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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Diyarbakır Milletvekili Vedat Dicleli'nin, 
Devletçe yaptırılacak olan Millî şoseler hakkın
daki sözlü sorusuna, Bayındırlık Bakanı Kasım 
Gülek cevap verdi; 

Samsun Milletvekili Naşit Fırat 'ın, Karade
niz sahil bölgeleriyle Samsun ilçelerinde 1947 
yılında vukubulan dolu âfeti ve kuraklık karşı
sında bu mmtakadaki yurttaşlarımız için ne 
gibi tedbirler alındığının bildirilmesine dair 
olan sözlü sorusuna, Başbakan Yardımcısı Faik 
Ahıned Barutçu cevap verdi; 

Maraş Milletvekili Emin Soysal'in, valile
rin tâyinlerinde takip olunan prensiplerle ille
rin iş plânı hakkındaki sözlü sorusuna, İçişleri 
Bakanı Münir Hüsrev Göle cevap verdi; 

Maraş Milletvekili Emin Soysal 'in, Yollar ve 
Şoseler için ayrılan paralarla bataklık işleri 
hakkındaki sözlü sorusuna', Bayındırlık Bakanı 
Kasım Gülek cevap verdi; 

Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanununun 
9 ncu maddesinin yorumlanmasına lüzum olma-

Çorum Milletvekili Suheyp Karafakıoğ-
lu'nun, Çerikli istasyonunun Sungurlu'ya bağlı-
yan şosenin Delice köprüsüne kadar kapladığı 

Tasan 
1. —» Ankara Belediye sınırları içindeki Dev

lete, özel îdare ve Belediyeye ait arsaların mes-

dığına dair olan Millî Savunma Komisyonu ra
poru kabul olundu; 

özdemiroğlu Ali özdemir'in ve 
Mehmetoğlu Süleyman Karakaya'nm ölüm 

cezasına çarptırılmaları hakkındaki Adalet Ko
misyonu raporları onandı; 

Büyük Millet Meclisi 1948 yılı Ocak - Mart 
ayları hesabı hakkındaki Meclis Hesaplarını İn
celeme Komisyonu raporu okunarak bilgi edi
nildi ; 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü; 
Orman Genel Müdürlüğü 1942 yılı Kosin-

hcsap kanunları kabul olundu. 
3 . V . 1948 Pazartesi günü saat 15 te top

lanılmak üzere Birleşime son verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Trabzon Milletvekili Mardin Milletvekili 
R. Karadeniz Dr. A. TJras 

Kâtip 
Urfa Milletvekili 

A. Akan 

sahanın Kırıkkale İlcesine bağlanmasını gerek
tiren sebepler hakkındaki yazılı soru önergesi, 
İçişleri Bakarvlığına gönderilmiştir. 

ken yapacaklara temliki hakkında kanun tasarısı 
(1/344) (İçişleri, Bayındırlık, Adalet, Maliye ve 
Bütçe Komisyonlarına). 

Soru 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



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

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

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

BAŞKAN — Oturum Açılmıştır. 

3. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Çoruh Miletvekili Dr. Cemal Kazancı-
oğlu'nun, balıkçılık sanayiinin inkişafını temin 
için Su Ürünleri Kanunu tasarısının Meclise geti
rilmesi hakkındaki sorusuna Ekonomi Bakanı 
Cavit Ekinin sözlü cevabı (6/128) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Ankara 

2 6 . I V . 1948 
Yurdun üç çevresini kuşatan denizlerimizle 

ırmak, çay ve göl gibi tatlı sularımız çeşitli ba
lıklarla dolu iken bu servetten halk için gıda 
olarak; vatandaş ve Hazine için gelir kaynağı 
olarak gereği gibi faydalanmamaktayız. 

Şimdiye kadar Devletçe bu konunun önemle 
ele alınmaması, balıkçılarımızın sermaye ve mal
zeme bakımından organize edilmemiş olması 
bunun tek sebebidir. 

Gerçekten, Türkiyenin zirai ve sınai istidat 
ye imkânları bahislerinde türlü münakaşalar 
yapılır, programlar düşünülür, tesbit ve tatbik 
edilirken bu milletin, refahını aynı zamanda de
nizlerde aramak mevkiinde olan bir denizci millet 
olduğu hakikati üzerinde ciddî olarak durulduğu, 
lüzumlu tedbirlerin araştırıldığı ve alındığı görül
memiştir. Bu yüzdendir ki, bugünkü Türk ba
lıkçılığı düne nazaran daha geri, daha iptidai, 
balıkçılarımız da o nispette sefil bir haldedir. 

