramazanoğlu 
Erzurum 

S. Erduman 
Afyon Karahisar 

S. Torfilli 
Siird 

Ş. Türkdoğan 
Gazianteb 
A. Ocak 
Giresun 

I). Köymen 
Elâzığ 

S. Ergene 
Maraş 

A. Ay tem iz 
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Elâzığ 

Ş. Yazman 
Kırklareli 
M. Erbil 

Denizli 
B. Akşit 
Denizli 

R. Tavaslıoğlu 
Denizli 

F. Başaran 
Rize 

A. Morgil 
İsparta 

trfan Aksu 

Tunceli 
H. R. Kulu 

Kayseri 
M. özdemir 

Afyon 
B. Oynağanh 

Erzurum 
E. Nutku _ 
Giresun 

T. İnanç 
Tokad 

F. Çubuk 
Ankara 

II. Bulgurlu 
Zonguldak 

A. Yurdabayrak 

REİS — Takririn dikkate alınmasını oyunu
za arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Takrir reddolunmuştur. 

Bir takrir daha vardır, okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
1954 yılı Muvazenei Umumiye kanunu lâ

yihasının 10 ncu (maddesiyle alâkalı (II) cet
velini te'tkik ederken bugüne 'kadar tatbik olu
nan 'harcıralh yevmiyelerine nazaran müspet 
farklı olan tazminat esasının, menfi farklı esa
sa -çevrildiğini tesbit etmiş bulunuyoruz: 

1508 ve 5653 sayılı kanunlarla, (Gerek di-
mağen ve ıgcrekse maddeten gayet yorucu ve 
mütemadi mesaiyi mucip olduğu ve mensubiııi-
ni yıprattığı) mucip sdbeplerine dayanılarak 
•orman amenajman ve teşcir işlerinde müstah
dem /memurini fenniyeye ve orman tahdit ko
misyonlarında çalışan teknik elemanlara tazmi
nat verilmesi esası kabul edilmişti ve bu ka
nunlara 'dayanılarak bütçe kanunlariyle, eski 
harcırah hükümlerine g'öre memurlara verilen 
seyahat yevmiyeleri tutarına nazaran % 8'1 faz-
lasiyle tazminat verilmekte idi. 

Bu sayede (hizmetin ağırlığı, mahrumiyeti, 
yıpratıcılığı, muhik bir şekilde tazmin edilerek 
bu işlerde çalışacak elemanları kolaylıkla bul
mak ve hevesle çalıştırmak mümkün olmuştu. 

Yeni çıkan Harcıralh Kanununun 50 nci mad
desiyle bu işlerde çalışanlar için derece ve va
zifelerinin mahiyetine .gtöre her yıl Bütçe Ka
nununa. İbağlı toir cetvel ile tesbit edilecek mik
tarda yevmiyelerin tazminat olarak verilmesi 
esası kabul edilmiştir. Hükümet tasarısından 
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tazminat yevmiye tutarının % 60 ı, Maliye Ko
misyonu tasarısında % 70 i iken Harcırah Ka
nununun 50 nci maddesindeki esasın kabulü 
tazminatın artırılması lüzumuna dayanılmakta 
idi. 

Halbuki H cetvelindeki tazminat miktarları 
diğer (memurların yevmiyelerine nazaran % !36 
ve hattâ Maliye Komisyonunun teklif ettiği ve 
uygun görülemiyen % 70 nispetine nazaran % 8 
noksandır. 

Yeni Harcırah Kanununun ve aynen devam 
etmekte bulunan 1508 ve 5653 sayılı kanunla
rın mucip sebeplerine dayanarak H cetvelinin 
IV. kısmının 2. maddesinde gösterilen memur
lara Harcırah Kanunu ile alabilecekleri yevmi
yenin üstünde ve bu .miktarın eskiden 'olduğu 
kadar % 81 olmayıp hiç olmazsa % 50 nispe
tinde bir fazlalıkla tazminat verilmesini arz ve 
teklif ediyoruz. 

Denizli 
Ali Çobanoğlu 

Kayseri 
îbra'him Kirazoğlu 

Denizli 
Baha Akşit 

Niğde 
H. N. Yurdakul 
Afyon KaraJhisar 

G. Yiğitbaşı 
Muğla 

Yavuz Başer 
Aydın 

Lûtfi Ülkümen 
izmir 

N. încekara 
Kütahya 
R. Koçak 

(Okunamadı) 
Çankırı 
K. Arar 
Muğla 

Nâtık Poyrazoğlu 
Ankara 

Salâhattin Benli 
İzmir 

A. Tekon 
Niğde 

F . Ecer 

Muğla 
Z. Mandalinci 

Denizli 
Fikri Başaran 

Bitlis < 
N. Barut 

Urfa 
R. Kemal Timuroğlu 

Tokad 
(S. Atanç 

Bitlis 
'S. tnan 
[Bilecik 

M. Kurkut 
Tunceli 

H. Aydın 
Van 

I. Akın 
Kütahya 

A. Kavuncu 
Bingöl 

F . F. Düşünsel 
Seyhan 

Sinan Tekelioğlu 
Konya 

U. N. Yiğiter 
Balıkesir 
S. Başkan 

Afyon Karahisar 
B. Oynaganlı 
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(Okunamadı) 
Urfa 

N. Açanal 
Diyarbakır 

Kâmil Tayşi 
Bolu 

Z. Danışman 
Urfa 

H. Oral 
Zonkuldak 

Fehmi Açıiksöz 
Balıkesir 
Y. Pelvan 

Burdur 
Mehmet özbey 

Tekirdağ 
Z. Erataman 

Afyon Karahisar 
S. Kerman 

Denizli 
E. Şahin 
Balıkesir 
M. Iştın 
İsparta 

Reşit Turgut 
Oaziantelb 

ıS. Kuranel 
Balıkesir 

Arif Kalıpsızoğlu 
Muş 

H. Dayı 
(Balıkesir 

A. Kocabıyıkoğlu 
Antalya 

Akif sarıoğlu 
Zonguldak 

A. Boyacıgiller 
Zonguldak 

R. Sivişoğlu 

REÎS — Komisyon adına Refet Aksoy. 
ENCÜMEN ADINA REFET AKSOY (Or

du) — Efendim, takrir metni, demin reddetti
ğiniz takrir muhteviyatının aynıdır. Maliye 
Vekili gayet veciz bir surette Harcırah Kanu
nunun istihdaf ettiği gaye ve mânayı güzel bir 
surette izah ettiler. Komisyonumuz buna ta
raftar değildir. Bu takririn de reddedilmesini 
arz ederim. 

REÎS — Demin dikkate alınması için oyu
nuza arz ettiğim takrirle aynı mahiyette oldu
ğu için bu takriri reyinize arz etmiyorum. 

10 ncu maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka-
b'ul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — 30 . V I . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanun ve ekleriyle, çeşitli kuruluş ka
nunlarındaki kadrolardan 'bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1954 Bütçe yılında kul
lanılamaz. 

RElS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — 7 . V I . 1939 tarihli ve 3634 
sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu
nun 36 ncı maddesi gereğince Millî Müdafaa 
Mükellefiyeti yoliyle alınacak hayvanların 
1954 Bütçe yılı alım değerleri,, bağlı (O) işa
retli cetvelde ve (38) nci maddesi gereğince. 
alınacak motorlu taşıtların alım değerleri de 
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bağlı (P) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Masraf fasıllarından yapı
lacak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Geçen yıl "borçları fasılla-
rmdaki tahsisat üstünde çıkan ve 1953 yılı Büt
çesinin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından 
ıbu fasıllara Maliye Vekâletince aktarılacak 
tahsisattan ödenir. 

1928 - 1952 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hase'bei Umumiye Kanununun (93) ncü mad
desine göre zaman aşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1954 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri ve
ya 3 - 6 ncı kısım fasıllariyle yatırım fasılları 
artıklarından eski yıllar borçları fasıllarına 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan öde
nir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — 2. V I . 1929 tarihli ve 1513 
sayılı Kanunla ilgili borçlardan ödenmesi ge
rekecek olanlarla, evvelce ödenmesi gerektiği 
halde bugün'e kadar alacaklılarına verilemiyen 
tahvillerin karşılıkları 19ı54 Bütçe yılında para 
ile ödenir. 

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

MADDE 16. — Mülhak bütçeli idarelerle 
umumi bütçe dışındaki daire ve müesseselerin, 
umumi 'bütçeye dâhil dairelerce idare olunan 
her derecedeki yatılı okullarla ecnebi memle
ketlerde kendi hesaplarına okutacakları öğren
ciler için bütçelerine »konulmuş olan tahsisat
lardan gerekli miktarları, bağlı (B) işaretli 
cetvele varidat Ve bu öğrencilerin her türlü 
masraflariyle tahsisatına harcanmak üzere bağ
lı (A/ l ) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden 
açılacak fasıl ve maddelere tahsisat kaydetme
ye Maliye Vekili mezundur. 

REÎS —- Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

.1954 0 : 2 
MADDE 17. — 6245 sayılı Harcırah Kanu

nu ile kaldırılan hükümlere göre ödenecek is
tihkaklar karşılığı olarak 1954 yılı bütçelerine 
konulmuş olan ödenekleri, mezkûr »kanun hü
kümlerine tevfikan ödenecek harcırah ve taz
minatları karşılamak üzere mevcut veya yeni
den açılacak tertiplere aktarmaya Maliye Ve
kili mezundur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Ka/bul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 18. — 1954 Bütçe yılı içinde millî 
savunma ihtiyacı için ecnebi memleketlerden 
getirilecek, İthalât Umumi Tarifesinin (695) 
numarasına giren (akar yakıt ve madenî yağ
lar) Gümrük Resmi ve zamlariyle Rıhtım re
simleri ve Hazineye, mülhak bütçeli idarelere, 
hususi idare ve belediyelere ait her türlü ver
gi, resim hare ve zamlarından ve ardiye ücret
lerinden muaftır. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Orman Kanunrmrm bârı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 

| maddeler eklenmesi hakkındaki 24 . I I I . 1950 
I tarihli ve 5653 sayılı Kanunun ek 9 ncu mad

desinin 2 nci fıkrası hükümleri 1954 Bütçe yı
lında uygulanmaz. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kaıbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Bedeli, 27 Mayıs 1938 ta
rihli ve 3525 sayılı Kanunla tasdik olunan an
latma ile temin edilen (10) milyon sterlinlik kre
diden ödenmek üzere umumi bütçeye dnhil da
irelerce yapılan malzteme siparişine mütaallik 
sözleşmelerde Hükümete aidiyeti ka'bul edilen^ 
taahhüt vergileri tutarını, bir taraftan bağlı 
(B) işaretli cetvelde açılacak hususi fasla va
ridat, diğer taraftan bu daineler bütçelerinde 
malzeme (bedellerinin masraf kaydı için açılan 
hususi fasıllara tahsisat kaydetmeye Maliye 
Vekili mezundur. 

REÎS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Ka'bul (edilmiştir. 

Yüksek Meclisin bugün aldığı karar veçhi
le, yarın saat 15 te müzakerelere devam etmek 
Üzere, İnikadı kapatıyorum. 

! Kapanma saati: 17,40 
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TASHİH CETVELİ 

Bu inikat zabıt ceridesinin sonuna bağlı 70 sayılı basmayazıda aşağıdaki tashihler yapıla
caktır : 

42 nci sahifede (L) cetvelinin birinci sütununda muhasebe müdürlüğü kısmındaki : 
D. Aded Maaş 

13 Kâtip 1 20 kadrosu, aynı sahifenin ikinci sütunundaki Zi
raat, Maden ve Orman işleri Fen Müdürlüğü kadrosunun sonuna nakledilecektir. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin sonucu 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı * 

AMASYA 
Kemal Eren 
llânıit Koray 

ANKARA 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Osman Talât îltekin 
Ilâmid Şevket ince 
Seyfi Kurt bek 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nail Geveci 
Etem Menderes 

Aza sayısı : 487 
- Rey verenler : 251 
Kabul edenler : 251 

Reddedenler : 
Müstenkifler : 

Reye katılmıyanlar : 215 
Açık mebusluklar : 21 

[Kabul edenler] 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Müfit Erkuyumcu 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurku* 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünse! 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Oülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 

Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
M ^ P I Î RıınniTi 

Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Rmrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
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Memiş Tazıcı 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlj 

GAZlANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Aü Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Boz bağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Salih tnankur 
Aziz Koksal 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
ihsan Altınel 
Andre Vah ram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlı bel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

ÎZMÎR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Sadık Giz 
Tank Gürerk 

Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem llayri Üstündağ 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
tsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Yusuf Ziya Turgut 

. KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 

Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak' 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos- , 
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan
rı över 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdülkadır Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NÎÖDE 
Hadi Arı baş 
Asım Doğahay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 

Hamdi Şarlan 
RİZE 

izzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Firuz Kesim 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

SIIRD 
Baki Erden 
Cemil Yardım 

SINOB 
Muhit Tüm erkan 

SİVAS 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Zeki Erat aman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ayalp 
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Şeridim Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
tzzet Akın 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Avni Tan 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küt'revi 

AMASYA 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
d-) 
Abdullah Gedikoğlu 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
ibrahim Subaşı 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

Kâzım Özalp 
YOZGAD 

Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 

Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Ucöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 

[Reye katılmıyanlar] 
BİNGÖL 

Mustafa Nuri Okeuoğlu 
BİTLİS 

Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan (1. Â.) 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz (Vekil) 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Nihat lyriboz 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Ahmet Bası büyük 

DENİZLİ 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 

Cemal Köprülü 
Hasan Osma 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç (I.) 
Şemsettin G Ünal tay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

GAZIANTEB 
Galip Kınoğlu 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen (1.) 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan (Reis) 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
trfan Aksu 
Said Biljrfç 
Kemal Demiralay 

Hüseyin Balık 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivışoğlu 

Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Seyfi Oran 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide. Edib Adıvar 
Avni Başman 
Behzat Bilgin * 
Muhiddin Erener 
Necdet lncekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Tezer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Ziya Termen 
Hamdi Türe (I.) 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın (Reis V.) 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
tbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
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KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (I.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Yeredoğ Kişioğlu 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Oiirsoy 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 

1 ! 02 2 7 . 2 
Faruk İlker (I.) 1 
Refik Şevket İnce (1.) 

MARAŞ 
Salâhattin Müdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal 11 Ünal 
Nâtık Poyrazoğlu 

NİĞDE 
Süreyya Dellaloğlu 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
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Zeki Riza Sporel 

SAMSUN 
Haşini Alişan 
İsmail İşın 
Tevfik İleri (Reis V.) 
Muhittin özkefeli 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat Barı 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Cezmi Türk 

SIİRD 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 

StNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
Nurettin Ertürk 
Halil İmre 
Rifat öçten 

[Açık mebusluklar] 
Amasya 1 
Ankara 1 
Bursa 1 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 2 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 

I Manisa 1 
Niğde 1 
Sıvası 2 

1 Tekirdağ 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

— 
21 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Necdet Açanal 
Reşit Kemal Timuroğh 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Avni Doğan 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer A1&-
kant 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Avni Yurdabayrak 
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Ankara Üniversitesi 1954 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza sayısı 487 

Rey verenler : 245 
Kabul edenler : 245 

Reddedenler : 
Müstenkifler : 

Reye katıknıyanlar : 221 
Açık mebusluklar : 21 

AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Rekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali ihsan Sâbis 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 

ANKARA 
Sadrı Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Osman Talât ti tekin 
Hâmid Şevket İnce 
Talât Vasfı öz 
Puad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekel i oğlu 

AYDIN 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Eteni Mend'eres 
A. Baki ökdem 
Lûtfi Ülküm en 

BALIKESÎR 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 

[Kabul 
Mücteba Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BÎTLÎS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLÜ 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gül ez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Em^ç 
Agâh Erozan | 
Selim Herkmen I 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 
Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 

edenler] 
I ÇORUM 

Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Eyüp Şahin 
Refet Tavashoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 

ELAZIĞ 
| Suphi Ergene 

Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcaıı 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 

Kemal Zeytinoğlu 
GAZİANTEB 

Ali Ocak 
GİRESUN 

Hamdi Boz bağ 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbım 

HATAY 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
İhsan Altınel 
And re Vah ram Bayar 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Tiirkgeldi 



Sani Yaver 
İZMİR 

Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Sadık Oiz 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayrı Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Kec e ei o ğlıp 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
ismail Berkok 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Mümtaz Kovalcıoğlu 
Saim önhon 
Lütfi Tnknftlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

î : 52 27.2 
KONYA 

Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Saffet Gürol 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Meedet Alkin 
Asım Gündüz 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoglu 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakçı oğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
^emi Ergin 
Faruk ilker 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Su d i Mıhçıoghı 
Muhlis Tüm ay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Rozdağ 
Nedim Ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

. 1954 C : 2 
MUĞLA 

Yavuz Başer 
Nadir Nadi 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Davı 

NİĞDE 
Hadi An baş 
Süreyya Dellâloğlu 
Asım Doganay 
Fahri Köşkeroglu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztene 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Snnrel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfik ileri 
Fırnz Kesim 
Fprid Tüzel 
Şükrü TTlueay 
TTnssan Fphmi Ustaogln 
Hadi Ü7Pr 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekel ioglu 

StlRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Siialp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
ibrahim Duygun 
Halil im re 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer ön al 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Saffet Baştım ar 
Mustafa Reşit Tarakçı-

oğlu 
TUNCELİ 

Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan O rai 
Celâl öncel 

VAN 
izzet Akın 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Yusuf Karslıoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Hüseyin Balık 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
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[Reye katılmıyanlar] 

AFYON KARAHİSAR 
Avni Tan 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdu'lah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek 

ANTALYA 
Fatîn Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sarıogİu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Enver Güreli 
Ali Fahri tşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Raif Aybar 
Mithat Sah 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz (Vekil) 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Oülcüsril 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nıısuhioğlu 
Hasan Osm a 

ELÂZIĞ 
Abdullah Denıirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Fehmi Çoban oğlu 
Bahadır Dülger 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Abidin Potuoğlu 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih inal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 

İÇEL 
Tİalil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih Tnankur 
Refik Koraltan (Reis) 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç * 
Kemal D^miralay 
Tahsin Tol a 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Ahmet namdı Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Şükrü Rerimzade 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın (Reis V.) 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
ibrahim Kirazoglu 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip (I.) 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atıg 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Kemal Ataman 
Abdi Çilingir 
Ziya d Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Tank Kozbek 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Yusuf Avsal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
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Ahmet Kavuncu 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Refik Şevket İnce (I.) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi Öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 
Kanal Türkoğl* 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 

Zeyyat Mandalina 
Nuri özsan 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Ilamdi Şarlan 
Atıf Topal oğlu 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Hâşim Alişan 
İsmail Işın 
Muhittin özkefeli 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 

Amasya 
Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

1 
1 
1 
2 
1 
2 

.1 
2 
1 

Cezmi Türk 
SINOB 

Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tüm erkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mooan 

fRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 

Manisa 
Niğde 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

URFA 
Necdet Açanal 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

21 

[Açık mebusluklar] 