Denizlerimizle tatlı sularımızın derinliklerin
de kaynaşıp duran gıda maddesi olması bakı
mından milyonlarca vatandaşın geçim ve kazanç 
maddesi olması itibariyle büyük bir kitleyi, mü
him bir gelir kaynağı olarak da Devlet TTazine-
ıu-sini yakından ilgilendiren balık servetimiz ve 
balıkçılığımız konusunun önemle ele alınması 
zarureti karşısında olduğumuza göre; 

I. Balık yataklarımızın tetkiki ve buna 

göre avlama usullerinin nizamlanması; 
II. Gıda ve ihraç maddesi olarak evsaf ve 

miktar itibariyle iç ve dış pazarlar için değeri; 
III. Reis ve tayfa olarak fiilen çalışan ba

lıkçılarımızın mutavassıtlardan kurtarılması, 
çeşitli av vasıtaları ile teçhiz ve organize edil
meleri ; 

IV. Sudan çıkarılan balıkları; 
a) Bozulmadan muhafazası, konserve edil

mesi, tuzlanması, kurutulması, un, yağ ve gübre 
istihsali için lüzumlu suğuk hava depoları ve 
fabrikalar tesisinde; 

b) İç ve dış pazarlara nakli için vasıtalar 
tedarikinde teşebbüs erbabına imkânlar ve ko
laylıklar gösterilmesi; 

V. Bütün bunlar için (Su Ürünleri Kanun 
tasarısı) nın Meclise getirilmesi hususlarında 
Ekonomi Bakanlığınca sözlü olarak Kamutayda 
açıklanmasını saygılarımla arz ve riza ederim. 

Çoruh Milletvekili 
Dr. C. Kazaneıoğlu 

BAŞKAN — Ekonomi Bakanı, 
EKONOMİ BAKANI CAVİT EKÎN (Di

yarbakır) — Efendim; yurdun balık nevileri 
hakikaten emsalsiz tenevvüdedir. Bu servetten 
istifade etmenin, istihsal, muhafaza ve şevke lü
zumlu teknik vasıtaların tedarikine, bunların iş
letilmesini sağlıyacak teşkilâtın meydana getiril
mesine ve nihayet istihsali bel'edecek zararların 
hazırlanmasına bağlı bulunduğu malûmdur. 

Bütün endüstri şubelerinde olduğu gibi bu
rada da böyle geniş bir harekete geçilmezden 
önce istihsal maddesinin tedariki ve bu istihsal 
maddesinin sürümü yönlerinden oldukça geniş 
ve teferruatlı bilgilere dayanarak bazı hesap ve 
projeleri hazırlamak gerekmektedir. 
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Balıkçılığımızın ağırlık merkezini teşkil eden 

nispeten iyi müşahedelere sahne olduğu şüphesiz 
bulunan istanbul balıkçılığında bile şimdiye 
kadar olduğundan daha geniş sınai bir hare
kete cesaret verecek bir katiyete sahip bulunma
maktayız. Son on yılın istihsal rakamları bunu 
ifade etmeye yetebilir. Meselâ en mühim sanayi 
ve ihraç metaı olan torikte son on yıl içinde is
tihsal 266 000 ile 3 958 000 çift, palamutta ise 
640 000 ile 6 786 000 çift arasında dalgalanmış-
tır. 

Halbuki, boğazlarda çalışan takımların bu
günkü avlama kapasiteleri bu miktarların enaz 
bir misli kadkr tahmili olunmaktadır. îşte bun
dan ötürüdür ki, 1939 dan 1948 yılma kadar zu
hur eden bol ava ve mevcut satış imkânlarına 
göre seri Bir inkişaf gösteren takımlar mütaakıp 
yıllarda kendisine göre iş bulamamışlardır. Ay
ılı scbeptdn mevcut soğutma ve dondurma depo
ları, balık unu, balık yağı ve balık konserve fab
rikaları iptidai tiıadde zorluklarına uğramışlar
dır. 

Bu itibarla tesisle!' ve av takımları büyük öl
çüde gelîştirilmezden önce,- Saym V)r. Kazancı-
oğhrnun da işaret ettiği gibi avlanma yatakları
nın tetkiki ve buna göre avlanma usullerinin 
nizamlanması ieabediyor. Bu maksatla evvelce 
Balıkçılık Enstitüsü tarafından başlanmış olan 
ilmî mesaiye şimdilik mütevazi; bir çerçeve içeri
sinde devam olunması ve bunun ihtiyaca göre 
geliştirilmesi için gelen teşebbüslere geçilmiştir. 

I I - Türlü cephelerden mütalâa olunduğu 
zaman balıkçılığın birtakım menfaat ihtilâfları
na yol açtığı müşahede olunuyor. İhracatçının 
müstahsil ve sanayici ile, muhtelif tarzlarda ba
lık avlıyanların birbirleriyle, işverenle tayfa ve 
reislerin, küçük balıkçı, büyük takım sahipleri
nin ve nihayet balık müstahsili, balık tüccar, 
esnaf ve mütevassıtınm Devlet müesseseleri ile 
olan münasebetlerinde her zümre işlerin kendi 
görüşüne göre tanzimi, taraftarıdır. 

Her memlekette olduğu gibi bizde de bu ka
dar girift ojan ve yepyeni vesait ve teşkilâtın 
tatbikatına namzet bulunan balıkçılık sahasında 
ister bu işle uğraşanların bugünkü ve yarınki 
münasebetleri bakımından olsun, isterse ihra
cat pazarlarının imkanları yönünden bulunsun, 
balıkçılığımızı ilgilendiren bütün meselelerin bir 
defa da geniş bir zaviyeden etüde tâbi tutul
ması uygun görülmektedir. 

.1948 O : 1 
Bu maksaladır ki, balık sanayii ve beynelmi

lel balık ticareti mütehassısı veya mütehassısla
rına balıkçılık işlerimizin bir defa daha tetkik 
ettirilmesi yolunda lâzımgelen teşebbüslere şim
diden geçmiş bulunmaktayız. Ayrı ayrı rejime 
tâbi olması iktifea ederi ve ayrı ayrı teknik ve 
iktisadi şartlar arzeden iç ve deniz sularımız 
ürünlerine mütaallik olmak üzere memleketimi
zin bünyesine en uygun şekli taşıyacak plan bu 
mevzudaki, bir tasarının Yüksek Meclise sunul
ması etüdlerden elde edilecek neticelerden 
sonraya bırakılmıştır. 

Bu şekildeki çalışma ilk hamlede uzun bir 
zamana ihtiyaç hissettirecek gibi bir mütalâaya 
yol açabilirşe de halen bu zamanı asgariye in
dirmek yolunda teşebbüslere geçmiş, bulunuyo
ruz. Ezcümle Yüksek Meclisin bu bahiste etüd-
ler yapmak üzere Bütçe Kanunu ile Bakanlığı
mıza tahsis eylemiş bulunduğu meblâğdan' isti
fade ederek şimdiden ilim adamları ile temasa 
geçilmiş Ve bunlar çalıştırılmaya başlanmıştır. 

ilimdi arkadaşlarım, Bakanlık teşkilâtında 
hazırlanan ve kademe kademe, bendente de dâhil 
olduğum hakte lâanhgelfcn makamların tetkik 
süzgecinden geçen* bu nmlûımıtı' Yüksek Ifeyeti-
nize sunmuş bulunnyo-rum. 

Eğer bütün bu mâruzâtımı birkaç cümle 
içinde telhis etmek ve belirtmek lâzımgelirse şu 
noktaları arzedebileceğim. Bir defa bakan
lık olarak, Hükümet olarak mevzuun 
ehemmiyetini arkadaşımın işaret ettiği şe
kilde. ve temas ettikleri' yönlerden tak
dir etmekte olduğumuza inanmaktayım. Ay
nı zamanda konunun biran evvel halledilmesi 
lâzımgelen, ilk sırada ele alınması iktiza eden 
işler arasında bulunduğuna' da kaniiz. Bu ina
nış ve bu kanaatledir ki, mevzuda en yakın bir 
şekilde alâkalanmışızdır. Bumrnîa beraber şu 
noktayı da sarahatle arzetmek yersiz olmaz ki, 
mesul bir bakanınız olarak, bugün mevcut bil
gileri ve doneleri bir karar almaya, Hükümete 
bir teklifte bulunmaya, teklifi B. M. Meclisine. 
getirmeye kifayet edecek kifayette ve olgun
lukta bulamamaktayım. Bunun türlü ve değişik 
sebepleri vardır. Bir zamanlar o zamanki İk
tisat Vekâletinin bünyesi içerisind'e iç Ticaret 
Umum Müdürlüğüne bağlı olan bu mevzu, son
ra Denizbanka, bir zamanlar Ulaştırma Bakan
lığına ve son senelerde yine Ekonomi Bakanlı-
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ğınıza intikal etmiştir. Bunun yanında Devlet 
eliyle başarılması ieabeden büyük işler ve mad
di imkânlar, benim söylememe lüzum olnmya-
eak kadar, açıktır. Ilarb senelerinin anormal 
şartları da meydandadır. Bütün bunlara rağ
men yani sebep ne olursa olsun hakikat şu ki ; 
halen mevcut bilgilerimiz Balıkçılık Enstitüsü
nün bugüne kadar yapmış olduğu incelemeler so
nuçları, demin de arzettiğim gibi, bendenizi bir 
karar almaya sevkedecek mahiyeti henüz taşıma
maktadır. Bu itibarladır ki, 1948 yılı Bütçe
siyle Ekonomi Bakanlığı 1948 senesi içinde 
mevzuu tetkik etmesine imkân verecek bir tahsi
sata Yüksek Meclisten rica etmiş idi. Yüksek 
Hej^etiniz bunu diriğ etmedi, tahsisatı verdi. 
Hakikaten şimdi bu sene için mütevazı de olsa, 
bazı imkânlarımız vardır. Bu imkânları da 
şöylece arzedebilirim : 