\ 
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İstanbul Üniversitesi 1954 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza sayısı : 487 

Rey verenler : 244 
Kabul edenler : 244 

Reddedenler : 
Müstenkifler : 

Reye katılmıyanlar : 222 
Açık mebusluklar : 21 

AFYON KARAHtSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
K^mal özçoban 
Ali thsan Sâbis 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroglu 

AĞRI 
Halis özîürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Ilâmit Kosay 

ANKARA 
Sadri M aksu d i Arsal 
Muhik Bayramoçlu 
Ömer Bilen 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Osman Talât fi tekin 
Hâmid Şevket înce 
Seyfi Kurtbek 
Fuad Seyhun , 
Cevdet Şovdan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Oeveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

[Kabul 
BALIKESİR I 

Vacid Asena 
Müfit Erkuyumcu 
Sıtkı Yırealı | 

BİLECİK 
Talât Oran 
Yümnü Ürpsin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğh» I 

BİTLİS i 
Musrettin Barut 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilrnez 
îhsan Oiilpz 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet OVhey | 

BURSA 
Agâh E rozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Halûk Saman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman | 

edenler] 
I ÇORUH 

Mecit Bum in 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Spvki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hakkı YPTTiPtıİPİler • 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
TCviip Şahin 
Rpfpt Tnvaslw<rln 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskpnder 
Mustafa FkinH 

I EDİRNE 
Mehmet Engrinün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasııhioğlu 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Sevkı Yazman 
Hâmit Ali Yön ey 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salım Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabrı Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

| Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Sam ih înal 
Galip Kmoglu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Adnan Tfifekeioghı 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 

HATAY 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
trfan Aksu 
Said Bilriç 
Tahsin Tola 
Reşit Turemt 

İSTANBUL 
ihsan Altınel 
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Andre Vahram Bayar 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

İZMtR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Osman Kapani 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstünda» 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Şükrü Kerim zade 
Muzaffer Âli Mühto 
Ziya Termen 
Hayri Tnsunoglu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
îsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 

î : 52 27.2 
İbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoglu 
Rifat Alabay 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Tarrk Kozbek 
Muan>mer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmat Kavuncu 
Remzi Koçak 
İhsan Şerif özgen 

MANİSA 
Sam et Agaoğlu 
Semi Ergin 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 

.1954 C : 2 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Korez 
Su^i Mıhcıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 
Kemal Türkoglu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 
Nâtık Poyra zoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit KıW1ar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Asım "Doganay 
Ferit Efpr 
Hü sevin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Tîofpt Aksov 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
İzzpt Akoal 
M'ehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Naoi Berkman 
Finiz Kesim 
Hadi V?or 

SEYHAN 
Zeki Akealı 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Salim Serçe 

Sinan Tekel ioğlu 
SURD 

Baki Erden 
SİVAS 

Sedat Zeki örs 
TEKİRDAĞ 

îsmail Hakkı Akjüz 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemlr 

TRABZON 
Salih Esad Al peren 
Süleyman Fehmi Ka-
layeıofflu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Feridun Avalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl önnel 

VAN 
İzzet Akın 

YOZOAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Hasan Ürw 

tZONGULDAK 
Fehmi Açıksfiz 
Hüseyin Balık 
Snat Basol 
Ali Rıza Incealemdar-
oglu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
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[Beye katılmıy anlar] 
AFYON KARAHlSAR 
Abdullah Güler 
Avni Tan 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Birıerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Mümtaz faik Fenik 
Abdullah, Gedikoğlu 
Talât Vasfı öz 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekel i oğlu 

AYDIN 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

BİTLİS 
Salâhattin inan 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Hulusi Köymen 

Ali Canib Yöntem (I.) 
ÇANAKKALE 

Süreyya Endik 
Nihat lyriboz 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Klzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Celâl Utman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil • 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Nâzım Önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekean 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

GAZİANTEB 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hiknuet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 
llalit Zarbun 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan (Reis/ 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Salih Fuad Keçeci 
Mithat SÖzer 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Hüsnü Yaman 
Senini Yürüten 

İZMTR 
Halide Edip Adıvar 
Muhiddin Erener 
Necdet Incekara 
Vasfi Menteş 
Halil özyorük 
Cemal Tunca 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Tezer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
ki tat Taşkın 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özderair 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (t.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 

KÜTAHYA 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
İsmet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Faruk ilker (I.) 
Refik Şevket ince (I.) 
Adnan Karaosmanoğlu » 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
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MARAŞ 
Salâhattin Ilüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahnıan Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal llünal 
Zeyyat Mandalinci 

NÎĞDE 
Süreyya Dellâloğlu 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Atıf Topaloğlu 

RlZE 
Kemal Balta 

î : 52 27.2 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
İsmail İşın 
Tevfik İleri (Reis V.) 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat Barı 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Cezmi Türk 

SttRD 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SINOB 
Muhtar Acar 

[Açık mel 
Amasya 
Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

1 
1 
1 
2 
•« 
J. 

2 
1 
2 
1 

. İ954 Ö : â 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil İmre 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 
Hüsejin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bıngül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutça 

Musluklar] 
Manisa 1 
Niğde 1 
Sivas 2 
Tekirdağ 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 
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Saffet Bastımı* 
Cemal Reşit EyüLoğ1 

Mahmut Gologlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Necdet Açanal 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Avni Yurdabayrak 

*>&<( 

İt. B. M. M. Matbaası 
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1954 Yılı 

Vakıflar U. M. Bütçesi 



Vakıflar Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/697) 

T. C. 
Başvekalet 30 . XI . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Kararlar Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 2675, 6 - 3293 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1954 yılı Bütçesi hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heye
tince 25. XI . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ve esbabı mucibe 
lâyihalarının ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe Kanunu Lâyihası Gerekçesi 

Umumi izahat 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1954 yılı Bütçe Kanunu lâyihası düzenlenerek ekleri ile birlikte 
takdim kılınmıştır. 

1950 - 1952 yıllarının tahsilat seyri, Millî Korunma Kanunundaki tadilâtla kiralara yapılan 
zamlar ve inşa halinde bulunan akarattan 1954 bütçe yılından evvel ve 1954 yılı içinde ikmal 
edilecek olanların getirecekleri tahmin olunan kira miktarları göz önünde bulundurulmak suretiyle 
düzenlenmiş olan bu bütçenin varidat ve masraf yekûnları (9 203 000) lira olup mütevazindir. 

1953 bütçesinin varidat ve masraf yekûnu (7 255 500) lira idi. Bu itibarla (9 203 000) lira 
olarak teklif edilen 1954 yılı bütçesi (1 947 500) lira fazlalık arzetmektedir. 

Varidat Bütçesi 

Varidat tahmini (7 255 500) lira olan 1953 yılı bütçesinin (6 075 500) lirası Umum Müdürlü
ğün kendi gelir kaynaklarından ve (1 180 0O0) lirası Hazine yardımından terekküp etmekte idi. 

(9 203 000 lira olarak teklif edilen 1954 yılı varidat bütçesinin (8 023 000) lirası Umum Mü
dürlüğün kendi gelir kaynaklarından sağlanmakta olup 1954 yılı hizmetleri için teklif edilen tah
sisat da bu miktardan ibaret bulunduğu cihetle 1953 yılında olduğu gibi Hazine yardımına ihti
yaç kalmamıştır. 

Yalnız 1952 yılında istanbul Belediyesinden Vakıflar Umum Müdürlüğüne devredilmiş olan 
Fatih külliyesinin tamir işi bu Umum Müdürlüğe tevdi edilerek Hazineden verilen (500 000) lira 
ile tamirata başlanmış ve 1953 te olduğu gibi 19")4 yılında da aynı miktar yardım yapılmak su
retiyle bu kıymetli âbidenin harabiden kurtarılması ve geliri müsait bulunmıyan bâzı mülhak 
vakıflara ait cami ve mescit hademelerinin pek az olan ücretlerinin, farkı Devletçe verilmek sure-
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tiyle birer miktar artırılması, 1953 yılı Bütçesinde olduğu gibi ,esası vakıf olmayıp cemiyetler ve 
köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata yardım edilmesi uygun görülmüş olduğun
dan (500 000) lirası tamiri devam edecek olan Fatih külliyesine ve (180 000) lirası gelirleri mü
sait bulunmıyan mülhak vakıflara ait cami ve mescit hademelerinin ücret farkına ve (500 000) 
lirası cemiyetler ve köyler tarafından inşa ve tamir ettirilecek hayrata yapılacak yardıma karşı
lık olmak üzere (1 180 000) lira Hazine yardımı teklif edildiği eihetle varidat bütçesi yekûnu 
(9 203 000) liraya baliğ olmuştur. 

Müfredat itibariyle tetkik edildikte görüleceği üzere bâzı fasıllarda (1 984 000) lira fazlalık ve 
bâzı fasıllarda (36 500) lira noksanlık mevcuttur. Bu fazla ve noksanların sebepleri; her maddeye 
konulan varidatın tesbitinde istinat edilen esaslar sırası ile aşağıda arzedilmiştir. 

1953 yılı 1954 yılı 
F. M. Varidatın nev'i Bütçe tahmini için tahmin olunan 

1 1 îcarei vahide 2 700 000 4 400 000 

Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesini değiştiren 6084 sayılı Kanun gereğince gayrimen
kul kiralarına yapılan zamlarla İstanbul, Antalya, Erzurum, Aydın, Konya, Manisa, Gazianteb'de 
yeniden yaptırılıp 1954 yılı başında hizmete girecek çeşitli gayrimenkullerin temin edeceği iradın 
(1 700 000) lirayı bulacağı anlaşıldığından bu varidat (4 400 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

Hesabı katiler 
, Bütçe tahminleri mucibince tahsilat Senesi 

2 250 000 2 220 992 1950 
2 250 000 2 232 631 1951 
2 300 000 2 543 230 1952 

1953 yıh 1954 yılı 
F. M. Varidatın nev'i Bütçe tahmini için tahmin olunan 

1 2 îcarei müeccele 240 000 350 000 

îcareteynli gayrimenkuller, 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 27 ve 28 nci maddeleri mucibince bir 
yıllık icarelerinin yirmi misli bir taviz karşılığında mutasarrıflarının mülkiyetine geçirilerek artık 
icare alınmamakta olduğundan icarei müeccele tahsilatının yıl geçtikçe düşmesi icabetmekte ise 
de Tapu Harçları Kanununa ek 5625 sayılı Kanunla 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 
temliki tasarruflarda taviz bedelinin tamamen ödeneceğine dair olan hükmünün kaldırıl
mış olmasına binaen muamelelerde ekseriyetle taviz bedeli ödenmiyerek yıllık icarelerin veril
mesine devam edildiği cihetle bu kanunun neşrinden beri mahsûs bir düşüklük vuku bulmadığı gi
bi ahiren neşrolunan 6183 sayılı Âmme Alacakları Kanununun muvakkat 3 ncü maddesi icare be
dellerinin âmme alacağı mahiyetinde olarak bu kanun hükümlerine tevfikan tahsilini âmir bulun
duğundan müeyyide noksanlığı yüzünden şimdiye kadar lâyikiyle tahsil edilemiyen ve geçen yıl
lardan mühim miktarda bakaya devreden bu varidatın tahsilatında büyük bir inkişaf olacağı göz 
önünde tutularak (110 000) lira ilâvesiyle (350 000) lira teklif edilmiştir. 

Hesabı katîler 
Bültçe tahminleri mucibince tahsilat Senesi 

300 000 268 288 1950 
280 000 241 480 1951 
268 000 243 959 1952 
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F. M. Varidatın nev'i 
1953 yılı 

Bütçe tahmini 

3 Mukataa 23 000 

1954 yılı 
için tahmin olunan 

50 000 

Icareteynli -gayrimenkuller gibi mukataalı mahaller de bir yıllık mukataalarınm yirmi misli bir 
taviz mukabilinde mutasarrıflarının mülkiyetine geçirilmektedir. Üç yıllık tahsilat seyri aşağıda 
gösterilmiştir. 

1952 senesi muhammenatma nazaran tahsilatında görülen fazlalık sabıka tahsilatından müte
vellit olduğu anlaşılmaktadır. Yukarda müeccele kısmında arzolunan esbaba binaen 1954 yılı için
de mühim miktarda fazla tahsilat yapılabileceği anlaşıldığından bu maddeye 27 000 lira ilâve olu
narak 50 000 liraya çıkarılmıştır. 

F. M. 

Bütçe tahminleri* 

35 000 
30 000 
23 000 

Varidatın nev'i 

Hesabı katiler 
mucibince tahsilat Senesi 

23 690 1950 
37 000 1951 
30 916 1952 

1953 yıb 
Bütçe tahmini 

1954 yılı 
için tahmin olunan 

1 Mahlûl muaccelesi 220 000 300 000 

Mahlûl muaccelesi sabit ve muayyen bir gelir olmayıp mahlûliyetleri ihbar edilmiş veya dai
rece öğrenilmiş olan gayrimenkullerin tesbit ve çeşitli muameleleri ikmal edildikten sonra icarei 
vahideli olarak ipkalarına lüzum görülmiy enler inin satışından elde edilen bir varidattır. 

Aşağıda yazılı üç yıllık tahsilat seyri ve 1953 yılının üç aylık tahsilatının 114 000 küsur 
liraya baliğ olması, önemle ele alınmış olan tesbit işlerinin süratle ilerlemesi muvacehesinde 
bu varidatın daha da artacağı göz önünde tutularak 80 000 lira fazlasiyle (300 000) lira tah
min edilmiştir. 

Bütçe tahminleri 
Hesabı katiler 

mucibince tahsilat Senesi 

F. M. 

219 500 
220 000 
220 000 

Varidatın nev'i 

2 Zeytinlikler hasılatı 

88 231 
159 939 
244 654 

1953 yılı 
Bütçe tahmini 

1950 
1951 
1952 

100 000 

1954 yılı 
için tahmin olunan 

100 000 

Bu hasılat, işletmeler bölgesi 'haricinde bulunan Antalya, Hatay, İzmir ve Muğla vilâyetlerin-
deki Vakıf zeytinliklere aittir. Aşağıda gösterilen üç yıllık tahsilat 'seyrine nazaran bu varidatın 
daha fazla miktara çıkacağı tahmin'eddlmekite ise de 6092 sayılı Kanun mucibince bâzı yerlerde 
tasfiye yapılacağından yine eski senede olduğu gibi (100 000) lira tahmin .edilmiştir. 
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Bütçe tahminleri 

120 000 
110 P0O 
100 000 

Varidatın nev'i 

Hesabı katiler 
mucibince tahsilat Senesi 

86 600 1950 
100 674 1951 
155 790 1952 

1953 yılı 
Bütçe tahmini 

1954 yılı 
için tahmin olunan 

i ; 

F. M. 

2 3 Arazi ve incirlikler hasılatı 271 500 250 000 

Millî Korunma Kanunu tahditlerine tâbi bulunınıyan bağ, bahçe, bostan, çiftlik ve tarla gibi 
gayrimenkullerle Aydın'daki incirliklerin hasılatından iterekkübeden bu geMr, aşağıdaki üç yıllık 
tahsilat seyrinden anlaşılacağı veçhile, yıldan yıla inkişaf -etmektedir. Bu inkişafın belli başlı se
beplerinden biri de çiftlik ve tarlalara ekilmıekte olan hububat ve pamuk mahsulünün para etmesi 
dölayısdyle kiralarının yükselmesidir. 

Ancak elde bulunan ve artış keyfiyetine (tesiri ölmıyan fındıklıkların 1954 yılı içinde 6092 sa
yılı Kanuna tevfikan tasfiyesi derpiş edildiğinden bu cihet nazarı itibara alınarak 1963 yılına na
zaran (21 500) Mra noksaniyle (250 000) lira (tahmin edilmiştir. 

F. M. 

Bütçe tahminleri 

190 000 
190 000 
215 000 

Varidatın nev'i 

Hesabı katiler 
mucibince tahsilat Senesi 

216 866 1950 
262 345 1951 
286 667 1952 

1953 yılı 
Bütçe tahmini 

4 Vakıf zeytinlikler işletmeleri hasılatı 
' ve kira bedeli 600 000 

1954 yılı 
için tahmin olunan 

600 000 

Ayvalık ve Aydın'da kurulmuş olan vakıf zeytinlikler işletmelerinin 1953 - 1954 mahsul yılı tah
minlerine göre 600 000 lira hasılat temin edecekleri umulduğundan 1954 yılı bütçe tahmini yine 
eskisi gibi 600 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Aşağıda yazılı tahsilat seyrine göre 1950 - 1951 yıllarına ait tahsilatın az olması, istihsal olunan 
yağların piyasa durumu dolayısiyle satılamamış bulunmasmdandır. 1952 yılında bu yağlardan yal
nız Millî Müdafaaya 700 küsur ton satılarak tutarı bulunan 1 571 000 liradan 678 000 küsur lirası 
1952 ve mütebakisi de 1953 senesinde irat kaydedilmiş bulunmaktadır. Bu duruma göre geçmiş yılla
rın noksan tahsilatı bu suretle karşılanmış ve halen de satışa devam edilmekte bulunmuştur. 

Bütçe tahminleri 

600 000 
600 000 
600 000 

Hesabı katiler 
mucibince tahsilat 

12 600 
307 513 
678 755 

Senesi 

1950 
1951 
1952 
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F. M. Varidatın nev'i 

2 Vakıf memba suları işletmesi hası
latı ve kira bedeli 

1953 yılı 
Bütçe tahmini 

50 000 

1954 yılı 
için tahmin olunan 

50 000 

Bu hasılat istanbul'da Alemdağı'nda Taşdelen suyu ile Beykoz'da Karakulak suyunun temin 
ettikleri gelirden mürekkeptir. Uç yıllık tahsilat seyri aşağıya dercolunmuştur. 1951 yılında tah
silat gösterilmemiş olması bu seneye ait gelirin 1952 yılı başında tahsil edilerek o yıl bütçesine 
girmiş olmasından ileri gelmiştir. 

F. M. 

Bütçe tahminleri 

25 000 
25 000 
50 000 

Varidatın nev'i 

Hesabı katiler 
mucibince tahsilat Senesi 

56 648 1950 
— 1951 

62 049 1952 

1953 yılı 
Bütçe tahmini 

1954 yılı 
için tahmin olunan 

6 Çeşitli varidat ve hasılat 431 000 431 000 

Bu hasılat ,emanet veya niyabet yollariyle idare olunan mülhak vakıfların vakıflar idarelerin
ce tahsil olunan icarei müeccele ve mukataalariyle diğer gelirlerinden alınmakta olan % 10 idare 
ve tahsil masraflarından kanuni ve nizami sebeplerle zaptolunan vakıfların birikmiş paraların
dan, münhal tevliyetler ücretlerinden, Vakıf Paralar Müdürlüğü memur ve müstahdemlerine büt
çeden ödenerek yıl sonlarında hakiki sarfiyat miktarlarına göre istirdat ve irat kaydolunan maaş 
ve ücretlerden ,1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi uyarınca müruru za
mana uğrıyan paralardan, eskimiş eşya ve yıkıntı bedellerinden ,idare lehine hükmolunan alacak 
faizleriyle mahkeme masrafları istirdadı ve saireden terekkübetmektedir. Üç yıllık tahsilat seyri 
aşağıda gösterilmiştir. 1951 yılındaki fazla tahsilat mülga Bolu Orman İşletmesi hasılatından irat 
kaydedilmiş olan miktardan mütevellittir. Tahsilat seyrine göre geçen seneki miktar aynen ipka 
edilmiştir. 

F. M. 

Bütçe tahminleri 

500 000 
472 105 
430 200 

Varidatın nev'i 

Hesabı katiler 
mucibince tahsilat Senesi 

426 331 1950 
653 385 1951 
433 767 1952 

1953 yılı 
Bütçe tahmini için 

1954 yılı 
tahmin olunan 

7 Akar ve toprak satış bedeli faizi 400 000 385 000 

Getirdikleri gelir veya bulundukları mevki itibariyle elde tutulmalarında faide görülmiyen va
kıf akar ve topraklar 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 12 nci maddesine tevfikan satılarak satış 
bedelleri yeni bir akaar yaptırılmcaya kadar gayrimenkul ipoteği mukabilinde tenmiye edilmek 
üzere Vakıf Paralar Müdürlüğüne tevdi edilmekte olduğundan bu gelir sözü geçen satış bedelleri
nin faizinden terekkübetmektedir. 
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Faiz hadlerinin indirilmiş bulunması dolayısiyle 1952 yılı tahsilatındaki düşüklük göz önünde 

tutularak 15 000 lira noksaniyle 385 000 lira tahmin edilmiştir. 

F. M. 

Bütçe tahminleri 

421 300 
221 300 
387 100 

Varidatın nev'i 

Hesabı katiler 
mucibince tahsilat Senesi 

453 014 1950 
455 809 1951 
413 149 1952 

1953 yılı 
Bütçe tahmini için 

1954 yılı 
tahmin olunan 

8 Taviz bedeli faizi 580 000 580 000 

Bu gelir icareteynli gayrimenkullerle mukataalı yerlerin 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 
27 - 28 nci maddeleri mucibince bir yıllık icar e ve mukataalarının 20 misli bir taviz karşılığın
da mutasarrıflarının mülkiyetine geçirilmesi dolayısiyle elde edilen taviz bedellerinin tenmi
yesinden hâsıl olmaktadır. Üç yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir. 

5841 sayılı Kanunla faiz hadlerinin indirilmiş olması ve bundan sonraki tahsilat göz önün
de tutularak geçen seneki miktar aynen ipka edilmiştir. 

F. M*. 

Bültçe tahminleri 

620 000 
639 096 
612 000 

Varidatın nev'i 

Hesabı katiler 
mucibince tahsilat Senesi 

654 161 1950 
660 882 1951 
574 107 1952 

1953 yılı 
Bütçe tahmini için 

1954 yılı 
tahmin olunan 

9 Vakıf paralar faizi 60 000 60 000 

Bu varidat, faizi bâzı hayır işlerine tahsis edilerek (Nukudu mevkuf e) adiyle vakfedilmiş 
olan paraların tenmiyesinden elde edilmektedir. Üç yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir. 
Faiz hadlerinin indirilmiş olmasına rağmen sermayede tezayüt vukua geldiğinden geçen seneler
deki miktar aynen ipka edilmiştir. 

F. M. 

Bütçe tahminleri 

60 000 
60 000 
57 500 

Varidatın nev'i 

Hesabı katiler 
mucibince tahsilat Senesi 

64 954 1950 
62 218 1951 
61 916 1952 

1953 yılı 
Bütçe tahmini 

1954 yılı 
için tahmin olunan 

10 Hayrat satış bedeli faizi 3 000 

2762 sayılı Vakıflar Kanununun 10 ncu maddesine istinaden satılan hayratın satış bedelleri
nin faizinden hâsıl olan bu gelir; 3609 numaralı kanun uyarınca âbidatm tamirleri için mukad
dema alınmış olan 600 000 liralık krediye mahsubedilmekte idi. Bu kere mezkûr kredi tamamen 

(S. Sayısı : 70) 



Ödenmiş olup vukubulan tahsilat berayi tenmiye Vakıf Paralar Müdürlüğüne gönderilmekte ol
duğundan yeniden açılan bu maddeye 1954 senesi için 3 000 lira konulmuştur, 

1953 yılı 1954 yılı 
F. M. Varidatın nev'i Bütçe tahmini için taihmin olunan 

3 0 Hazineden yardım 1 180 000 1 180 000 

Vakıflar Umum Müdürlüğü bütçeleri 1952 yılından itibaren kendi imkânlarına göre tanzim 
edilmeye başlandığı cihetle evvelki yıllarda olduğu gibi bütçe açığının kapatılması için Hazine 
yardımına ihtiyaç kalmamıştır. 

Yukarda yazılı (1 180 000) liranın (500 000) lirası, 1952 yılında İstanbul Belediyesinden Va
kıflar Umum Müdürlüğüne devredilmiş olup bu Umum Müdürlükçe tamir ettirilmesi uygun gö
rülen Fâtih Külliyesinin onarımına, (500 000) lirası esası vakıf olmayıp dernekler ve köyler ta
rafından tamir edilmekte olan hayrata yardım karşılığına ve (180 000) lirası da 60 liradan az 
aylık alan mülhak cami ve mescit hademeleri ücretlerinin bu miktara iblâğı için yapılan zamlara 
aittir. 

1953 yılı 1954 yılı 
F. M. Varidatın nev'i Bütçe tahmini için taihmin olunan 

4 0 Geçen yıldan devrolunan varidat-
fazlası 400 000 464 000 

Vakıf zeytinlikler işletmelerinin piyasa durumu dolayısiyle satamadıkları zeytin yağlan 1952 
Bütçe yılma devredilmiş idd. 

Bu yağlar mezkûr sene içinde tamamen Millî Müdafaa Vekâletine satılarak işletmelerin Umum 
Müdürlüğe olan kira bedeli borçlarının tahsil edilmesi imkânı lıâsıl olduğu cihetle sened mezkûre 
içinde vukubulan 1 571 000 lira tahsilattan 600 000 'lirası 1952 Bütçe tahminini karşıladıktan son
ra geriye kalan miktarın 400 000 lirası 1953 yılı Bütçesine gelir fazlası olarak vaz'olunımuş ve 1953 
yılı dçinde keza irat kaydedilip 1954 yılı Bütçesine devredileöeği anlaşılan 464 000 lira da bu fasla 
konulmuştur. 

Masraf bütçesi 

îki cetvel 'halhtöe sunulan masraf bütçesi de Fatih Külliyesi tamiri ve mülhak vakıflara ait 
cami ve mescit hademelerinin ücret farkı ve esası rvakıf oknıyan hayrata yardım dçin Hazineden 
verilen (1 180 000) lira ile birlikte (9 203 000) liraya baliğ olan varidata göre ımütevazin olarak 
tanzim edilmiştir. 

1953 yılı Bütçesi ile karşılaştırıldıkta 'görüleceği üzere bâzı fasıllardan (66 089) lira tenzil edil
miş ve bâzı fasıllara (2 013 589) lira zam yapılmıştır. Bu zam ve tenzillerin sebepleri ve müfre
dat itibariyle miktarları aşağıda yazılıdır. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1953 yılı tahsisatı 1954 yılı teklifi Fazlası 

201 11 Merkez memurları maaşları 620 000 665 000 45 000 

Teşkilât Kanununa göre sayısı 198 e baliğ olan merkez memurlarının (34) ü muhtelif yıllarda 
(L) cetveline alınmış olup 'bugünkü fiilî kadro (164) tür. Geçmiş yıllarda kadro darlığı yüzün
den terfi etıtirilemiyen bâzı ehil memurların terfileri imkânı sağlanmak üzere (L) cetvelindeki 
(6) aded daha 'üst dereceli "memuriyet fiilî kadroya nakledilerek aşağı derecedeki memurdyetler-
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den aynı sayıda memur (L) cetveline alınmış olduğundan bunların ımaaş farkı ile 4598 sayılı Kanun 
gereğince verilecek üst derece zamlarına karşılık olmak üzere (45 000) lira ilâve edilmiştir. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1953 yılı tahsisatı 1954 yıllı teklifi Fazlası 

201 12 Vilâyetler memurları maaşları 840 000 900 000 60 000 

Vilâyetler memurlarının sayısı; 3821 sayılı Teşkilât Kanununa bağlı cetvel mucibince (406) 
dır. Bunun (104) ü (L) cetvelinde olup fiilî kadro halen (302) den ibarettir. Bu memurlara; 4598 
sayılı Kanun gereğince verilen üst derece farklarının mühim bir kısmı münhal kadrolar dolayı-
siyle sağlanan tasarruftan karşılanmakta olduğu cihetle geçen yıllar bütçelerinde bu tertibe az 
tahsisat konulmakta idi. 1952 bütçe yılı sonunda ve 1953 yılı içinde yapılan tâyinlerle sözü geçen 
münhal kadrolardan ekserisi kapatılmış olup artık tahsisat tasarrufu mevzuubahis olamıyacağın-
dan, memurların üst derece farklarına karşılık olmak üzere (60 000 )lira zammedilmiştir. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1953 yılı tahsisatı 1954 yılı teklifi Noksanı 

201 13 Kaldırılmış tekke ve zaviyeler men
supları aylıkları 2 310 2 070 240 

Bu tahsisat kaldırılan tekke ve zaviyeler mensuplenndan ilmî evsafı haiz bulunanlara tahsis 
edilmiş olan maaşlar karşılığıdır. Bunlardan vefat edenlerin aylıkları tasarruf edilmekte olduğun
dan îzmir Vakıflar Müdürlüğü veznesinden 20 lira aylık almakta 'iken vefat eden Ali Rıza Sü
mer'in yıllık maaş tutarı olan işbu (240) lira tenzil edilmiştir. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1953 yılı tahsisatı 1954 yıilı teklifi Fazlası 

201 14 Tevliyet ve evlâdiyet maaşları 10 000 20 000 10 000 

2762 sayılı Vakıflar Kanununun neşrinden evvel zaptedilmiş veya idareleri mazbutiyet altına 
alınmış olan vakıfların evlât ve mütevellilerine o sırada cari hükümlere göre tahsis edilerek büt
çeden ödenmelerine devam oluuan bu aylıkların bugünün hayat şartları muvacehesinde pek cüzi 
miktarlarda bulunduğu ve 6084 sayılı Kanunun tatbiki ile gelirimizde istitaat vukubulacağı na
zara alınarak bu maaşlara hiç olmazsa birer misli zam yapılması uygun görülmüş ve (10 000) lira 
ilâvesiyle (20 000) liraya iblâğ olunmuştur. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1953 yılı tahsisatı 1954 yılı teklifi Fazlası 

201 15 Muhtaç ve körlerin maaşları 33 200 90 000 56 800 

Muhtaç maaşları, mahallerince yapılan tahkikler sonunda hiçbir taraftan maişetini temin ede
cek geliri ve kanunen iaşesi ile mükellef kimsesi bulunmadığı; bir işle meşgul olamıyacak derece
de yaşlı ve malûl veyahut yetim olduğu tebeyyün eden muhtaç ve yoksul kimselere bağlanmakta
dır. Miktarları 250 kuruşla 600 kuruş arasında tehalüf etmekte olup bugünün hayat şartları 
muvacehesinde 'bir hiç mesabesindedir. En eski bir hayır müessesesi olan Vakıflar İdaresinin 
elinde bulunan vakfiyelerden çoğunun fakir ve muhtaçlara yardımla ilgili şartları ihtiva etmesi 
senelerden beri bu mesele üzerinde önemle durulmasını ieabettirmiş ve bu aylıkların mâkul bir 
miktara iblâğı düşünülmüş ise de (bütçe imkânsızlıkları dolaıyısiyle şimdiye kadar bir şey ya
pılamamıştı. 

Bu kere çeiştli sebeplerle; varidatımızda husule gelen tezayüıt bu mevzudaki tasavvurların 
kısmen olsun tahakkukuna imkân bahşetmiş olduğu cihetle bu aylıkların şimdilik (15,) er liraya 
çıkarılması uygun görülerek gerek şimdiye kadar yapılmış tahsislerin sözü geçen miktara iblâ
ğından mütevellit farklara, gerekse bundan sonra yapılacak tahsislere karşılık olmak üzere (56 800) 
lira zammedilmiştir. 

( S. S»yı» > 70 ) 
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F. M. Tahsisatın flev'i 1953 yılı tahsisatı 1954 yılı teklifi Fazlası 

201 21 Merkez memurları açık maaşı 3 000 6 000 3 000 
22 Vilâyetler memurları açık maaşı 3 000 7 000 4 000 

Halen açık maaşı alan bir vilâyet memuru varsa da; 1953 yılı ödeneğinin kifayet etmemesin
den dolayı aktarma yapılması zaruretinde kalındığı cihetle, her ihtimale karşı merkeze (3 000) 
ve vilâyetlere de (4 000) lira zam yapılmıştır. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1953 yılı tahsisatı 1954 yılı teklifi Fazlası 

202 12 Vilâyetler memurları ücreti 64 500 75 000 10 500 

Bu tahsisat; 3821 sayılı Teşkilât Kanununa bağlı (2) sayılı cetvel uyarınca sayısı 35 e baliğ olup 
muhtelif yıllarda (L) cetveline alınmış bulunan (8) i hariç (27) adedden ibaret bulunan kadro
nun ücretleri karşılığıdır. Bu memurların üst derece zamları, münhaller dolayısiyle sağlanan 
tasarruflardan karşılanmakta olduğu cihetle bu tertibe fazla tahsisat konulmamakta idi. Bu kere 
yapılan tâyinlerle 'münhal kadrolar kapatılmış olduğundan üst derece farkları için (10 500) lira 
tahsisat konulması zarauri görülmüştür. 

F. M. Tahsisatın mev'i 1953 yılı tahsisatı 1954 yılı teklifi Noksanı 

202 21 Merkez hizmetlileri ücreti 70 200 46 350 23 850 

50 hizmetliden ibaret bulunan mevcut kadrodan akarlar personeline ait 20 adedi; Ankara Müdür
lüğünün ihdası dolayısiyle vilâyetler hizmetlileri kısmına nakledilmiş olduğundan bu kadroların üc
ret tutarları bulunan (23 850) lira vilâyetler hizmetlileri ücreti maddesine aktarılmıştır. 

F. M. Tahsisatın mev'i 1953 yılı tahsisatı 1954 yılı teklifi Fazlası 

202- 22 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 359 250 462 500 103 250 

Ankara'da bir Vakıflar Müdürlüğü ihdası dolayısiyle (D) cetvelinin merkez hizmetlileri kıs
mından vilâyetler lizmetlileri kısmına (20) kadro nakledilmiştir. Diğer taraftan Gazianteb, Konya 
ve Manisa'da yeniden inşa olunan akarlarla İstanbul'da müstecirlerinden devir alman birinci ve 
ikinci vakıf hanlar için odabaşı, kaloriferci, hademe ve sair personel ile istanbul'daki hayrat ve 
akaratm ufak, tefek ve müstacel tamirlerinin idarece hemen yaptırılmsmı teminen bir tamiratı mü
temadiye ekibi kurulabilmesi için bâzı lüzumlu kadrolar ilâve edilmekle beraber yatak adedi 264 
den 300 e iblâğ edilmiş bulunan Gureba Hastanesinin laborant ve hastabakıcı sayısının da artırıl
masına zaruret hâsıl olduğu cihetle gerek merkezden nakledilen ve gerekse yeniden ilâve olunan 
bu kadroların ücretlerine karşılık olmak üzere (103 250) lira zam edilmiştir. 

F. M. Tahsisatın mev'i 1953 yılı tahsisatı 1954 yılı teklifi Fazlası 

202 40 intifa hakkı suretinde maktu ola
rak tahsis edilecek aylıklar 63 000 135 000 72 000 

Bugüne kadar zaptedilen vakıfların; vakfiye şartlarına göre ve bu baptaki nizamname uyarınca 
tahsis edilen aylıkların çoğunun pek cüzi miktarda olması alâkalıların sızlanmalarını mucip olduğun
dan bu aylıkların artırılması düşünülmekte idi ise de bütçe imkânsızlıkları dolayısiyle şimdiye kadar 
bu hususta bir şey yapılamamıştı. Bu kere yürürlüğe giren 6084 sayılı Kanunla gelirimizde husule ge
lecek artış bu düşüncenin kuvveden fiile çıkarılmasını mümkün kılmış olmakla; ekseriyeti bugünün 
hayat şartları muvacehesinde bir hiç mesabesinde bulunan aylıkların hiç olmazsa birer misline çıka-
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— 11 — 
rılması uygun görülerek gerek bu yükselmeden mütevellit farklara gerekse 1954 Bütçe yılında yapıla
cak tahsislere karşılık olmak üzere (72 OOO) lira zam edilmiştir. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1953 yılı tahsisatı 1954 yılı teklifi Fazlası 

203 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 83 000 120 000 37 000 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 90 000 147 000 .57 000 

Bu tahsisat ,hayrat ve âbidelerin onarma işlerinde istihdam olunan teknisyenlerle, 6092 sayılı 
Kanun mucibince yapılacak tesbit ve satış işlerinde çalıştırılacak tesbit memurlarının ücretleri 
karşılığıdır. 1954 yılı Bütçesi ile; 6084 sayılı Kanun uyarınca kiraların artması ve yeni inşa olu
nan akaratm kiraları dolayısiyle gelişen gelirle mütenasip olarak hayrat ve âbideler onarımı ter
tibine (790 000) lira fazla ödenek konulmuş olup bununla daha çok sayıda eser tamir ve memleke
tin muhtelif yerlerinde yeni akarlar inşa ettirileceği gibi 1953 yılında başlanan tesbit ve satış fa
aliyetine de daha geniş ölçüde devam edileceği cihetle mevcut onarma teknisyeni ve tesbit me
muru kadrosuna bâzı ilâveler yapılmasına zaruret hâsıl olmuş ve ilâve edilecek bu kadroların üc
retleri için ceman (94 000) lira zammedilmiştir. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1953 yılı tahsisatı 1954 yılı teklifi Noksanı 

206 40 Yakacak zammı 900 810 90 

1500 ve daha yüksk rakımlı yerlerdeki vakıflar teşkilâtı kadrolarına göre hesaplanmış olup bu ma
hallere dâhil bulunan Muş Vakıflar Memurluğu kaldırıldığından bu kadroya ait (90) lira tasarruf 
dilmiştir. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1953 yılı tahsisatı 1954 yılı teklifi Fazlası 
* 

209 11 % 5 emkli ve % 25 giriş kesenekleri 107 1)46 119 050 11 104 
ile artış f arkalrı 

Maaş ve ücret tertiplerindeki tahsisatın % 5,5 u üzerinden hesaplanmıtşır. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1953 yılı tahsisatı - 1954 yılı teklifi Fazlası 

209 * 12 % 1 ek karşılıklar 19 626 21 645 2 019 

Maaş ve ücret tertiplerindeki tahsisatın % 1 i üzerinden hesapalnmıştır. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1953 yılı tahsisatı 1954 yılı teklifi Fazlası 

209 13 Emekli ikramiyesi 50 000 100 000 50 000 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu ile bu kanunun bâzı maddelerinin tadiline dair olup 
25 senelik memurların da ikramiye almalarını âmir bulunan 6122 sayılı Kanun gereğince verilecek 
emekli ikramiyelerine (50 000 )lira tahsisatın kâfi gelmiyeceği anlaşıldığından (50 000) lira zam
medilmiştir. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1953 yılı tahsisatı 1954 yılı teklifi Fazlası 

209 14 Sandık yönetim masrafları 6 531 7 815 1 284 

T. C. Emekli Sandığı Kanununun 28 nci maddesi gereğince 1954 yılında sandığa ödenecek olan 
1953 yılma ait iştirak nispetinin; bu yıl bütçesinin emekli keseneği tertibine konulan tahsisatın 
0,0724 nispeti ile hâsılı zarbına müsavi olduğu sözü geçen Umum Müdürlükten bildirildiği cihet
le bu miktar üzerinden hesaplanarak konulmuştur. 