Bir taraftan memleket içinde bu işle müte-
veggil bilginlerle temasa geçtik. Onların her 
birerleriyle hususi bazı anlaşmalara vardık. 
işe başlamış bulunmaktadırlar. îlmî zaviyeden 
yapılacak olan bu tetkikler ilerliyecektir. Bu
nun yanında balık ekonomisti diyebileceğim, 
hakikaten bu mevzuda bizi her cephesinden ay
dınlatabilecek bir mütehassısa ihtiyacımız bu
lunduğunu tesbit etmiş bulunmaktayız ve bu 
mütehassısın getirilmesi için yine teşebbüs al
mışızdır. 

tki kollu bu teşebbüslerin bize vereceği ne
ticeye göre eğer mevzuat bakımından, ki bunu 
zaruri görmekteyim. Büyük Meclise bir tek
lif yapmak lâzımgeliyarsa ona da tevessül ede
ceğiz. 

Şu halde mevzu, ne de olsa uzun vadeli bir 
tedbir olmak üzere bu bakımdan aydınlattıktan 
sonra, diyebileceğim son söz şu ki: Bugünkü 
şartlar ve bugünkü imkânlar altında istihsal 
ve satışın sağlanması, gelişmesi, nizamlanraası 
emrinde geçici mahiyette olsa dahi. cezri olmasa 
dahi tedbirler düşünmekteyiz; alâkalı teşkilâtı 
mız ilgili elemanlarla bu vadide temas halinde
dirler. 

Hükümet olarak bu hususta, da âzami kolay
lığı göstermeyi memleketin umumi menfaatleri 
bakımından birinci dierecedıe ehemmiyette müta
lâa» etmekteyiz. 

Maruzatını buldan ibarettir. 
AŞKAN — Dr. Cemaîl Kazancıoğlu. 

1948 0 : 1 
Dr. CEMAL K A Z A N C I O G T J Ü (Çoruh) — 

Bir memleket ki, üç tarafı denizdir; bağrın
dan fışkıran sular, çay çay, ırmak ırmak, çağ-
lıyarak gider, bunun dantelli kıyılarına akary 

aynı zamanda bölge bölge yer yer türlü bü
yüklükte göllerle de bezenmiştir. Böyle bir 
yurdun imarı, üzerinde yaşıyanların terfihi 
maksadiyle zirai inkişaf ve sanayileşme prog
ramları düşünülürken balık serveti ve balıkçı
lık sahasını bir tarafa bırakmak doğru olmaz. 

Türkiye'nin balık serveti ve balıkçılı
ğı konusu üzerinde yıkılıp giden istismarcı Dü
yunu Umumiye devrinden sonra, gerçi, hiç du
rulmamış değildir. 

1925 ten 1944 e kadar, zaman zaman mü
tehassıslar getirmek, mektepler ve enstitüler 
kurmak, balıkçılarla meşveretler yapıp tasarı^ 
lar hazırlamak, kurulmuş olan enstitüyü lâğ
vetmek, Meclise sunulan tasarıyı geri almak, 
teşkilâtı kurmak, teşkilâta bakanlık değiştir
mek gibi ileri, geri türfü tedbirlere başvurul
du ve nihayet balıkçılığımıza esaslı istikam-et 
verme vazifesi Ekonomi Bakanlığına verildi;-
fakat: 

Bugün bunlardan sonra, yani 23 sene 
sonra bugün, itiraf etmeliyiz ki, gönüllere fe
rahlık verecek bir ileri merhaleye varmış de
ğiliz ; hattâ, gerilemiş hileyiz. 

Gerçekten, mevzuat olarak, teşkilât ola
rak, realite olarak balıkçılık işlerimizin bugün
kü manzarası şudur: 

Türk balıkçılığı hâlâ, 1920 tarihli Zabıtai 
Saydiye Talimatnamesinin hükümleri altında
dır. 