( S. Sayısı: 70 ) 
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1953 yılı tahsisatı 1954 yılı teklifi 

Emekli, dul ve yetim maaşları 545 000 529 401 

Noksanı 

15 599 

1950 bütçe yılından itibaren emekliye ayrılanların aylıkları T. C. Emekli Sandığı tarafından 
ödenmekte olup, bu tertipten yapılan sarfiyat seneden seneye tedricen azalmakta bulunduğundan, 
15. VI I I . 1953 tarihindeki müfredatına göre (15 599) lira bir tasarruf yapılması mümkün görüle
rek bu miktar tenzil edilmiştir. 

301 

1. 

10 
20 
30 
40 
50 
'60 

Tahsisatın nev 'i 

Merkez kırtasiyesi 
Döşemesi 

» Demirbaşı 
» öteberi masrafları 
» Aydınlatması 
» Isıtması 

1953 yılı tahsisatı 

2 000 
2 500 
2 500 
2 500 
1 000 

— 

1954 yılı teklifi 

3 000 
5 000 
6 000 
4 000 
1 500 
7 500 

Fazlası 

1 000 
2 500 
3 500 
1 500 

500 
7 500 

İş hacminin günden güne genişlemesi; senelerden beri tahsisatın kifayetsizliğine binaen ye-
nilenemediği gibi tamir de ettirilemediklerinden kullanılmaz bir hale gelmiş olan en mübrem bâ
zı mefruşatla demirbaştan madut yazı makinelerinden hiç olmazsa bir kısmının yenilenmesi
ne ve çeşitli yangın söndürme alet ve malzemesi alınmasına katî zaruret hâsıl olması; ve kuru
lacak olan Vakıflar Bankası ile birlikte Umum Müdürlüğün müştereken yerleştirilmesi mukarrer 
halen Etibankm işgalindeki idareye ait binanın evkaf apartmanında işgal edilen yere naza
ran daha geniş olup su sarfiyat bedeli ile temizlik ve öteberi masraflarının daha fazla tahsisata 
ihtiyaç göstereceği gibi ısıtma ihtiyacının da bu tertipten temini lâzımgeleceği nazara alınarak 
öteden beri mevcut 5 maddeden her birine birer miktar zam yapılmış ve yeniden 60 numara 
altında açılan ısıtma maddesine de (7 500) lira tahsisat konulmuştur. 

302 

M'. 

10 
20 
30 
50 

Tahsisatın nev 'i [953 yılı tahsisatı 1954 yıllı teklifi 

Vilâyetler kırtasiyesi 
» döşemesi 
» demirbaşı 
» aydınlatması 

6 000 
3 000 
4 000 
3 000 

9 000 
6 000 
8 000 
4 500 

Fazlası 

3 000 
:$ 000 
% 000 
l 500 

Senelerden beri bu tertiplere alınan tahsisat gayrikâfi olduğundan, vilâyetler ihtiyacının karşı
lanmasında müşkülâta düşülmekte ve bu yüzden fuzulî muhaberata yol açılmakta idi. Geçen sene 
yapılan birer miktar zamla mefruşatları pek köhne durumda bulunan Vakıflar İdaresinin! birkaçının 
mefruşatı yenilendiği gibi yazı makinesine ihtiyacı olan 6 vilâyetin de bu ihtiyaçları karşılanmış 
olup bu yıl da yine birkaçının bilhassa zaruri mefruşat eşyasiyle makine ihtiyaçları karşılanmak 
ve elektrik tesisatı olmıyan vakıflar idarelerinetesisat yaptırılmasından dolayı ihtiyaca kâfi gel-
miyen aydınlatma tertibinden borç devrine mahal kalmamak üzere her birine birer miktar zam ya
pılmak suretiyle artırılmalarına zaruret hâsıl olmuştur. 

F. 

303 

M. Tahsisatın nev 'i 1953 yılı tahsisatı 1954 yılı teklifi Fazlası 

Basılı kâğıt ve defterler 17 500 25 000 7 500 

Birkaç yıldan beri tasarruf maksadiyle; ihtiyaca gayrikâfi olmasına rağmen bir kısım matbuadan 
mevcut stoklardan ilâve suretiyle (17 500) lira tahsisatla idare edilmekte idi. Bu sene basılı kâğıt ve 
defterlerin ambar mevcudu tükenmiş olduğu gibi yeni ihdas olunan Ankara Vakıflar Müdürlüğü 

( 8. Sayısı : 70 ) 
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için bâzı matbu evrak ve defterlerin temini de lâzımgelmesine binaen artık bu miktarla idare edile-
miyeceği anlaşıldığından (7 500) lira ilâvesiyle 25 000 liraya iblâğ olunmuştur. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1953 yılı tahsisatı 1954 yıdı teklifi Fazlası 

304 11 Merkez posta ve telgraf, ücretleri 4 000 6 000 2 000 
12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 7 000 8 000 1 000 

Son üç yıllık sarfiyat seyri ve iş hacminin günden güne genişlemesi bu tahsisatın ihtiyaca kâfi 
gelmiyeceğini gösterdiğinden 1952 yılında olduğu gibi aktarma yapılmasına mahal kalmamak üzere 
ceman 3 000 lira zam edilerek 14 000 liraya iblâğ olunmuştur. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1953 yılı tahsisatı 1954 yıllı teklifi Fazlası 

304' 21 Merkez telefon masrafları 4 000 5 000 1 000 
22 Vilâyetler telefon masrafları 7 500 9 500 2 000 

PTT İdaresince şehirlerde otomatik telefon santralleri kuruldukça vakıflar idarelerinin 
jandarma santraline bağlı bulunan telefonları dapeyderpey yeni santrallere bağlanmakta olduğun
dan bu tertip sarfiyatının günden güne arttığı malûmdur. Diğer taraftan 6084 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girmesiyle artan varidatımızla mütenasip olarak yatırımlar kısmına mevzu tahsisat ge
çen yıllara nazaran 2 - 3 misli fazlalaştırılmış olup bu tahsisatla daha çok sayıda hayrat ve âbide 
tamirinin ele alınacağı tabiîdir. Bu inşaat ve tamiratı kontrol ve nezaret etmek üzere vilâyetlere 
gönderilen ve seyyar bir halde olduklarından kendileriyle tahrirat ve telgrafla muhabere etmek 
imkânı da bulunmıyan teknisiyenler tarafından sık sık mahallî vakıflar idarelerindeki telefonlarla 
merkezden talimat istenilmekte kendilerine yapacakları işler hakkında direktif verilmektedir. Bu 
kontrol işlerinin lâyikıyle ve süratle yürütülmesi bakımından içtinabı gayrimümkün olan işbu ko
nuşmalar fazla masrafı gerektirdiği ve bunun, geçen yıllara nispetle daha da fazla olacağı nazara 
alınarak gerek bunlara ve gerekse yeni santrallere bağlanacak telefonların tesis ve mükâleme mas
raflarına karşılık olmak üzere her iki maddeye (3 000) lira tahsisat ilâvesine zaruret hâsıl ol
muştur. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1953 yılı tahsisatı 1954 yıllı teklifi Fazlası 

305 Vilâyetler kira bedeli 4 000 10 000 6 000 

Bu tahsisat; halen kira ile tuttukları binalarda oturmakta bulunan valkıflar idarelerinin öde
dikleri kira bedelleri tutarıdır. Elâzığ ve Muş Vakıflar idarelerinin 1953 yılı içinde lâğvedil
miş ve Sivas Vakıflar İdaresinin de idareye 'ait bir binaya nakletmiş olması dolayısiyle bu 
tertipten (359) lira tasarruf edilmiş ise de bu tasarrufa mukabil 6082 sayılı Kanunla kiraların 
yükselmiş olmasına binaen (6 000) lira zam yapılması gerekmiştir. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1953 yılı tahsisatı 1954 yılı teklifi Fazlası 

306 Giyecekler 4 850 11000 6 150 

öteden beri Vakıflar İdaresinin merkez ve taşra teşkilatındaki odacılarla koruyuculara giyecek 
verilmekte iken; diğer dairelerin vilâyetlerdeki odacılarına giyecek vermedikleri anlaşılması üzerine 
bütçemizdeki tahsisat indirilmiş olup halen yalnız merkezde müstahdem bulunan odacılarla gece bek
çilerinin elbiseleri temin edilmekte bulunmuştur. Ancak Vakıflar İdaresinin esas gayesi olan hayri 
hizmetleri ifa edebilmesi için İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerimizde varidat temini maksadiyle 
inşa ettirdiği ve sayıları günden güne artan Vakıf İş hanları ile apartmanlarda istihdam ettiği ha
deme, kapıcı ve asansörcü gibi müstahdeminin pejmürde kıyafetleri, bu binaların, inşa edilmelerin-
deki ticari zihniyetle kabili telif olmadığı cihetle, bu personelin vazife başında muntazam bir kıya-

( S. Sayısı : 70 ) 
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fetle bulunmaları sağlanmak üzere birer takım elbise yaptırılması zaruri görülerek 6 150 lira zamme-
dilmiştir. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1953 yılı tahsisatı 1954 yılı teklifi Fazlası 

307 10 Sürekli görev yolluğu 5 000 8 000 3 000 

Son yılların sarfiyat seyrine nazaran esasen kifayetsiz bulunan bu tahsisatın, Emekli Kanunu
nu tadil eden kanunun tatbiki dolayısiyle hâsıl olacak ihtiyacı karşılıyamıyacağı anlaşıldığından 
3 000 lira zammiyle 8 000 liraya iblâğ olunmuştur. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1953 yılı tahsisatı 1954 yılı teklifi Fazlası 

307 20 Geçici görev yolluğu 60 000 90 000 30 000 

1953 yılı bütçesiyle hayrat ve âbideler onarımına ait tahsisat miktarı ve bununla mütenasip ola
rak teknisiyen sayısı artırılarak muhtelif vilâyetlerde geçen yıllardan bir misli fazla hayrat ve 
âbidenin tamiri ele alınmış olmakla bu tertipteki (60 000) lira kâfi gelmiyeceğinden munzam tah
sisat istenilecektir. Diğer taraftan 1954 bütçesindeki tamir tahsisatı ise (950 500) lira fazlasiyle 
(2 005 500) liraya; ve geçici hizmetliler ücreti tertibindek'i tahsisat da (94 000) lira fazlasiyle 
(300 000) liraya çıkarılmış olup önümüzdeki yıl onarma ve inşa faaliyeti daha da artacağından bu 
tertibe (30 000) lira zam yapılmıştır. 

F. M. Tahsisatın-nev'i 1953 yılı tahsisatı 1954 yılı teklifi Fazlası 

307 40 Ecnebi memleketler yolluğu 1 5 000 4 999 

içtimai 'hayatta çeşitli vazifeler gören vakıflar, medeni milletlerin hayatında ehemmiyeti git
tikçe artan bir mevki işgal etmektedir. Âbidelerin korunmasına, tamirine ve idaresine ait usul
lerden başlıyarak vakıf servetlerinin en verimli bir şekilde işletilmesinde ve değerlendirilmesin
de büyük bir tenevvü arzeden hayrî ve içtimai hizmetlerin, vâkıfların şartlarına ve zamanın 
icap ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yerine getirilmesinde takibedilen esaslara kadar birçok mu
dil meseleler ve her sahada olduğu gibi bu işlerde de kaydedilen terakkiler ve yenilikler vakıfçılık 
bakımından mühim birer tetkik mevzuu teşkil etmektedir. Bundan başka islâm hukuku çerçevesi 
içinde 'kurulmuş ve taazzi etmiş olan vakıflarımızla islâm memleketlerindeki vakıflar ve bilhassa 
Türk vakıfları arasında çok sıkı alâka ve münasebetler mevcuttur, islâm memleketlerindeki va
kıflar ve bunların idare şeklinde varılan merhaleler ve elde edilen neticeler de bizi pek yakından 
ilgilendirmektedir, idaremiz elemanlarının meslekî müktesebatlarını ve görgülerini artırmak ve 
.kuvvetlendirmek için yabancı memleketlerdeki vakıfları, bunların idare ve murakabe tarzlarını 
ve a'karcılık sahasındaki faaliyet hududunu yerinde -esaslı bir şekilde incelemek hakiki bir lüzum 
ve zaruret ifade etmektedir. (Bu yolda ihtiyar edilecek masraflara 'karşılık olmak üzere (5 000) 
lira tahsisat konulmuştur. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1953 yılı tahsisatı 1954 yılı teklifi Fazlası 

407 10 Aidat 70 000 120 000 50 000 

Vakıflar idareleri tahsildarlarına 3461 sayılı Teşkilât Kanununun 8 nci maddesi gereğince, 
akar kiraları tahsilatından % 2, icarei müeccele ve mu'kataa tahsilatından % 5 nispetinde aidat 
verilmektedir. Bu kere 6084 sayılı Kanunun yürürlüğe konulması ve yeni binalar dolayısiyle ica
rei vahide tahsilatında (1 700 000) lira ve icarei müeccele ile mukataa tahsilatında (137 000) lira 
artış vukubulacağı tahmin edilmekte olduğundan bilhesap (50 000) lira zam yapılması zaruri gö
rülmüştür. 

( S. Sayısı: 70) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 1953 yılı tahsisatı 1954 yılı teklifi Noksanı 

407 30 Geri verilecek paralar 85 000 68 000 17 000 

Şimdiye kadar yapılan sarfiyata nazaran (68 000) lirahrn kifayet edeceği anlaşıldığından 
(17 000) lira tenzil edilmiştir. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1953 yılı tahsisatı 1954 yılı teklifi Fazlası 

407 .40 Mahkeme harçları 146 400 156 000 9 600 

Son yılların sarfiyat seyrine nazaran işbu tahsisatın kifayet etmiyeceği anlaşıldığından (9 600) 
lira zammiyle (156 000) liraya iblâğ olunmuştur. 

F. İM. Tahsisatın nev'i 1953 yılı tahsisatı 1954 yılı teklifi Fazlası 

417 13 Tapu harç ve masrafları 8 000 14 000 6 000 

5887 sayılı Kanunla tapu harçlarına zam yapılmış olmasından dolayı 1953 Bütçesiyle bu tertibe 
4 000 lira zam edilmişti. Bu kere meriyete giren 6092 sayılı Kanun uyarınca vakıf gayrimenkulle-
rin tesbit ve tescilleri işi önemle ele alınmış olup önümüzdeki sene bu faaliyete geniş ölçüde de
vam edileceği gibi 2762 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin harca mütaallik hükmünün meriyetten 
kaldırılmasiyle hayrat gayrimenkullerin tapuya tescillerinde de harç ödenmesine başlandığı cihet
le işbu tertıpdeki tahsisatın ihtiyacı karşılıyamıyacağı şimdiden anlaşıldığından (6 000) lira zam 
yapılması zaruri görülmüştür. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1953 yılı tahsisatı 1954 yılı teklifi Fazlası 

417 14 Başka her çeşit masraflar 135 000 185 000 50 000 

Bu tertipteki tahsisat, vakıf han ve apartmanlardan kaloriferli bulunanlar için alman ma
den kömürü bedeli ile umumi yerlerdeki elektrik ve su sarfiyatı bedelleri ve bilûmum akaaratın 
kira, satış ve saire dolayısiyle yapılan ilân ücretleri karşılığıdır. Son yıllarda İstanbul, Erzurum, 
Gazianteb ve Manisa'da inşa edilen ve bir kısmı ikmal olunarak hizmete giren iş hanlarının 
yukarda sözü edilen ihtiyaçları dolayısiyle bu tertipten yapılan sarfiyat artmış olup önümüzdeki 
sene diğerlerinin ikmal ve İstanbul'daki 1 ve 2 nci vakıf hanların toptan kiralamış ,olan eski 
müstecirlerinden devralmmasiyle daha da artacağı cihetle; 1953 yılında esasen kâfi gelmiyen bu 
tahsisat ihtiyacı karşılayamıyacağmdan (500 000) lira zammiyle (185 000) liraya iblâğ edil
miştir. 

F. M. Tahsisatın nfev'i 1953 yılı tahsisatı 1954 yılı teklifi Noksanı 

418 10 Faiz 5 000 2 000 3 000 

Bu tahsisat; bütçe kanunlarının maddei mahsusası ile verilen salâhiyete dayanılarak açılan 
(500 000) liralık kredinin faizi karşılığıdır. 1952 yılında idarenin nakit durumu müsait bulun
duğundan böyle bir kredi açılmasına lüzum hâsıl olmadığı cihetle bu tertipten sarfiyat yapıl
mamış ve 1953 yılında da henüz kredi açılmasına ihtiyaç hissedilmemiş ise de önümüzdeki sene 
durumun ne olacağı şimdiden kestirilemiyeceğinden her ihtimale karşı (2 000) lirası alıkonula-
rak (3 000) lirası tenzil edilmiştir. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1953 yılı tahsisatı 1954 yılı teklifi Fazlası 

418 20 Para taşıma masrafları 1 000 3 000 2 000 

( S. Sayısı: 70) 
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Varidatımızın inkişaf etmesiyle mütenasip olarak bu tertipteki sarfiyat önümüzdeki sene da

ha artacağı cihetle esasen kifayetsiz olan bu tahsisat ihtiyacı karşılayamıyacağmdan (2 000) 
lira zam yapılmıştır. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1953 yılı tahsisatı 1954 yılı teklifi Fazlası 

419 özel kanunu gereğince yapılacak 
tesbit ve satış masrafları 60 000 70 000 10 000 

1953 bütçe yılı içinde kanunun çıkmasiyle başlıyan bu faaliyete önümüzdeki sene geniş ölçüde 
devam edileceği cihetle (10 000) lira zammedilerek (70 000) liraya çıkarılmıştır. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1953 yılı tahsisatı 1954 yılı teklifi Fazlası 

422 Gureba Hastanesi masrafları 250 000 328 000 78 000 

İstanbul'daki Vakıf Gureba Hastanesinin umumi masrafları için bütçemizden verilmekte olan 
(250 000) liranın bu kere, mevcut yatak adedinin 36 ilâvesiyle 300 e çıkarılması dolayısiyle artan 
ihtiyacı karşılamıyacağı anlaşıldığından (78 000) lira zammiyle (328 000) liraya iblâğı zaruri gö
rülmüştür. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1953 yılı tahsisatı 1954 vıdı teklifi Fazlası 

75 000 150 000 75 000 

istanbul'da halen üç imaretimiz mevcut olup bu imaretlerden her gün 2 800 kadar fakirle yok* 
sul ilkokul talebesine sıcak öğle yemeği verilmektedir. Vakıflar İdaresinin başta gelen hayri hiz
metlerinden bulunan fakir ve muhtaçlara yardım işi önümüzdeki sene daha geniş ölçüde ele alı
narak birkaç vilâyette daha imaret açılması kararlaştırılmış olduğundan bu tahsisat bir misli 
zam yapılarak (150 000) liraya çıkarılmıştır. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1953 yılı tahsisatı 1954 yılı teklifi Fazlası 

427 Çeşitli hayır şartları 20 000 50 000 30 000 

2762 sayılı Kanun uyarınca mazbut vakıflar arasına alman binlerce vakfın çeşitli hayır şart
ları bulunmaktadır. Bunlardan hatim ve mevlût okutulması gibi diyanî mahiyette olanlar cami 
hizmetlerine Vakıflar Umum Müdürlüğünce bakılmakta iken kısmen ifa olunuyordu. Camilerin 
Diyanet İşleri Reisliğine devri üzerine bu masrafların karşılandığı mezkûr Umum Müdürlük büt
çesindeki hayrat öteberi masrafları tertibi Diyanet işleri Bütçesine aktarıldığından; bu reislikçe 
yerine getirilmiyen bâzı vakfiye şartlarının eskisi gibi ifası ve ayrıca çok çeşitli olan diğer hayır 
şartlarının da bir tasnife tâbi tutularak bugünün ihtiyaçlarına uygun olanlarının Vakıflar Umum 
Müdürlüğünce tesbit ve tatbik olunacak uzun vadeli bir program dâhilinde peyderpey yerine geti 
rilmelerini temin için 1953 Bütçesine (20 000) lira tahsisat konulmuştu, önümüzdeki sene bu işe 
hız verilerek daha şümullü bir şekilde ifasına gayret sarf edileceği cihetle (30 000) lira ilâvesiyle 
(50 000) liraya çıkarılmıştır. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1953 yılı tahsisatı 1954 yıilı teklifi Fazlası 

428 Üniversite ve yüksek okullar muh
taç öğrencileri yurt masrafları — 100 000 100 000 

Muazzam vakıflar vücude getirmiş olan atalarımız vakfiyelerinde, çeşitli hayır şartları arasın
da fakir ve yoksul talebelerin tahsil ve tedrisine geniş ölçüde yer ayırmış ve bu konuda gayet et
raflı şartlar koymuşlardır. Vakıflar idaresinin gayesi de, vakfiyelerde mevcut olan bu şartlan 

423 İmaretler masrafları 
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bütçe imkânları dâhilinde ve mümkün mertebe aynen yerine getirmek olduğu cihetle, önümüzde
ki sene 1952 yılında İstanbul Belediyesinden devir alınarak halen tamir ettirilmekte bulunan Fâ
tih Medreselerinde (150) kişilik bir yüksek tahsil talebe yurdu tesisi düşünüldüğünden; yeniden 
açılan bu tertibe 100 000 lira tahsisat konulmuştur. 

P. M. Tahsisatın nev'i 1953 yılı tahsisatı 1954 yılı teklifi Noksanı 

450 Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulan öğrencilere verilecek burs
lar 18 600 15 500 3 100 

• 
Bu tahsisat Ankara.Üniversitesi İlahiyat Fakülytesindeokutulmakta olan 12 öğrenciye verilen 

burs ve sömester harçları olarak konuluyordu. Bu öğrenciler 1953 yılında mezun olmuşlar ise de 
önümüzdeki sene bu suretle burs verilerek 10 talebe daha okutulması düşünüldüğünden (3 100) li
ra noksaniyle (1'5 500) lira teklif edilmiştir. 

P. M. Tatasisatın nev'i 1953 yılı tahsisatı 1954 yılı teklifi Fazlası 

451 10 Satınalma ve abone 2 500 o 000 2 500 

Gazete abone bedelleri ile satınalınmasma lüzum görülen kitapların bedeline karşılık olmak 
üzere konulan bu tahsisat ihtiyaca kâfi gelmediğinden idareye faydalı ve mevzuatla ilgili bâzı ki
taplarla teknik servisler için lüzumlu eserler alınamamaktadır. Bu gibi zaruri ihtiyaçları sağlamak 
üzere (2 500) lira zammedilmiştir. 

P. M. Tahsisatın nev'i L953 yılı tahsisatı 1954 yılı teklifi . Fazlası 

451 25 Başka her çeşit yayın ve tanıtma 
masrafları 10 000 25 000 15 000 

Vakıflar ve âbidelerle ilgili her türlü yayın işleri, vakfiyelerin yayın ve teşhiri, resim ve fo
toğraf malzemesi satın alınması, Vakıflar haritası ve Vakıf terimleri sözlüğü vücuda getirilmesi, 
hayrattan anıt değerinde olanları tanıtarak hayır fikrini yaymak maksadiyle Yapılacak her çeşit 
tanıtma işlerinin masrafları bu fasıldan ödenmektedir. 

Ancak mahiyetleri itibariyle çok önemli bulunan «bu işlerin yapılması fazla masrafı icabettir-
d'iği ve karşılık olarak konulan tahsisat ise kifayetsiz bulunduğu cihetle şimdiye kadar yapılan 
işler mevzuun şümulü ve zenginliği yanında hiç mesabesindedir, önümüzdeki sene Vakıflarla ve 
eski eserlerle ilgili hiç olmazsa birkaç eser neşri düşünüldüğünden bu hususta 'ihtiyar edilecek 
masraflara karşılık olmak üzere (15 000) lira zam edilmiştir. 

P. M. Tahsisatın nev'i 1953 yılı tahsisatı 1954 yılı teklifi Noksanı 

— İzmir Fuarındaki Vakıflar Pavyo
nunun her çeşit masrafları 3 000 3 000 

Bu fasıldaki 'tahsisat; İzmir'de Kültürpark'ta Ma remize ait (Vakıflar Pavyonu) nun tamir 
masrafı öle Fuarın devamı müddetince vukubulan sair masraflarım karşılrk olarak konulmakta idi. 
Bu kere sözü geçen binanın intifa hakkı; mülkiyeti vakıfta kalmak ve Umum Müdürlüğümüze ait 
faaliyetlerin ve mevzuların halka izahına kifayet edecek yerlerin lüzumu halinde bütün sene zar
fında İdaremize tahscs edilerek Fuarda tanıtma işlerine devam olunmak kayıt ve şartlariyle (Türk 
Eserleri Müzesi) haline ifrağ edilmek üzere ve yedi sene müddetle Millî Eğitim Vekâletine devro-
lunduğu cihetle 458 numarayı tanıyan bu fasıl kaldırılmıştır. 

( S. Sayısı t 70) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 1953 yılı tahsisatı 1954 yılı teklifi Fazlası 

502 10 1949 - 1952 yılları borçları 10 000 30 383 20 383 

1948 - 1952 yıllarında tahakkuk edip ödenmemiş olan borçlarla, zuhuru muhtemel diğer borç
lara 'kâfi gelmiyeceği anlaşıldığından (20 383) lira ilâvesiyle (30 383) liraya çıkarılmıştır. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1953 yılı tahsisatı 1954 yılı teklifi Noksanı 

502 20 1928-1948 yıllan borçları 883 673 210 

Halen tahakkuk etmiş böyle bir 'borç bulunmadığı cihetle, her ihtimale binaen (673) lirası alı-
konularak (210) lirası tenzil edilmiştir. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1953 yılı tahsisatı 1954 yılı teklifi Fazlası 

701 10 Vakıf akarlar ve kira getirmiyen 
binalar onarımı 95 000 255 500 160 500 

Kendi varidatı ile yaşıyan Vakıflar İdaresi varidatının yarıdan fazlasını akaarlardan elde edi
len (îcarei vahide) teşkil ettiği cihetle tamir ve sair suretle bunların idamelerini temin etmek 
mecburiyetindedir. Ancak geçen yıllarda Millî Korunma Kanununun kiralara koyduğu tahdit
lerden dolayı elde edilen varidatla mütenasip olarak bütçelere ihtiyaca yetecek miktarda tamir 
tahsisatı konulamadığı cihetle; akaarlarımız günden.güne harabiyete sürüklenmiş ve gelir ge
tirme kabiliyetlerini kaybetmişlerdir. Bu kere 6084 sayılı Kanunla kiralara yapılan zamdan dolayı 
varidatımızda vukubulan artış bu tamir tahsisatının artırılmasına imkân bahşetmiş olmakla 
(160 500) lira fazlasiyle (255 500) liraya iblâğ edilmiştir. 

F. M. Tahsisatın nev'i 1953 yılı tahsisatı 1954 yılı teklifi Fazlası 

701 20 Hayrat ve âbideler onarımı 960 000 1 750 000 790 000 

Mühim bir kısmı harap bir halde olup tamirleri için milyonlarca liraya ihtiyaç bulunan hay
rat ve âbidelerimizin önemle ve bir program dâhilinde ele alman tamir işine hız verilerek da
ha fazla eserin kurtarılabilmesi için varidatımızda vukubulan artıştan istifade edilerek (790 000) 
lira zam edilmiştir. 
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17 . XII . 1953 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1954 yılı Bütçesine ait kanun lâyihasını gelir ve gider kısımları 
içinde tetkik ettim. 

1954 yılı Bütçesi; 1953 Bütçesine nazaran gelir kısmı (1 947 500) lira fazlasiyle gider kısmı da 
bâzı fasıllardan tenzil edilen (66 089) lira çıkarılınca gelir fazlasına tekabül eden (1 947 500) lira 
fazlasiyle denk bir bütçe tanzim edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. 

Gelir fazlasının ne suretle tahassul ettiğini ve gider fazlalığının ne gibi sebeplere müstenit oldu
ğunu gelir ve gider bölümleri üzerinde ayrı ayrı tetkik edebiliriz. 

Varidat ktsmt 

1953 yılında varidat tahmininin (6 075 500) lirası idarenin kendi gelir kaynaklarından, (1180 000) 
lirası da Hazine yardımından terekkübetmek üzere ceman (7 255 500) lira iken, 1954 yılı Bütçe
sinin (8 023 000) lirası Umum Müdürlüğün kendi gelir kaynaklarından, (1 180 000) lirası da Fâ
tih Külliyesine, dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata yardımlara ve 
mülhak vakıflara ait cami ve mescit hademelerinin ücret fasıllarına yapılıacak zamlara karşılık 
olmak üzere Umumi Muvazeneden verilecek yardımlarla birlikte (9 203 000) lira olarak tesbit edil
mişti!. 

Bu miktar geliri fasıllarına göre şu suretle mütalâa edebiliriz. 

P. M. 

1 1 Icarei vahide gelirini teşkil eden bu faslın 1 nci maddesi 1953 yılında (2 700 000) lira 
iken bu sene bütçesinde (1 700 000) lira bir fazlalık göstermektedir. Bu artış Millî 
Korunma Kanununda yapılmış olan tadilât dolayısiyle kira bedellerinden husule 
gelen artıştan ve 1954 yılı başına kadar hizmete girmiş ve girecek olan 7 akarın temin 
edceği gelirden hâsıl olmaktadır. 

1 2 Bu maddeye konulmuş olan (350 000) liralık gelir, 1953 yılı Bütçesine nazaran 
(110000) lira bir fazlalık göstermektedir.Bu fazla tahminin geçen yılların tahsilatı göz 
önüne alındığı takdirde tahakkuku mümkün olup olamıyacağı üzerinde yapılan tetkik 
sonunda idarenin meriyete girmiş bulunan Âmme Alacakları Kanununun tatbikında is
tifade edilerek tahakkukun mümkün olabileceği anlaşılmıştır. 

3 Üçüncü maddeye mevzu tahsisat, 1953 yılı tahminine nazaran (27 000) lira fazlasiyle 
(50 000) lira olarak gösterilmiştir ki bu gelir fazlasının da keza Amme Alacakları Ka
nunu hükmüne dayanılarak elde edileceği mülâhaza olunmaktadır. 

2 1 Mahlûl muacelesini teşkil eden bu madde, 1953 yılında (220 000) lira iken bu sene 
(30 000) liralık bir tahmin artışı göstermek suretiyle (300 000) lira tahmin olunmuş
tur. 
1953 yılının 8 aylık tahsilatı olan (266 756) lira dikkate alındığı takdirde (80 000) li
ralık bir fazlalığın tahakkuku mümkün görülebilir. 

2 İdarenin zeytinlikler hâsılatını gösteren bu maddeye mevzu hâsılat geçen sene olduğu 
gibi yine (100 000) lira olarak gösterilmiştir. 1952 yılının hâsılatı tetkik olunduğu za
man filhakika bu kısım gelir (55 790) lira bir fazlalık göstermekte ise de, zeytinlikle-

( S. Sayjsı : 70 ) 
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rin umumi durumu her sene muttarit bir artış göstermediğinden yıllık rekolteye göre 
bütçeye hakiki bir tahmin rakamı koymanın doğruluğu lüzumuna riayet olunarak ge
çen seneki muhammen miktar bu sene de aynen muhafaza olunmuştur. 

3 Bu maddeye mevzu (250 000) lira geçen sene tahmininden (21 500) lira noksandır. Bu 
eksiltmenin sebebi ise, bu kısma dâhil bâzı arazinin bu sene tasfiye olunacağı müta
lâa ve kararından ileri gelmektedir. 

4 Bu maddeyi teşkil eden (Vakıf Zeytinlikler işletmeleri hâsılatı ve kira bedeli) tah
mini geçen yıl olduğu gibi bu sene de aynı miktar konulmuştur. 1953 yılının tahmin 
miktarı (600 000) lira ve 8 aylık tahsilat (752 000) lira olmasına rağmen bu varidatın 
1954 yılı içinde aynen (600 000) lira olarak tahmin olunması Aydın İşletmesine ait 
bir kısım zeytin ağaçlarının 6092 sayılı Kanun mucibince tasfiyesine karar verilmiş 
olmasından ileri geldiği görülmüştür. 

5 Memba suları hasılatını ihtiva eden bu maddeye mevzu varidat 1953 yılında olduğu 
gibi (50 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 
Taşdelen, Karakulak gibi dünyanın en nefis membamı teşkil eden bu gelir kaynakla
rının temin etmekte oldukları varidatın ihtiyar olunan külfet ve masraflara rağmen 
50 bin liranın hududunu taşamaması esbabını araştırdığımız zaman elde edeceğimiz 
neticeyi şu kısa cümlede telhis ve ifade mümkündür. (Membalarm istihlâk mahal
line çok uzak bulunması yatırılacak sermayenin müspet bir muhassala vermiyeceği 
endişesi). Bu itibarla bu iki kaynak halen gelir bakımından kısır durumunu muhafa
za etmektedir. 

6 Bu maddeye konulan (431 000) liraçeşitli hasılattan ibaret olup 1953 yılı tahmininin 
aynını teşkil etmektedir. Ve müstenidatı kanuni vecibelerden mütevellittir. 

7 Bu maddeyi teşkil eden gelir 2762 sayılı Vakıflar Kanunu mucibince akar ve top
rak satış bedeli faizi olup geçen seneye nazaran (15 000 )lira noksaniyle tahmin 
olunmuştur. Tahminde yapılan bu indirme faiz hadlerinin indirilmiş bulunması dolayı-
siyle 1952 yılı tahsilatındaki düşüklük göz önünde tutularak (385 000) lira tahmin 
olunmuştur. 

8,9 Bu maddelere mevzu tahsislere geçen yılların seyir ve hasılatı dikkate alınarak ay-
10 nen muhafaza edilmek suretiyle bütçe gelirinin her hangi bir zorlama tesirinden 

uzak tutulmasına dikkat ve ehemmiyet verilmiştir. 

Hazineden yapılan yardım. Bu fasla konulan (1 180 000) lira geçen senenin aynı mik
tarıdır. Bu tahsisatın 500 bin lirası ile Fâtih külliyesinin tamiratına devam olunacak, 
(500 000) lirası dernekler ve köyler tarafından yeniden yapılan veya tamir olunan 
hayrata yardım yapılacak ve (180 000) lirası da mülhak vakıflara ait hayrat had«-
melerinin aldıkları maaş ve ücretlere yardım yapılacaktır. 

Geçen yıldan, de vrolunan varidat fazlalığını teşkil eden bu fasılda bu yıl geçen yıla 
nazaran (64 000) lira bir fazlalık vardır. Bu tahmin fazlası hasılatın seyrine ittibaen 
yapılmıştır ki, yıl sonu katî hesabında bunun tahakkuk edeceği katî sayılmaktadır. 
Varidat bütçesi üzerinde yaptığımız bu tetkika göre, Umum Müdürlüğün 1954 yılı 
için yapmış olduğu tahminlerin isabetli olduğu ve tahakkukunun daima mümkün 
bulunduğu memnuniyetle müşahede olunmuştur. 

Masraf Bütçesi 

Masraf bütçesine gelince : 
1954 yılı masraf bütçesi 1953 yılma nazaran (2 013 589) lira bir fazlalıkla t**-
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zlm edilmiştir. Masraf bütçesinin muhtelif fasıl ve maddelerine yapılan bu miktar 
eklemeye mukabil bâzı fasıl ve maddelerden de (66 089) lira tenzil edilmiştir ki, 
bu indirme (2 013 589) liradan düşüldüğü zaman. 1954 yılı masraf bütçesine yapı
lan zammın (1 947 500) liradan ibaret olduğu anlaşılır. 
Bu vaziyete göre masraf bütçesinin muhtelif fasıl ve maddelerine yapılan zamla
rın mucip sebeplerini bölümlerinde şu suretle tetkik ve mütalâa edebiliriz. 

11 Merkez memurları maaşlarını teşkil eden bu madde, geçen seneye nazaran 45 000 
lira fazlasiyle (665 000) liradır. Bu fazlalık, kadro darlığı yüzünden terfi edemi-
yen memurların bir üst derece zamları ile terfi farklarından ve bu sene için (L) 
cetvelinden faal kadroya alınan 6 yüksek dereceli memur adediyle alınanların ye
rine (L) cetveline iade edilen 6 aded daha aşağı dereceli memurun kadro maaş fark
larından ileri gelmektedir. 