Büyük ümitlerle, Ekonomi Bakanlığına 
devredilen (Su Ürünleri ve Avcılığı İşleri Mü
dürlüğü) 1944 ten bugüne kadar hiçbir amelî iş 
yapamamış, imkânları çok az, hattâ yok olan 
bir tetkik bürosu halindedir. Bu işler, Türk 
balıkçılığının mütekâsif merkezi olan istanbul'
da kanunla çerçeveli salâhiyetlerin üstüne çı
kan, ne yapıyorsunuz suâline muhatap olmı-
yan (İstanbul Balıkçıları Cemiyeti) gibi bir 
başıboş teşekkülün ve kabzımallık gibi bir ip
tidai, ticari sultanın altında kalmıştır. 

İki hakikat vardır: Biri bugünkü imkân
larımızla elde edebildiğimiz balık'miktarının 
denizlerimizde ve stılarımızda- kaynaşan ser
vete nazaran hiç denecek kadar az olduğu; di-
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geri de, bu kadar az mahsulü bile değerlen-
diremeyişimizdir. 

Muhterem arkadaşlarını; denizlerimizin ve 
tatlı sularımızın balık serveti bakımından öyle 
hususiyetleri vardır, hiçbir millet bu mazha
riyetlere sahip değildir. Karadeniz'in, Mar
mara'nın, Ege'nin ve Akdeniz'in iklim şart
ları, bu denizlere dökülen çay ve ırmakların 
çokluğu ve dolayısiyle denizlerimizin az, çok 
tuzlu oluşları, göllerimizin deniz seviyesine 
nazaran çeşitli irtifaları, haiz oldukları hike-
mî ve kimyevî vasıfları, balıkların barınması 
ve üremesi için, zamanına ve balık cinsine 
göre o kadar müsaittir ki; bugün dünya ba
lıkçılık âleminde ön safta yer tufan, yüz mil
yonlarca insana balık gibi ideal bir gıda sağlı
yan milletlerin hepsi bu tabiî imkânlardan 
mahrumdur. 

Onlar vatanlarından yüzlerce mil uzaklar
da nasip ararlar ve bulurlar, bu yüzden zen
gin de olmuşlardır; biz ise, ayağımızın dibinde 
yatan bu eşsiz servetten istifade edememekte
yiz. Hamsisinden yunusuna ve kellerine ka
dar irili ufaklı, yerlisi, yerli - gezicisi ve mu
haciri olarak denizlerimizde 48 cins balık sa
yabiliyoruz; tatlı sularımızda 11 çeşit balık 
yaşar. Bunların herbiri, ayrı ayrı, geniş halk 
tabakası için gıda maddesi olacak kadar, taze, 
kuru, konserve, un ve gübre halinde memleke
te büyük miktarda döviz getirecek ihtiyaç malı 
olacak kadar boldur. 

Bu ispata muhtaç bir dâva değildir; bili
nen, üzerinde ittifak edilen bir hakikattir. 

Ekonomi Bakanına tevcih ettiğim bu sözlü 
sorudan almak istediğim netice, Hükümetçe ve 
Meclisçe bu mühim işe derhal el konulması gi
bi bir hamleli hareketten başka bir şey olmadı
ğına işaret ettikten sonra, Türk balıkçılığının 
halen içinde bulunduğu kötü durumdan birkaç 
örnek vermek isterim : 

Basit bir ölçü olarak İstanbul'dan Hopa'ya 
ve İskenderun'a doğru yapılacak bir deniz se
yahatinde, bu uzun sahilde kaç iskelede balık 
yeme imkânı bulunabilir. Halbuki bu sahiller 
halkı balık gibi bir gıdaya ne kadar da mııtac 
tır. 

Fakir halka gıda olması nerede kaldı, ba
lık bizim Türkiye'mizde o kadar lüks ve nadir 
bir maddedir ki, her sofraya nasip olmaz. 

Vaktiyle Giresun, Samsun, Sinob gibi mer
kezlerde bol miktarda hamsi tuzlanır ve ihraç 
edilirken, Sinob balıkçıları, .1946 da tuzladık-
ları elli ton hamsiyi bile satamadılar, denize 
döktüler. 

Yunus balıklarından yağ çıkarmak üzere 
Trabzon'da kurulmuş olan fabrika senelerden-
beri muattal bir haldedir. Trabzon'la Hopa. 
arası morina gibi bir servetle doludur, istifade 
edilemiyor. 

Trabzon, Sürmene havalisinde iptidai usul
lerle istihsal edilen balık yağları 1946 alıcı bu
lamamış, satıldığında bedeli ödenmek üzere 
kilosu 50 kuruştan kabzımalların eline geçmiş
tir. Amasra, Bartın ve Ereğli havalisinde 
halk, vaktiyle, balıkların göç mevsimlerinde 
yıllık ihtiyacını temin ederken bugün, bura
larda balıkçılık terkedilmiş bir haldedir. Bu 
yüzdendir ki, Ereğli'deki konserve fabrikası 
işi çilek reçeli ve domates ezmesi imaline çe
virmiştir. 