12 Bu madde dahi geçen sene tahsisatına nazaran (60 000) lira fazlalık göstermekte 
olup bu artışın sebebi de, 11 nci maddede zikrolunan terfi sebebine müstenittir. 
Yalnız burada (L) cetvelinden faal kadroya her hangi bir nakil yapılmamıştır. 

13 Kaldırılmış tekke ve zaviyeler mensupları maaşları tahsisatına ait bulunan bu mad
de, geçen 1953 Bütçesine nazaran 240 lira noksandır. Bu noksanlık yüzünden bu 
tertipten maaş alanların miktarlarının yıl geçtikçe azalmakta olmasından ileri ge
len bir keyfiyettir. 

14 Tevliyet ye evlâdiyet maaşlarına ait bu maddeye (10 000) lira bir zam yapılarak bir 
evelki yıl tahsisatının iki misline çıkarılmıştır. Mucip sebebi 2762 sayılı Kanunun neş
rinden sonra mütevellilere tahsis olunan maaş miktarlarının bugünkü hayat zaruret ve 
şartları altında geçime medar olamıyacak bir nispette az olması ve bu maaş müstahakla-
nnın bir derece terfihlerinin zaruri görülmüş olmasıdır ki yerinde bir mülâhazadır. 

15 Bu madde de 1953 yılma nazaran görünen (56 800) lira fazlalık, bu tertipten ayda en 
çok altı lira maaş alan muhtaç ve körlerin biraz ikdarlarmın zaruri görülmesinden ileri 
gelmiştir. Her suretle yardıma muhtaç durumda olup cemiyetin hamiyet ve mürvetine 
sığınan bu malûllerin her ay aldıkları âzami 6 liranın kuru bir ekmek parası dahi ala-
mıyacağı dikkate alınacak olunursa bu tertibe yapılan zam yerindedir. Adedleri beş 
yüzü bulmakta olan bu malûllerin aylık tahsisleri bu suretle 15 liraya çıkarılarak hiç 
değil günlük ekmek paraları temin edilmiş olacaktır. 

22 «Vilâyetler hizmetlileri ücretlerine bu yıl yapılmış olan (103 250) liralık zam Ankara'da 
bîr Vakıflar Müdürlüğü ihdası dolay isiyle (D) cetvelinin merkez hizmetlileri kısmın
dan vilâyetler hizmetlileri kısmına (20) kadro nakil edilmiş olmasından ve yeni hizmet
lerin gerektirdiği zaruretler dolayısiyle hizmet kadrosuna yapılan zamlardan ileri gel
mektedir ki, bu arada Vakıflara ait hayratın ve akarların icabettirdiği daimî ve müs
tacel tamirleri vaktinde ve anında yapabilmek için istanbul'da bir tamir ekipinin 
ihdası zarureti bu artışa âmil olmuştur. 

40 Bu tertipten aylık alanların almakta oldukları miktar pek cüzi olmakla beraber vakfın 
gelirlerine göre de mütenasip bulunmadığından gelirin tezayüdü dikkate alınmak sure
tiyle (72 000) lira bir zam yapılarak (135 000) liraya çıkarılmıştır. 

11,12 Bu tertip, 1953 yılı tahsisatına nazaran (94 000) lira bir fazlalık göstermektedir. Bn 
artışın mucip sebebi şu suretle izah edilmektedir. 
Bu tahsisat, hayrat ve âbidelerin onarma işlerinde istihdam olunan tekmsdyenlerie 
6092 sayılı Kanun mucibince yapriacak tesbit ve satış işlerinde çalıştırılacak tesbil 
mamurlarının ücretleri karşılığıdır. Kiraların artması ve yeni inşa olunan akarları» 
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kiraları 'dolayısiyle gelişen gelirlerle mütenasip olarak hayrat ve âbidelerin onarımı 
ıtertdbine (790 000) lira bir fazla ödenek konulmuş ve bununla daha çok sayıda eser 
tamir edilmesi kararlaştırılmıştır. 
Bu vaziyete binaen bu işlerde çalıştırılacak teknisiyen ve tesbit memuru kadrosuna 
bâzı ilâveler yapılması zaruretine binaen bu iki maddeye (94 000) lira bir ekleme ya
pılmıştır. 

209 Bu faslın maddelerine yapılan zamlar kanuni icaplara uygun görülmüştür. 

301 Merkez daireleri büro masrafları için yapılan ceman (16 500) liralık zam iş hacminin 
genişlemiş olmasından ve Vakıflar Umum Müdürlüğünün yeni bir binaya nakletmesi 
mukarrer olduğundan bu nakil dolayısiyle hâsıl olan ihtiyaçtan ileri geldiği anlaşıl
mıştır. 

302 Bu bölümdeki artışların da iş hacminin genişlemiş olmasından ileri geldiği görül
müştür. 

306 Bu fasıl, 1953 yılı Bütçesindeki tahsisata nazaran (6 150) lira fazlasiyle (11 000) 
liraya çıkarılmıştır ki, bu sene kadroya alman hizmetlilere verilecek elbise ve saire 
dikkate alınarak artırılmıştır. Yalnız, geçen seneki raporumuzda da arzettiğim veç
hile taşra teşkilâtında istihdam edilen odacılara giyecek verilmediğinden bunların du
rumu çok perişan ve sefil bir haldedir. 407 nci bölümün 30 ncu maddesini teşkil 
•eden (Geri verilecek paralar) tahsisatından (10 000) lira tenzil edilip bu fasla eklen
diği takdirde taşra teşkilâtında istihdam olunan odacıların da muntazam bir kıyafete 
sahip olmalarına imkân verilerek resmiyet mefhumunun ifadesi yerini bulmuş olacak
tır. Bu itibarla yüksek ikomisyonun bu teklifini dikkate alacağından 'emin bulunmak
tayım. 

307 40 Bu fasla konulan (4 999) liralık tahsisatla ecnebi memleketler vakıf idarelerinin iş
leme ve inkişaf sistemlerinin tetkik olunması derpiş olunmuş ise de, vakıf idare ve 
nizamı dünya çapında bir kıdem ve selâbete sahip olan vakıf sistemimizin Mısır 
ve Suriye gibi esası bizim olan memleketlerin vakıf idarelerinin etüde ihtiyaç göster-
miyecek nispette ileri olduğuna- kaani bulunduğumdan bu tahsisatın kabul buyurulma-
ması fikrindeyim. 

428 Geçen yıllarda olmıyan bu fasıl yeniden açılarak (100 000) lira tahsisat konulmuştur. 
Bu ödenekle Fâtih Külliyesinin tamir ve inşaatı ikmal edilmiş olan kısmında Üniver
site talebelerinden fakir ve himayeye muhtaç olanları barındırılacak, külliyenin bu 
kısmı bir talebe yurdu ittihaz olunacaktır. 
Diğer fas'ıllardaki tahsislerde göze çarpan artmalar mer'i kanunların ve hayati zaru
retlerin birer tabiî icabı olarak dikkate alındığı takdirde bütçenin masraf kısmında 
da bir samimiyetin mevcudiyeti müşahede olunabilir. 

Yatırım, kısmı 

701 10 Bu madde 1953 yılında (95 000) liradan ibaret iken bu sene (160 500) lira ilâvesiy
le (225 500) liraya iblâğ olunmuşur. Vakıflar gelirinin esas kaynağını akarlar teş
kil ettiğine göre bu akarların esaslı tamiratı hiç şüphe, yak ki, kira rağbetini artırmaya 
en mühim bir vasıtadır. Binaenaleyh, yeni kira bedellerinin artması muvacehesinde 
idare elde ettiği gelir fazlasiyle akarlarının tâmiratını dikkate almış bulunmakla 
bir kiyaset göstermektedir. 
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701 20 Hayrat ve âbideler onarımı geçen sene (960 000) lira iken bu sene (790 000) lira ilâ
vesiyle (1 750 000) liraya çıkarılmıştır. Bu karşılık da idare gelirinin inkişaf ve art-
masiyle mütenasip olarak temin olunmuştur. Bu suretle Millî medeniyetimizin eşsiz 
eserleri ve ecdat yadigârları tahripten kurtarılmış bulunacaktır. 

702 Fâtih külliyesinin tamamen ikmali mukarrer bulunduğundan tamirata bu sene de de
vam olunacaktır. 

İdarenin 1953 yılı Bütçe faaliyeti 

1954 yılı mesaisi için mütevazin bir bütçe hazırlamaya-muvaffak olunmuş bulunan Vasıflar 
İdaresi 1953 yılında da bütçesini tevzine muvaffak olmuştu. 1954 yılı bütçesinin tetkik ve müzâ
keresine girerken idarenin 1953 yılı faaliyetini toplu surette gözden geçirmenin faydalı olacağını 
mülâhaza ederek bu hususta Yüksek Komisyonu kısaca tenviri faydalı görmekteyim. Şöyle ki : 

İnşaat ve Tamirat 

1953 yılı içinde 1952 - 1953 yılları akar inşaat programına dâhil işlerden aşağıda yazılı olanlar 
ikmal edilerek hizmete alınmıştır 

istanbul îşhanı ikmal edilerek hizmete girmiştir. 
Erzurum'da inşa edilen 4 apartman hizmete girmiştir. 
Aydın Hal Binası ikmal edilmiştir. 
Gazianteb îşhanı ikmal edilmiştir. 
Manisa îşhanı ikmal edilmiştir. 
Erzurum îşhanı 'ikmal edilmiştir. 
istanbul'da yapılan Beşinci Vakıf han ikmal edilmiştir. 

İnşaatı devam edenler 

Konya'da yapılmakta olan îşhanı 
Antalya'da yapılmakta olan Turist Otel'i 
Aydın'da yapılmakta olan soğuk hava deposu 
Koçarlı kazasında yapılmakta olan hal binası 
Çine'de yanılmakta olan hal binası 
Giresun'da yapılmakta olan hamam ve otel 
izmit'de yapılmakta olan dükkanlı apartman 
Tekirdağın'da yapılmakta olan 13 dükkân 

1953 yılı sonuna kadar ihaleleri yapılacak olanlar 

Edirne'de bir otel 
Kütahya'da dükkanlı bir apartman 
Eskişehir'de îşhanı * 
Tire'de Santral Garajı 
Sivas'da bir îşhanı 
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dir. Bunlardan gayrı muhtelif mahallerde 30 bina yaptırılmak üzere bir inşaat programı hazırlan
mıştır. 

Akar satışları 

1953 yılı içinde (1 490 758,95) liraİDk satış yapılmış ve bedelleri tahsil olunmuştur. 

Tamirat faaliyeti 

1953 yılı içinde (170 000) lira sarfiyle mevcut akarların en mübrem tamirileri yapılmış, bu su-
ıretle idareye gelir temin eden akarların değerleri artırılmıştır. 

Hayrat inşa ve tamiratına yardım 

t953 yılı içinde hayrat inşa ve tamiratına yapılan' yardımlar çok faydalı olmuştur. Halk tara
fından gerek derneik .teşkili suretiyle, gereik bir hayır gayesiyle yapılmakta olan hayrata yar
dım olmak üzere Hükümet tarafından Hazine yardımı olarak Vakıflar İdaresi 'Bütçesine veril
miş olan tahsisattan şimdiye kadar (479 659) lirası tevzi olunmuş, mütebakisi de devam eden 
müracaatlar dikkate alınaraık şimdiden birçok mahallerin dileklerine tefrik olunmuştur. 1953 
Malî yılı içinde bugüne ıkadar 58 vilâyette (505 cam'i inşaat ve tamiratına yukarda arzetmiş ol
duğum yardım yapılmıştır'. 

Zirai vakıflar 

Bu sahada zeytinlikler üzerinde kısmen imar işine dikkat edlmiş ise de fabrikaların modern 
hale getirilmesi hususunda henüz bir faaliyete «geçiremediği görülmüştür. 

Tanıtma faaliyeti 

Ecdat asarını ve vakıfları tanıtmak yolundaki faaliyet iki kısmı ihtiva etmektedir. 'Birisi 
elde bulunan îslâmi eserlerin teşhiri hususunda bu seme İstanbul Fethinin 500 ncü yıl dönümü 
/münasebetiyle açılan galeri ki çok muvaffak olmuş ve zengin takdirler toplamıştra. Vakfın 
gayesini halk efkârına ve ruhuna tamamen maletmelk için bu gaterinîn daha- zengin bir; işkilde 
daimîlestirilmesi temenniye şayandır. 

İçtimai yardımlar faaliyeti 

Vakfın büyük gayelerinden biriisinıi teşkil eden sosyal yardım hususunda Vakıflar İdaresinin 
faaliyetini artırmaya başlamış olduğu 1953 yılı içinde yapmış olduğu işlerin tetkik ettiğimiz 
zaman görebilmekteyiz. 1953 yılında bu maksat içlin harcanmış olan tahsisat şöyledir : 

. Aded ftira 

33 200 
75 000 
30 000 
30 000 
^5*000 

183 200 

445 Köre - beherine altışar liradan - ceman 
2 800 Yoksula yenrek VerilmeK'û^lre 

400 Yoksul çocuklar için açılan kamp masrafı 
150 Talebye - Fâtih külliyesinde barınanlar için 

Müteferrik yardımlar olarak 
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Fâtih Camii müştemilâtından bulunan medreselerin esaslı surette tamir ve ihyası için 1952 -1953 yıl
ları bütçelerinden tahsis olunan bir milyon lira ilesekiz medresenin kubbe ve dış kısım tamirleri ta
mamen ikmal olunarak medreseler harabiden kurtarılmıştır. Ayrıca Akdeniz medreselerinin de 
iç tamirleri 1953 yılında ikmal olunarak hizmete müsait bir hale konulmuş olacaktır. 

1954 yılı Bütçesine konulan 500 bin Kra ile de Karadeniz medreselerinin iç tamirleri yapılarak 
bu kısımdaki medreseler de hizmete geçirilmiş olacaktır. 

Vakıflar İdaresinin 1953 yılı içinde göstermiş olduğu faaliyetin kısa bir hulâsasını arzetmiş bu
lunuyorum. Gösterilmeye başlanan müspet gayretin- meyd«ıîa getirdiği eserler bizi yarın için dana 
ileri muvaffakiyetlere şahit kılacağı ümidine bağlamaktadır. Bilhassa idarenin gelir kaynaklarım 
tanzim ederek tezayüdüne çalışmakta Olması bu ümMi takviye en mühim medar teşkil etmektedir. 

Ordu Mebusu 
Refet Aksoy 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu M K L ' 4,1.1954 
Esas No. 1/697 

Karar No. 56 
Yüksek Reisliğe 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1954 yılı Büt
çesi hakkında Başvekâletin 30 . X I . 1953 tarih
li ve 6/3293 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise 
arzedilen kanun lâyihası Komisyonumuza havale 
Duyurulmakla Devlet Vekili Celâl Yardımcı, Va
kıflar Umum Müdürü ve Maliye Vekâleti, Büt
çe ve Malî Kontrol Umum Müdürü hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Umum Müdürlüğün 1954 yılı Bütçesini Ko
misyon adına inceliyen raportörün raporunda 
belirtilen hususat ve Umum Müdürlüğün çalış
ma mevzuuna giren işler hakkında Hükümetten 
gerekli izahat alındıktan sonra bütçenin fasıl ve 
maddelerinin tetkik ve müzakeresine geçilmiştir. 

Umum Müdürlüğün 1954 yılı Bütçesinin 
(A/ l ) işaretli masraf kısmı (6 730 500) ve 
(A/2) işaretli yatırım kısmı ise (2 472 ,500) 
lira ki ,ceman ("9 203 000 )lira olarak teklif 
edilmiş olup bu miktar 1953 yılı masraf bütçe
sine nazaran (1 947 500) lira bir fazlalık arz-
etmektedir. Lâyihanın mucip sebeplerinde faz
lalığın hangi fasıl ve maddelere ait bulunduğu 
tafsilen gösterilmiş olmakla beraber bu fazla
lığın bir kısmının merkez ve vilâyetler memur
ları ile muhtaç ve körlerin maaşları ve ücret
leri ve emekli ikramiyesi fasıllarmdaki artışla 
beraber asıl mühim kısmının istanbul'daki Va
kıf Gureba Hastanesinde mevcut yatak adedi
nin üç yüze çıkarılmasından, üniversite ve 
yüksek okullar muhtaç öğrencileri için tamir 
ettirilmekte bulunan Fâtih Medresesinde 150 
kişilik yüksek tahsil talebe yurdu tesisinden 
ve vakıf akaarlar ve kira getirmiyen binalar 
ile hayrat ve âbideler onarımı fasıllarına mev
zu tahsisattan ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Bütçenin 201 nci (maaşlar) faslının 15 nci 
(Muhtaç ve körlerin maaşları) maddesinin, bu 
maaşın mahiyeti itibariyle bir yardım olması 
bakımından personel maaşlarına ait olan kı
sımda yer alması uygun görülmediğinden dola
yı buradan çıkarılarak yeniden açılan 429 ncu 
fasla nakli kabul edilmiştir. 

Vakıf iş hanları ile apartmanlarda istihdam 
olunan hademe, kapıcı asansörcü gibi müstah
deminin pejmürde kıyafetten kurtarılması mak-
sadiyle 306 ncı (giyecekler) faslına geçen yıla 
nazaran (6 150) lira fazla bir tahsisat konuldu
ğu müşahede edilmiş olmakla vilâyetlerde müs
tahdem odacıların da aynı vaziyetten kurtarıl
maları maksadiyle bu fasla (10 000) lira daha 
ilâvesi lüzumu komisyonumuzca kabul ve büt
çenin denkliğini bozmamak için tasarruf yapı
labilmesi mümkün olan fasıllardan bu miktar 
tenzil edilmiştir. 

Komisyonumuzda cereyan eden müzakere
ler esnasında Vakıflar idaresi tarafından muh
telif vilâyetlerde inşa edilmekte bulunan bina
ların hangi esaslar göz önünde bulundurulmak 
suretiyle yapılmakta olduğu ve Diyarbakır'da 
böyle bir inşaata başlanıp başlanmıyacağı hak
kında vâki sualler üzerine Hükümet; inşaat ya
pılacak arsanın tercihan Vakıflar idaresine ait 
ve iyi bir gelir kaynağı olması ve mahallî bir 
ihtiyaca cevap vermesi gibi hususların göz 
önünde bulundurulduğunu ve Diyarbakır'da bu 
vasıfları haiz olup mülkiyeti vakfa ait bulu
nan arsa üzerinde de bina inşası Vakıflar Umum 
Müdürlüğünce kararlaştırılmış ise de Anıtlar 
Yüksek istişare Kurulunun arsa ürerinde mev
cut tarihî tesislerin yıktırılmaması hususunda it
tihaz ettiği karar muvacehesinde ancak işin adı 
geçen heyetçe tetkika alınarak müspet bir neti-
ceya iktiran ettirilmesi hususunda yeniden teşeb
büslere geçilmek suretiyle bu mahalde ve müm
kün olmadığı takdirde münasip başka bir ma
halde inşa faaliyetine geçilebileceğini ifade et
miştir. 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1954 yılı 
varidatı da 1953 yılma nazaran (1 947 500) lira 
fazlalıkla (9 203 000) lira olarak tahmin ve tes-
bit edilmiş olup bu gelir, Hazine yardımına ih
tiyaç kalmadan Umum Müdürlüğün kendi kay
naklarından temin edileceği ve masraflarının 
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karşılığını teşkil edeceği gerekçesinde tafsilan 
arz ve izah edilmektedir. 

Lâyihaya bağlı (B) işaretli cetvelin tetki-
kından anlaşılacağı üzere Umum Müdürlüğün 
1954 yılı varidat fazlalığı birinci (icarcler) fas
lının birinci (icarei vâhîde) maddesinde gözük
mekte olup gerekçede bu hususta gerekli izahat 
verilmiştir. 

Lâyihanın 1, 2, 3, 4 ve 5 nci maddeleri Hü
kümetin teklifi veçhile aynen 6 ncı madde ke
lime değişikliği ile 7 nci madde Hükümetin tek
lifi veçhile, 8 nci madde kelime değişikliği ile 9 
ve 10 ncu maddeler ise şeklen değiştirilmek su
retiyle komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden tanzim olunan Vakıflar 
Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe Kanunu lâyi
hası merbutu bulunan cetvellerle birlikte Umu

mi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

Reis Reisvekili Bu rapor Sözcüsü 
Rize İstanbul Ordu 

/. Akçal H. Hüsman R. Aksoy 
Antalya Çanakkale Diyarbakır 

A. Sanoğlu K. Akmantar M. Ekinci 
Elâzığ Giresun Gümüşane 

O. F. Sanaç A. Tüfekcioğlu K. Yörükoğlu 
İstanbul İzmir Kastamonu 

imzada bulunamadı. T. Gürerk H. Türe 
M. Sarol 

Kırklareli Konya Muğla 
Ş. Bakay R. Birand N. özsan 

Rize Seyhan Siird 
O. Kavrakoğlu S. Ban M. D. Süalp 

Urfa Zonguldak 
Dr. F. Ergin U. Balık 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe 
kanuni: lâyihası 

MADDE 1. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
19^4 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masraf
ları için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (6 730 500) lira ve yatırım masraf
ları için de bağlı, (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (2 472 500) lira tahsisat verilmiş
tir. 

MADDE 2. - Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1954 Bütçe yılı masraflarına karşılık olan vari
dat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (9 203 000) lira tahmin edilmiştir. 

ıMADDE 3. — Vakıflar Umum Müdürlü
ğünce 1954 Bütçe yılında elde edilecek varidat 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1954 
yılında da devam olunur. 

MADDE 4. --- 1954 Bütçe yılı içinde kapa
tılmak üzere Başvekâletin onayı ile (500 000) 
liraya kadar kısa süreli avans almaya ve hesap
lar açtırmaya Umum Müdürlük salahiyetlidir. 

MADDE 5. Vakıflar Umum Müdürlüğü
nün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için İcra Vekil
leri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertipler 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl bütçe lâyihasiylc Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların el
deki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 6. — Cieç'en yıl borçları faslında-
ki tahsisat üstünde çıkan ve 1953 Bütçesinin ait 
'olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, il
gili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan 
Ödenir. 

1928 - 1952 bütçe yıllarına ait olup da Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1954 yılı 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞİ 

Vakıflar Unum Müdürlüğü 1954 yılı Bütçe Ka
nunu lâyihası 

MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE. 3. ~ Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. - Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1953 Bütçesinin ait ol
duğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili 
oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Maliye 
Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

1928 - 1952 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 neü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1954 yıb 
Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 ncı 
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Hü. 

bütçesinin ilgili h'izmgt tertipleri veya 3 - 6 ncı 
kısım fasıllariyle yatarım fasılları artıklarından 
eski yıllar borçları fasıllarına Maliye Vekâle
tince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 7. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
kuruluşu hakkındaki 13/5/1940 tarihli ve 3821 
sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde 
yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1954 bütçe yılında kullanılamaz. 

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

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1954 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 10. — Bu kanunun ahkâmını icra
ya Başvekil ve Maliy* Vekili memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Adalet Vekili 
O. $, Çiçekdağ 
İçişleri Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
E. Polatka 

Bayındırlık Vekili
me Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili * 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
K. Yılmaz 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
R. S. Burçak 

Kko. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikbaş 

<4. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

İşletmeler Vekili 
.Şf. Yırc0lı 

B. K. 

kısım fasıllariyle yatırım fasılları bakiyesinden 
eski yıllar borçları fasıllarına Maliye Vekâletince 
aktarılacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Masraf fasıllarından yapılacak 
harcamalara ait formül bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1954 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Başvekil ve Maliye Vekili memurdur. 
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A/l - CETVELİ 

1953 1954 yüı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşları 
12 Vilâyetler memurları maaşları 
13 Kaldırılmış tekke ve zaviyeler 

mensupları maaşları 
14 Tevliyet ve evlâdiyet maaşları 
0 Muhtaç ve körlerin maaşları 

21 Merkez memurları açık maaşı 
22 Vilâyetler memurları açık 

maaşı 3 000 7 000 7 000 
30 Mazbut vakıflar arasına alman 

cami ve mescitlerin hademe üc
retleri için 5634 sayılı Kanu
nun 8 nci maddesi uyarınca 
Hazineye ödenecek karşılıklar 7 200 7 200 7 200 

620 000 
840 000 

2 310 
10 000 
33 200 
3 000 

665 000 
900 000 

2 070 
20 000 
90 000 
6 000 

665 000 
900 000 

2 070 
20 000 

0 
6 000 

Fasıl yekûnu 1 518 710 1 697 270 1 607 270 

202 Ücretler 
11 Merkez memurları ücreti 2 700 2 700 2 700 
12 Vilâyetler memurları ücreti 64 500 75 000 75 000 
21 Merkez hizmetlileri ücreti 70 200 46 350 46 350 
22 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 359 250 462 500 462 500 
30 Fer'i hizmetler tahsisatı 16 200 16 200 16 200 
40 tntifa hakkı suretinde roaktn 

olarak tahsis edilecek aylıklar 63 000 135 000 135 000 

Fasıl yekûnu 575 850 737 750 737 750 

203 Geçici hizmetliler ücreti • 
11 Merkez geçici hizmetlileri üc

reti 83 000 120 000 120 000 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri 

ücreti 90 000 147 000 147 000 
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F. 

13 

Tahsisatın nev'i 

Fatih Külliyesi onarımı geçici 
hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

1953 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

33 OOO 

206 000 

1954 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

33 000 

300 000 

33 000 

300 000 

206 

207 

209 

11 

12 

21 

22 

31 

32 

40 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4593 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zmmı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
Vilâyetler memurları ölüm yar
dımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

20 000 

61 000 

1 600 

5 400 

2 000 

4 000 
900 

94 900 

'"• t „• '. 

20 000 

61 000 

1 600 

5 400 

2 000 

4 000 
810 

94 810 

, 'i 

20 000 

61 000 

1 600 

5 400 

2 000 

4 000 
810 

94 810 

11 

12 
13 
14 
15 

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 
% 5 emekli ve % 25 giriş kese
nekleri ile artış farkları 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim masrafları ı 
Diğer ödemeler 

107 946 
19 626 
50 000 
6 531 
92 000 

Fasıl yekûnu 276 103 

119 050 
21 645 
100 000 
7 815 
92 000 

340 510 

119 050 
21 645 
100 000 
7 815 
92 000 

340 510 

210 Temsil tahsisatı 2 100 2 100 2 100 
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F. M. 

221 

Tahsisatın nev'i 

Emekli, dul ve yetim maaşları 

ikinci kısım yekûnu 

1953 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

545 000 

3 218 664 

1954 ; 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

529 401 

3 701 842 

pılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

529 401 

3 611 842 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

301 

302 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Tsıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları. 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

2 000 
2 500 
2 500 
2 500 
1 000 

0 

10 500 

6 000 
3 000 
4 000 
7 000 
3 000 

13 000 

36 000 

3 000 
5 000 
6 000 
4 000 
1 500 
7 500 

27 000 

9 000 
6 000 
8 000 
7 000 
4 500 

13 000 

47 500 

3 000 
5 000 
6 000 
4 000 
1 500 
7 500 

27 000 

9 000 
6 000 
8 000 
7 000 
4 500 

13 000 

47 500 

303 Basılı kâğıt ve defterler 17 500 25 000 25 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 4 000 6 000 6 000 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üc

retleri 7 000 8 000 8 000 
21 Merkez telefon masrafları 4 000 5 000 5 000 
22 Vilâyetler telefon masrafları - 7 500 9 500 9 500 

Fasıl yekûnu 22 500 28 500 28 500 
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F. 

305 
306 
307 

M. 

10 
20 
30 
40 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler kira bedeli 
Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Ecnebi memleketler yolluğu 

Fasıl yekûnu 

1953 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

4 000 
4 850 

5 000 
60 000 
17 000 

1 

82 001 

1954 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

10 000 
11 000 

8 000 
90 000 
17 000 
5 000 

120 000 

10 000 
21 000 

8 000 
90 000 
17 000 

1 

115 001 

308 

309 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

5 002 5 002 

192 353 284 002 

11 
12 

21 

22 

31 

32 

Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 
Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 
Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

4 000 
6 000 

10 000 

1 

1 

4 000 

1 000 

4 000 
6 000 

10 000 

1 

1 

4 000 

1 000 

4 000 
6 000 

10 000 

1 

1 

4 000 

1 000 

5 002 

289 003 

405 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Muhafaza ve fen memurlarına 
verilecek hayvan yem bedeli 3 600 3 600 3 600 
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F. 

407 

417 

418 

M. 

10 
30 
40 

11 
12 
13 
14 

10 
20 

Tahsisatın nev'i 

Muhasebei Umumiye Kanunu- ;* 
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 
Aidat 
Geri verilecek paralar 
Mahkeme harçları 

Fasıl yekûnu 

Vakıf akarlar masrafları 
Bina ve Arazi vergileri 
Belediye vergi ve resimleri 
Tapu Harç ve masrafları 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

Faiz, acyo ve para taşıma mas
rafları 
Faiz 
Para taşıma masrafları 

Fasıl yekûnu 

1953 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

" * > ; 

70 000 
85 000 

146 400 

301 400 

262 000 
70 000 
8 000 

135 000 

475 000 

5 000 
1 000 

6 000 

1954 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

120 000 
68 000 

156 000 

344 000 

262 000 
70 000 
14 000 

185 000 

531 000 

2 000 
3 000 

5 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

120 000 
68 000 

156 000 

344 000 

262 000 
70 000 
14 000 

185 000 

531 000 

2 000 
3 000 

5 000 

419 özel kanunu gereğince yapıla
cak tesbit ve satış masrafları 60 000 70 000 70 000 

421 

422 
423 

Arazi, incirlik ve zeytinlikler 
umumi masrafları 
Gureba Hastanesi masrafları 
imaretler masrafları 

50 000 
250 000 
75 000 

50 000 
328 000 
150 000 

50 000 
328 000 
150 000 

424 Mazbut vakıflar arasına alın
mış olan cami ve mescitlerin 
aydınlatma, ısıtma ve temiz
lik masrafları için 5634 sayılı 
Kanunun 10 ncu maddesi uya
rınca Hazineye ödenecek karşı
lıklar 147 000 147 000 147 000 

425 Hayratın ve hayrattaki kıy
metli eşyanın inceleme ve ayır
ma masrafları 7 000 7 000 7 000 
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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 

427 Çeşitli hayır şartlan masraf-
lan 

428 Üniversite ve yüksek okullar 
muhtaç öğrencileri yurt mas
rafları 

429 Muhtaç ve körlerin maaşları 
450 Üniversite ve yüksek okullarda 

okutulan öğrencilere verilecek 
burslar 

451 Yayın ve tanıtma masraflan 
10 Satmalma ve abone 
20 Başka her çeşit yayın ve tanıt

ma masrafları 

Fasıl yekûnu 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin yolluklan ile 
başka her çeşit masraflan 

476 

20 000 

0 
0 

18 600 

2 500 

10 000 

12 500 

2 000 

50 000 

100 000 
0 

15 500 

5 000 

25 000 

30 000 

2 000 

pavyonunun her çeşit mas
raflan 
Kurs masrafları 

3 000 
5 000 

0 
5 000 

44 999 

100 000 
90 000 

15 500 

5 000 

25 000 

30 000 

2 000 
454 

456 
0 

10 

20 

Sigorta masrafları 
2762 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesi gereğince ayrılacak 
sigorta bedeli 
Diğer sigorta masrafları 

Fasıl yekûnu 

Düşünülmiyen masraflar 
îzmir Fuarındaki Vakıflar 

20 000 
500 

20 500 

500 

20 000 
500 

20 500 

500 

20 000 
500 

20 500 

500 

0 
5 000 

Dördüncü kısım yekûnu 1 457 100 1 859 100 1 944 099 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1953 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1954 yılı için 
Ilükünıclçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

501 
502 

505 

Be§inci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

18 000 18 000 18 000 

1949 - 1952 yılları borçları 
1928 - 1948 » » 

Fasıl yekûnu 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

10 000 
883 

10 883 

15 000 

43 883 

30 383 
673 

31 056 

15 000 

64 056 

30 383 
673 

31 056 

15 000 

64 056 

Altıncı hısım - Yardımlar 

6D1 Kudretsiz hayrata yardım 
10 İmar ve ihya karşılığı 45 000 45 000 45 000 
20 Vakıflar Nizamnamesinin 52 

nci maddesi g-ereğince yapıla
cak ödemeler 20 000 20 000 20 000 

30 Dernekler ve köyler tarafından 
inşa veya tamir ettirilecek hay
rata vardım 500 000 500 000 500 000 

602 

603 
604 

Fasıl yekûnu 

Edremit Belediye Hastanesine 
yardım 
Çeşitli sosyal yardımlar 
Mülhak vakıflara ait cami ve 
mescitler hademe ücretleri 
farkı 

Altıncı kısım yekûnu 

565 000 

1 500 
75 000 

180 000 

821 500 

565 000 

1 500 
75 000 

180 000 

821 500 

565 000 

1 500 
75 000 

180 000 

821 500 
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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 

KISIMLAR YEKÛNU 

ikinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısmı yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısmı yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

3 218 664 
192 353 

1 457 100 
43 883 

821 500 

5 733 500 

3 701 842 
284 002 

1 859 100 
64 056 

821 500 

6 730 500 

3 611 842 
289 003 

1 944 099 
64 056 

821 500 

6 730 500 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 

10 Vakıf akarlar ve kira getirmi-
yen binalar onarımı 

20 Hayrat ve âbideler onarımı 
95 000 
960 000 

255 500 
1 750 000 

255 500 
1 750 000 

Fasıl yekûnu 1 055 000 2 005 500 2 005 500 

702 Fatih Külliyesi onarımı 467 000 467 000 467 000 

Yatırımlar yekûnu 1 522 000 2 472 500 2 472 500 
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F. M. Varidatın nev'i 

1953 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

1954 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

1 
1 
2 
3 

2 
1 
2 
3 
4 

5 

6 
7 

8 
9 

10 

3 
4 

tcareler 
tcarei vahide 
îcarei müeccele 
Mukataa 

Fasıl yekûnu 

Türlü gelirler 
Mahlûl muaccelesi 
Zeytinlikler hasılatı 
Arazi ve incirlikler hâsılatı 
Zeytinlikler işletmeleri hasılatı 
ve kira bedeli 
Vakıf memba suları hasılatı ve 
kira bedeli 
Çeşitli varidat ve hasılat 
Akar ve toprak satış bedeli 
faizi 
Taviz bedeli faizi 
Vakıf paralar faizi 
Hayrat satış bedeli faizi 

Fasıl yekûnu 

Hazineden yardım 
Geçen yıldan devrolunan gelir 
fazlası 

UMUMÎ YEKÛN 

2 700 000 
240 000 
23 000 

2 963 000 

220 000 
100 000 
271 500 

600 000 

50 000 
431 000 

400 000 
580 000 
60 000 

0 

2 712 500 

1 180 000 

400 000 

7 255 500 

4 400 000 
350 000 
50 000 

4 800 000 

300 000 
100 000 
250 000 

600 000 

50 000 
431 000 

385 000 
580 000 
60 000 
3 000 

2 759 000 

1 180 000 

464 000 

9 203 000 

4 400 000 
350 000 
50 000 

4 800 000 

300 000 
100 000 
250 000 

600 000 

50 000 
431 000 

385 000 
580 000 
60 000 
3 000 

2 759 000 

1 180 000 

464 000 

9 203 000 
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

» 

Nizamname 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

İr 

Kanun 

Nizamname 

Kanun 

Nizamname 

Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

8 .8 .1934 

20. 4 .1936 

19 . 5 .1934 

6 .5 .1953 

28 . 6 .1952 

21 . 7 .1953 

28 . 6 .1952 

21 . 7 . 1953 

27 .12 .1937 

8 .3 .1934 

20. 4 .1936 

19 . 5 .1934 

îcarei vahide 
2387 Vakıf akar ve arazinin ve mahsûllerinin ne su

retle kiraya verileceği ve idare olunacağı hakkında 
2950 Vakıf mallarm taksitle satılması ve kiraya veril

mesi hakkındaki kanunun 4 ncü maddesi. 
Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mah
sullerinin ne suretle satılacağına dair. 

6084 Millî Korununa Kanununun tadili 'hakkında Kanun 

îcarei müeccele 
5982 Vakıflar Kanununun 27 nci maddesine bir fıkra 

eklenmesi hakkında Kanun 
6183 Âmme Alacaklarının 'Tahsil Usulü 'hakkında Ka

nun 

Mukataa 
5982 Vakıflar Kanununun 27 nci maddesine bir fıkra 

eklenmesi hakkında Kanun 
6183 Âmme Alacaklarının' Tahsil Usulü hakkında Ka

nun 

Mahlûl muaccelesi 
3294 Vakfa ait hisseli mahlûl yerlerin hissedarlarına 

ne suretle satılacağına dair. 

Zeytinlikler hasılatı 
2387 Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerinin ne suretle 

kiraya verileceği ve idare olunacağı H. 
2950 Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya veril

mesi hakkındaki kanunun 4 ncü maddesi. 
Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mah
sullerinin ne suretle satılacağına dair. 

Arazi ve incirlikler hâsılatı 
8 .3 .1934 ' 2387 Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerinin ne su

retle kiraya verileceği ve idare olunacağı H. 
20 . 4 .1936 2950 Vakıf yerlerin taksitle satılması ve kiraya veril

mesi hakkındaki kanunun 4 ncü maddesi. 
19. 5 .1934 Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mah

sullerinin ne suretle satılacağına dair. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Zeytinlikler işletmeleri hasılatı ve kira bedeli 
23 . 8 . 1940 3913 Vakıf menba sulariyle orman ve zeytinliklerin işle

tilmesi hakkındaki kanunun 3 ncü ve 8 nci mad
deleri. 