Saroz körfezinde, yüz binlerce insanı bes-
liyecek miktarda balık istihsali mümkünken bu
rada balıkçılık yapılmamaktadır. Edremit ve 
Ayvalık körfezlerinde Birinci Cihan Harbinden 
sonra balıkçılık kalmamıştır. 

Çeşme ve Antalya havalisinde yabancılar 
kaçak olarak kıyılarımızda balık avlarlar, biz 
bu nimetten faydalananlayız. 

Mersin'de balıkçılık yoktur. Balıkla dolu 
olan İskenderun Körfezinde ise tatmin edici de
ğildir. 

Hatay'daki Mazlum Paşa Dalyanının yıktı
rılması yüzünden, vaktiyle 350 - 400 bin lira gibi 
mühim bir döviz sağlıyan yılan balıklarımızın bir 
kısmı Asi ırmağı yoliyle Süveydiye limanına akıp 
gitmekte; bir kısmı, sebze bahçelerinin arklarında 
dolaşmakta ve ölüp gitmektedir. 

Yunuslar gibi İspanya kıyılarından kalkıp 
gelen ve zaman zaman denizlerimizi dolduran 
orkinoslar gibi canavarlardan da her biri, yılda 
enaz 15 ton balık yemek suretiyle balık neslini 
mahvederken onları avlama ve faydalan)a im
kânlarımız yok denecek kadar azdır. 

Balıkçılarımız av vasıtalarından mahrum
dur. Mevcutlarından bile lâyıkiyle istifade edi
lememektedir. İstanbul balıkçılarının elinde 
mevcut gırgırların ancak üçte biri iş görmekte, 
diğerleri kayıkhanelerde yığılı kalmaktadır. 
Balıkçılar Cemiyeti hangi gırgıra müsaade eder-
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se onun sahibi balık avlayabilir. Müsaade edil-
miyen gırgırlarla avlanan balıklar ceza olarak 
Cemiyet tarafından müsadere edilir, satılır. Sa
tılır da parası ne olur? Bu da ayrı bir meseledir. 

Gırgır sahiplerinin serbest piyasada bula
madıkları iplikler, Hükümetçe yurttaşlara da
ğıtılmak üzere Cemiyete verilir; fakat, karabor
sadan tedarik edilmiştir, diye fahiş fiyatla is
tihkak sahiplerine satılır. 

Geçen yaz, seçim bölgemde, maişetleri ba
lıkçılığa bağlı olan birkaç vatandaşın, yana ya
kıla, anlattıkları dertlerini dinledim: Hükümete 
başvurmuşlar, gırgırlarını tamir için iplik iste
mişler yoktur cevabını almışlar; fakat, öbür ta
raftan Hükümetin 22 liraya başka bir şehrin 
balıkçıları için tahsis etmiş olduğu ipliklerin be
her paketini 50 - 60 liraya tedarik edebilmişler. 

İstanbul'da, hemen hepsi fakir olan reis
lerin, balık mevsiminde Sürmene ve Rize taraf
larından getirdikleri tayfalara peşinen ödemek 
mecburiyetinde oldukları polatga parasını teda
rik şekilleri, fırtınalı denizlerde mücadele ede
rek, soğuklara, eziyetlere ve tehlikelere göğüs 
gererek tuttukları balıkların istanbul Balıkha
nesinde satılış usulleri hesap ve mahsup muame
leleri sonunda çok defalar ellerine on para geç-
memesinin hattâ borçlu çıkarılmalarının sebep
leri insana eza vermektedir. 

Soğuk hava depolarımız, frigorifik tertibatlı 
nakil vasıtalarımız yoktur. Tuzlayıcılar müşkül 
durumdadır. Alıcı belli olmadan balık tuzlıya : 

mazlar, çünkü sermayeleri yoktur, kabzımal
lardan veresiye almak mecburiyetindedirler. 
Mevcut 40 kadar tuzlama yeri, bir ay olan bir 
tuzlama devresinde 3 000 ton bir mevsimde ise 
5 - 6 misli balık tuzlayabilecek durumda iken 
sermayesizlik ve soğukhava depoları olmaması 
gibi sebepler yüzünden buna imkân bulunama
maktadır. Tuzlayıcılarm ayrıca bir fıçı çenberi 
derdi vardır. Demirin ihracı yasaktır, ağaç çem
ber ise maliyeti yükseltmektedir. Konserveci-
lerin de kendilerine göre sıkıntıları vardır. Te
neke, lehim ve kavuçuk gibi hariçten gelen mal
zemenin pahalılığı, maliyeti yükseltmektedir, 
evsaf itibariyle İtalyan mallarından.üstün olan 
konservelerinin bu yüzden dış piyasada diğer 
memleket konserveleri ile rekabet edememekte
dir. İstanbul'da 12 konserve imalathanesi var, 
senede ancak 300 ton mal çıkarabilir; halbuki 
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İtalya'da bir kanserve fabrikası günde 30Û ton 
konserve yapar. 

İhraç mevsiminde, İstanbul buzhaneleri ye
ter miktarda buz yapamadığı için çok defalar 
balık ihraeatı durmakta, komşu memleketlerden 
buz idhali zarureti hâsıl olmaktadır. 

Durumu bu olduğu için, hamsi, uskumru, 
çiroz, torik, kolyos ve saire gibi taze, tuzlu ve kon
serve olarak ihraç malı olan muhacir balıklarla de
nizlerimin dolu iken gereği gibi istifade edemiyo
ruz. 

Taze balık ihracı bahsinde balıkçılarımızın 
karşılaşmakta oldukları formalite müşkülâtı 
da ayrı bir meseledir; 

Birlikler ve ticaret odaları gibi kademeler
den geçerek bakanlığa intikal eden lisans talep
lerinin neticesi gecikmekte, bu müddet zar
fında balık dalyanda ise kaçıp gitmekte, dışar-
da ise muhafaza edilememektedir. 

Sterlinle ihraç için şart koşulan peşin fon
dan vaz geçilerek mal satıldıktan sonra bede
li ödenirken tevkif edilmesi gibi bir kolaylık 
gösterilmesi hususunda yapılan müracaatların 
sonunu almak işi bile bir ay uzamıştır. 

Bugünkü balıkçılığımızın gıda ve kazanç ba
kımından iç ihtiyaç ve dış piyasalar karşısında 
durumu budur. Halbuki balıkçılığımız, bundan 
kat kat üstün ve ileri bir inkişafın şanslarını 
haizdir. 

Bir kere balık, ideal bir gıda olması bakı
mından milletin sağlığı için değerli bir madde
dir. Bu itibarla istihlâk sahası geniştir. Elverir-
ki milleti balık yemeye alıştıralım. 

Milletçe balık yemeye alışmamızın yalnız 
sağlık bakımından değil ekenomik bakımın
dan da önemi büyüktür. O zaman memleketten 
hayvan ihraç edelim mi, etmiyelim mi bahsin
de kılı kırk yarmaya mahal kalmaz. Aynı za
manda hayvancılığımızı inkişaf etmiş ve geniş 
bir bölgenin ekonomik kalkınmasına bu yön
den de imkân verilmiş olur. 

Sonra; Türk halıcılığı için geniş bir dış pi
yasa vardır. Uzaklara gitmeye lüzum yok, bi
ze yakın olan Romanya, Bulgaristan, Yunanis
tan, İtayya, Suriye ve Filistin gibi memleketle
rin taleplerini karşılasak, memlekete tahminî 
miktarını olsun söylemek ihtiyatsızlığında bu-
lunamıyacağım miktarda muazzam bir döviz 
sağlamış oluruz. Halbuki bugünkü durumu-
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bir banka (Tütün Bankası gibi) yahut Ziraat 
Bankasında lüzumu kadar fonla .nüstakil bir 
balıkçılık kredi şubesi kurulmalıdır. 

Ve nihayet bugün bu işler iyin tezeMen bir 
kanun tasarısı Meclise getirilmelidir. 

Tatlı su balıkçılığı üzerinde durmuyorum. Bu 
da aynı mahiyettedir; 1947 yılında Amik, Akşe
hir, Eber golleriyle Samsun havalisinde bugünkü 
kısır imkânlar içinde tutulan ve çeşitli forma
litelerden geçirilerek İskenderun Ü2erinden P i -
listin'e sevkedilen Sazan balıklarının memlekete 
bir milyon isterlin getirdiğini bu sahanın da aynı 
ehemmiyetle üzerinde durulması lüzumlu olan 
bir servet kaynağı olduğunun misal olarak ar-
zetmekle iktifa ederim. 

Sayın Bakan bu hususta vaitlerde bulundu
lar, fakat- vaitlerini pek uzaklara talik ettiler. 
tşi tetkik ettirmekte olduklarını ve Ekonomi 
Bakanlığındaki şubeye 1948 yılı için bir tahsi
sat verilmiş olduğunu bu tahsisatın tetkik saha
sında verilmiş olduğunu söylediler. Verilen tah
sisat aklımda kaldığına göre 70 - 80 000 lira 
kadar bir şeydir. Bu miktarla 1948 senesinde 
yapacakları tetkikatm ne dereceye kadar iler
leyeceğini ben pek kestiremiyorum. 