Kanun 

Vakıf memba suları işletmesi hasılatı ve kira bedeli 

23 . 8 .1940 3913 Vakıf menba sulariyle Orman vu zeytinliklerin iş
letilmesi hakkındaki kanunun 3 ncü ve 8 nci mad
deleri. 

Çeşitli varidat ve hasılat 

Kanun 
» 

Nizamname 
Kanun 

5 
20. 

17. 
4 . 

6 
4 

7 
1 

. 1935 
.1936 

.1936 

.1934 

2762 
2950 

2554 

• ^ 26 . 5 .1927 1050 

Vakıflar Kanununun 16 ve 17 nci maddeleri. 
Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya veril
mesi hakkındaki kanunun 3 ncü maddesi. 
Vakıflar nizamnamesinin 52 nci maddesi. 
Evkaf Umum Müdürlüğünün 1927 senesi bütçesi
nin 5 nci maddesi hükmünü değiştiren kanunun 
1 nci maddesi. 
Muhasebei Umumiye kanununun 93 ncü maddesi 
(Vakıf paralar idarelerinin yapacakları ikrazata 
ait talimatnamenin muaddel 34 ncü maddesinin 
son fıkrası, köhne eşya ve enkaz bedelleri, mahku-
münbih borçlar faizi, masarifi muhakeme istirdadı, 
münhal tevliyetler muhassasatı, mazbuta meyanına 
alınan vakıfların mahalli sarfı kalmayan mütera
kim paraları ve sair çeşitli hasılat.) 

Kanun 
Akar ve toprak satış bedeli faizi 

5 . 6 . 1 9 3 5 2762 Vakıflar kanununun 13 ncü maddesi. 
1 . 7 . 1 9 5 3 6092 Vakıf Zeytinlik, incirlik, Fındıklık, Narenciye ve 

Meyvah'klarınm Satış Şekli hakkında Kanun 

5 .6 .1935 
Taviz bedeli faizi 
2762 Vakıflar kanununun 32 nci maddesi. 

Nizamname 

Kanun 

5 . 6 . 1 9 3 5 
17 . 7 .1936 

5 . 6 . 1 9 5 3 

Vakıf paralar faizi 
2762 Vakıflar kanununun 4 ncü maddesinin (Ç) fıkrası. 

Vakıflar nizamnamesinin 22 nci maddesi. 

Hayrat sah§ bedeli faizi 
2762 Vakıflar Kanununun 13 ncü maddesi 
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• ^ 

2 
3 
4 

5 

6 

1 
2 

3 

4 

5 

Memuriyetin nev'i 

Merkez hizmetlileri 
Usta 
Sanatkâr işçi 
Daktilo 

> 
» 
» 

Memur 
» 

Dâva takip memuru 
Başhademe 
Hademe 

» 
Bekçi 
Dağıtıcı 
îşçi ("6 aylık) 

Vilâyetler hizmetlileri 

Teknisiyen 
Usta 

» 
Sanatkâr işçi 

» » 
» » 
» » (1 i 4 
» » 

Şoför 
Bahçıvan 
Aşçı 

» 
» yamağı 

Daktilo 
» 

Memur 
» 
» 

aylık) 

D 

Aded 

1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
9 
2 
1 
1 
1 

2 
2 
1 
1 
2 
4 
5 
3 
1 
3 
3 
2 
5 
2 
6 
1 
3 
4 

— 41 -
- CETVELİ 

Ücret 

150 
200 
175 
150 
125 
250 
150 
125 
150 
150 
125 
100 
100 
150 
125 
75 

350 
350 
350 
300 
200 
150 
100 
75 

175 
150 
75 

100 
75 

125 
100 
200 
150 
125 

G. 

6 

2 

4 
5 

6 

Memuriyetin nev'i 

Memur 
» 

Dâva takip memuru 
» > » 

Hademe 
» (2 si 4 aylık) 
» 

Bekçi (1 i 4 aylık) 
» 
» 

Başkoruyucu (atlı) 
Koruyuşu » 
îşçi (6 aylık) 

» 
» (4 ü 6 aylık) 
» 

Tarım işçisi 

Aded 

10 
67 
1 
1 

14 
77 
49 
5 
5 
4 
3 

13 
6 
1 
6 

35 
1 

Gureba Hastanesi Hizmetlileri 

Usta 
Sanatkâr işçi 

» » 
Bahçıvan 
Aşçıbaşı 
Aşçı 

» 
» 

Laborant 
» 

Hastabakıcı 
» 
> 

Gassal 
Daktilo 
Memur 

» 
» 

îşçi 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
i 
2 
2 
4 

15 
58 
26 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

Ücret 

100 
75 

200 
150 
100 
75 
50 

100 
75 
50 

125 
100 
125 
100 
75 
50 

100 

100 
200 
125 
100 
300 
200 
150 
100 
125 
100 
100 
75 
50 
75 

100 
150 
125 
100 
100 
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E - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

203 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 
13 Fatih külliyesi onarımı geçici hiz

metlileri ücreti 

L - CETVELİ 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

MERKEZ 

Hukuk Müşavirliği 

11 Avukat 
13 Kâtip 

İnşaat Müdürlüğü 

11 Ressam ve fotoğrafçı 

1 
1 

1 

30 
20 

30 

Tevcih Bürom 

10 Mümeyyiz 
13 Kâtip 

Varidat ve 

Muhasebe Müdürlüğü 

Bütçe bürosu: 

13 'Kâtip 

Hesabı katî bürosu: 

13 Kâtip 

Tetkik ye takip bürosu: 

13 Kâtip 

Merkez masraf ve vezne bürosu: 

13 Kâtip 

Levazım ve ayniyat bürosu: 

13 Kâtip 

20 

20 

20 

20 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Mülhak Vakıflar ve Muamelât Müdürlüğü 

Takip ve Tetkik Bürosu: 

13 Kâtip 2 20 

13 Kâtip ve tahakkuk memuru 
13 Kâtip 

Ankara Vakıf Paralar Müdürlüğü 

11 Şef 1 
12 îkraz memuru 1 
12 Muhasebe memuru 1 
12 Tcıa ve takip memuru 1 
13 Kâtip 5 
14 KAtip 2 
13 Veznedar muavini ve tahsildar 1 
11 Muhammin 1 
14 Tahsildar 1 

Emlâk ve Arazi Müdürlüğü 

13 Kâtip 2 

35 
20 

20 
20 

30 
25 
25 
25 
20 
15 
20 
30 
15 

20 
Ziraat, Maden ve Orman İşleri Fen Müdürlüğü 

1 20 
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7 Mütehassıs 
13 Kâtip 

60 
20 



D. 

13 

11 
14 
13 

14 

Meanuıriyetin nev'i 
- 4 â -

Aded Maaş I D. 

Vakıf Kayıtlar Müdürlüğü 

Kâtip 1 20 

VİLÂYETLER 

Müdür 5 30 
Memur 41 15 
Muhasip, mümeyyiz, başkâtip, 
ayniyat muhasibi 3 20 
Muhasip, mümeyyiz, başkâtip, 
ayniyat muhasibi 5 15 

14 
9 

10 
14 

11 
12 
13 
9 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Memur ve kâtip 
Orman mühendisi 

» » 
Orman ve zeytinlikler mua
melât ve cibayet memuru 

Üertili memurlar 

Kadastro memuru 

> » 
Orman mühendisi 

42 
1 
1 

9 Avukat 

15 
40 
35 

15 

Ücrtt 
85 
75 
60 

120 
120 

R CETVELİ 

Fasıl 407 — Muhasebe! Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar 
Madde 30 — Geri verilecek paralar 

Mahlûl ihbariyeleri, mazbut vakıflar arasına alman vakıfların ilgililerine bağlanacak intifa hak
larının birikmişleri, Sular Kanunu uyarınca belediye ve köy ihtiyar heyetlerine verilmek için ay
rılan ve ayrılacak olan hisseler de bu maddeden verilir.. 

Madde 40 — Mahkeme harçları 
Müfettiş ve tahkik memurları tarafından tâyin edilecek bilirkişilere verilecek ücretlerle, 1263 

sayılı Kanun gereğince kullanılacak avukatların ücretleri de bu tertipten verilir. 

Fasıl 417 — Vakıf akarlar masrafları 
Madde 11 — Bina ve Arazi vergileri 

Geşmiş yıllar vergileri de bu maddeden verilir. 

Madde 12 — Belediye Vergi ve resimleri 
Geçmiş yıllar vergisi ve resimleri de bu maddeden verilir. 

Madde 13 — Tapu Harç ve masrafları 
Vakıf binalarla arazinin kadastro, tahrir, tescil islerine ilişkin bütün harcamalarla bu işlerde 

çalıştırılacak bilirkişilerin yolluk ve gündelikleri bu maddeden verilir.. 

Madde 14 — Başka her çeşit masraflar 
Vakıf han ve apartmanların ısıtma ve aydınlatma masraf lan, ısu sarfiyatı bedelleri, bütün vakıf 

akarların fotoğraflarının çektirilmesi, kira, satış, alım ve nakil işleri dolayısiyle yapılacak ilân
larla mahlûl gayrimenkuUer hakkında yapılacak her türlü ilânların" ücretleri, artırma, eksiltme 
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ve ihale komisyonlarında bulunan maaşlı veya ücretli olmıyan azalarla Tadilât Komisyonu âzala
rının huzur ücretleri de bu maddeden ödenir. 

Fasıl 419 — Özel kanunu gereğince yapılacak tesbit ve satış masrafları 
Vakıflara ait gayrimenkullerin mahallerinde veya kayıtları üzerinde tesbiti, mesahalarının icrası 

ve kıymetlendirilmeleri işleri ile bu hususta yapılacak tetkik ve tasnif işlerinde çalıştırılacak bilir
kişilere yapılacak her türlü ödemeler ve yine bu işlerde çalıştırılacak memur ve hizmetlilerin yolluk
ları, tesbit ve mesaha için lüzumlu fennî alât, malzeme, basılı kâğıt, kırtasiye bedelleri, nakliye mas
rafları, Artırma, Eksiltme ve İhale komisyonlarında bulunacak maaşlı veya ücretli olmıyan azala
rın huzur ücretleri ve bu işlere ilişkin diğer her çeşit masraflar bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 421 — Arazi, incirlik ve zeytinlikler umumi masrafları 
Her türlü bakım ve nakliye masrafları, plân, kroki, resim ve mesaha masrafları, bu işlerde ça

lıştırılacak usta ve işbaşı amelenin yolluk ve gündelikleri, mahsul satışı ve kira işleri dolayısiyle 
yapılacak ilânların ücretleri ve Çifteler Çiftliği arazisinin borçlandırma yoliyle köylüye dağıtıl
ması masrafları, Artırma, Eksiltme ve İhale komisyonlarında bulunan maaşlı veya ücretli olmı
yan azalarla Tadilât Komisyonu âzalarının huzur ücretleri de bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 422 — Guraba Hastanesi masrafları 
Erzak, tıbbî alât ve sair malzeme mubayaası, hastane binasının her hangi bir kısmının tadil ve 

tamiri veya yeniden inşası dolayısiyle yapılacak ilânların ücretleri de bu fasıldan ödenir. 
ç. .... - , 

Fasıl 423 — İmaretler masrafları 
Erzak mubayaası dolayısiyle yapılacak ilânların ücretleri de bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 425 — Hayratm ve hayrattaki kıymetli eşyanın inceleme ve ayırma masrafları 
Hayratın ve hayrattaki eşyanın tesbit ve tescili için hariçten istihdam edilecek bilirkişilere 

verilecek ücret ve bu işlerin gerektirdiği diğer masraflar ile teberrükât depolarında muhafaza 
edilmekte olan hayrat eşyasının temizlik, bakım, nakil ve muhafazalarının gerektirdiği bütün mas
raflar bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 427 — Çeşitli hayır şartları masrafları 
Zaptedilmiş vakıfların vakfiyelerinde yaz.lı hayır şartlarından, Vakıflar Umum Müdürlüğün

ce yerine getirilmesi uygun görülenlerin istilzam ettiği bütün masraflarla, İstanbul'da Eminönü'n-
deki Yenicami imamlarının sükna bedelleri bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 428 — Üniversite ve yüksek okullar muhtaç öğrencileri yurt masrafları 
istanbul Üniversitesinde tahsil görmekte olan fakir ve yoksul öğrencilerin her türlü ihtiyaç

larını temin gayesiyle İstanbul'da Fatih medreselerinde tesis edilecek yurt için alınacak demir
baş eşya bedelleri, elektrik, su, yakacak ve her çeşit öteberi masrafları, öğrencilerin, iaşe, ibate, 
kitap, defter ve diğer ders levazımı bedelleriyle ilâç ve tedavi masrafları, mubayaalar dolayı
siyle yapılacak ilânlarrn ücretleri ve yurtların hususiyetlerinin gerektirdiği diğer bilûmum mas
raflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 451 — Yayın ve tanıtma masrafları 
Madde 20 — Başka her çeşit yayın ve tanıtma masrafları 

Vakıflar ve âbidelerle ilgili eserler ve vakfiyelerle, resim ve fotoğraf aletleri ve malzemesi-
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nin muhafazasına ait levazım ve tesis masrafları, Vakıflar hartası ve vakıf terimleri sözlüğü vücu
da getirilmesi ile ilgili her çeşit masraflar da bu maddeden ödenir. 

Fasıl 604 — Mülhak vakıflara ait cami ve mescitler hademe ücretleri farkı 
Vakıfları varidatından muhassas aylık ücretleri 60 liradan az alan imam ve hatiplerle müezzin ve 

kayyımların ücret farkları, bu tertipten Vakıflar Umum Müdürlüğünce kendilerine ödenerek yu-
kardaki miktara iblâğ olunur. Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci maddesi mucibince ücretleri Umum 
Müdürlük bütçesinden verilenler de bu hükme tâbidir. 

Fasıl 701 — Yapı onarımı ve küçük yapılar 
Madde 10 — Vakıf akarlar ve kira getirmiyen binalar onarımı 

Yapma ve onarma için satınalınacak malzeme bedelleri, vakıf akarlara vukubulan tecavüz do-
layısiyle mütecavizler tarafından vücuda getirilen inşaat ve tesisat için mahkemelerce takdir ve
ya idarece tesbit olunacak bedeller, artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarında bulunacak maaşlı 
veya ücretli olmıyan azalar ve tadilât komisyonu âzalarının huzur ücretleri ile, yapma ve onar
ma işleri için yapılacak ilânların ücretleri de bu maddeden verilir. 

Madde 20 — Hayrat ve âbideler onarımı 
Yapma ve onarma için alınacak malzeme ve fennî alât, eski eserler sicillerinin tanzim, tasnif 

ve muhafazaları için lüzumlu malzeme bedelleri, diğer mahalden getirilecek usta ve işçilerin yolluk
ları, cami bitişiğinde ve harimindeki gayrimenkullerin istimlâk ve emvali metrûkeden olup 
halk tarafından camiye tahvil edilen mahallerin satmalma bedelleri, âbide mahiyetindeki akarla
rın onarma karşılıkları, artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarında bulunacak maaşlı veya üc
retli olmıyan azaların huzur ücretleri ile onarma işleri için yapılacak ilânların ücretleri de bu 
maddeden ödenir. 

Fasıl 702 — Fâtih Külliyesi onarımı 
Bu onarma işi dolayısiyle yapılacak ilânların ücretleri bu fasıldan ödenir. 
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Vakıflar Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe Kanununun 5 nci maddesiyle verilen yetkiye dayanıla

rak (E) cetvelinde yazılı geçici hizmetliler maddesinden yönetilen hizmetlere ait kadro 

B. M; ödeneğin çeşidi Görevin çeşidi 

Aylık 
ücret Süre Tutarı 

Sayı Lira Ay Lira 

Merkez 

Barem Kanununa tabi kadrolar 

203 11 Merkez geçici hizmetli- Kurs öğretmeni [1] 
leri ücreti » » [2] 

» » [3] 

2 150 
2 150 
2 150 

3656 sayth Kanunun 19 ncu maddesine dâhil müteferrik 
müstahdemler 

Yapı teknisiyeni 

Onarma teknisiyeni 

Tekni'siyen 
Desinatör 
Fotoğrafçı 

» yardımcısı 
Tesisatçı 
Tesbit memuru 
Onorma ustası 

Kayıtçı 

4 1 200 
4 1 200 
4 1 200 

1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 

750 
625 
750 
625 
550 
625 
350 
250 
475 
250 
350 
475 
225 
175 
125 
200 

12 
12 
12 
11 
1 
1 
9 
12 
12 
12 
12 
11 
12 
12 
42 
12 

9 000 
15 000 
9 000 
13 750 
1 100 
625 

3 150 
3 000 
5 700 
3 000, 
4 200 
5 225 
2 700 
2 100 
1 500 
2 400 

85 050 

[1] Haftada (4) saati geçemez. 
[2] Haftada (3) » » 
[3] Haftada (2) » » 

( S. Sayısı : 70 ) 



B. M. ödeneğin çeşidi 
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Görevin çeşidi 

Aylık 
ücret Süre Tutarı 

Sayı Lira Ay Lira 

3656 sayth Kanunun 19 ncu maddesine dahil müteferrik 
müstahdemler 

Vilâyetler 

203 12 Vilâyetler geçici hk- Onorma teknisiyeni 
metlileri ücreti » » 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

Tesisat teknisiyeni 
Tekndsiyen 
Eski eserler tesbit ve tescil me
muru 
Es/ki eserler tesbit ve tescil memu
ru muavini 
Tesbit memuru 

» » 

M&hlûlât tasfiye memuru 
» » » 

Tarım teknisiyeni 
Sürveyan 

inşaat bekçisi 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

760 
750 
625 
550 
550 
475 
625 
400 

550 

225 
475 
400 
350 
350 
300 
300 
250 
200 
200 
175 
90 

12 
11 
11 
11 
1 
1 
12 
12 

12 

10 
1 
9 
9 
11 
11 
12 
9 
12 
9 
2 
5 

9 000 
8 250 
13 750 
6 050 
550 
475 

7 500 
4 800 

6 600 

2 250 
475 

3 600 
6 300 
3 850 
3 300 
3 600 
2 250 
4 800 
1 800 
350 
450 

90 000 

3656 sayüt Kanunun 19 ncu maddesine dâhü 
müteferrik müstahdemler 

203 13 Fâtih Külliyesi onarı
mı geçici hikmetlileri 
ücreti 

Onarma teknisiyeni 

Başsürveyan 
Sürveyan 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

750 
625 
5'50 
350 
300 
200 
250 

11 
12 
12 
12 
12 
6 
6 

8 250 
7 500 
6 600 
4 200 
3 600 
1 200 
1 500 

32 850 

*>m<( 
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