Bu işi takip ederken tasarının biran evvel 
Meclise intikalini temin ederlerse ve çok yakın 
bir zaman içinde bir netice temin ederlerse, 
kendilerine ozaman şükranlarımı buradan ar-
zedeceğim. 

Türk balıkçıları memleket ekonomisinde, 
sağlık işlerimizde büyük bir istikbalin gözetle-
yicileri ve teminatçılarıdır. 

Fakat bunların bir de Millî savunmada bü
yük bir deniz ordusunun kahramanları olmak 
gibi, her zaman gözönünde tutmamız icabeden 
varlıkları vardır. Bu itibarla da Türk balıkçı
lığına değer ve inkişaf vermek vatan ibadetinin 
ta kendisidir. 

Hükümetin bu konuyu tezelden Meclise ge
tirmesini rica ederim. 

BAŞKAN — İkinci soruya geçiyoruz. 
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muzda kapu komşu olan 12 adaya dahi cevap 
verememekteyiz. 

Ama, bütün bunlar için balık istihsalini 
çağatnıak, bunu bir millî dâva olarak ele al
mak lâzımdır. 

İstihsali çoğaltmanın yıllarını arayıp bul
malıyım. 
Peşinen, ağ .olsun, motor olsun mevcut vası
taların tamamı harekete geçirilmelidir. Ba
lık fiyatı düşmesin zihniyetiyle az istisal ve 
az istihsalle çok kazanç peşinde koşon, balıkçı
lığı dar çerçevede bırakmada menfaat ariyan 
profesyonellerin rollerine artık son verilmeli 
dif. 

Dünya balıkçılığına adım uydurmak için, to
nilâtoları 100 den fazla balıkçı gemileri kullan
mak mecburiyetindeyiz. Halbuki bu büyüklükte 
halen tek gemimiz yoktur. 

Memlekette 20 kadar dalyan ve 25 kadar av 
yeri vardır; fakat iptidaidir. Dalyanlarımızı Köy
ceğiz dalyanları gibi tekemmül ettirmeliyiz. 

Türkiyede, voli, dalyan, yeri i ve muhacir 
balıklar avcılığın dip ve açık denir avcılığiyle 
beraber yürütmek lâzımdır. 

Trata, bomba, zehirli maddeler ve zıpkınla 
yapılan avcılıkları sureti katiyede menetmeli; 
fakat, Abdülhamit devrinde dalyanc darı koru
mak maksadiyle yasaklanmış olan troller avcılı
ğını teşvik etmeliyiz. 

İspanya,. Fransa, İtalya, Yunanistan, Bulga
ristan ve Mısır'ın yaptığı gibi denh istasyonları 
ve balıkçılık enstitüsü ve okulları kurmak su
retiyle balıkçılığı ilmî metotlara bağlamaiıyız. 

Memleket içinde, gazete ve broşürler, radyo 
ile geniş bir propagandaya geçilmeli, balığın gıda 
olmak bakmamdan kıymeti millete telkin edilmeli, 
satış yerleri tanzim edilmeli, dahilî istihlâk için 
asla resim aLmna&malıdır; orduya, fabrikalara, 
okullara, kurumlara muayyen günleıde balık ye
dirmelidir. 

Soğuk hava depolarının kurulması, tuzlama 
yerlerinin ıslahı ve artırılması için; konserve, 
yağ ve un fabrikalarını kuracaklar için, istihsal 
muhafaza ve nakil vasıtaları ile balık sanayiine 
lüzumlu irthal maddeleri için muafiyetler sağlan
malı, ihraç işlerindeki formaliteler azaltılmalı, 
kolaylıklar gösterilmelidir. 

Tutucusundan satıcısına kadar balık işleriyle 
uğraşanlar için kredi işi halledilmeli; ya yeni 

2. — Zonguldak Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un, Üniversitelerarası 'Kurulunca üç pro
fesör hakkında verilen karara dair sorusuna Milli 
Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin Sirer'in sözlü 
cevabı (6/170) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum: 
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Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

15 . I I I . 1948 
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde 

üç. profesörün, bu fakültenin kuruluş maksadına 
ve Üniversiteler Kanununun 3 ncü maddesine 
aykırı bir yol tutarak milliyet aleyhtarı, solcu 
telkinler yapmaları ve bu yolda neşriyatta bu
lunmaları üzerine kendilerine vâki olan tavsiye, 
ikaz ve ihtarlara rağmen bu yoldan vazgeçme
dikleri için Ankara Üniversitesi Senatosu tara
fından öğretim meslekinden çıkarılmalarına oy
birliği ile karar verilmişti. 

Bu karar, Üniversitelerarası Kurulunca ço
ğunlukla bozularak bu üç profesörün gerek Üni
versite muhitinde, gerek umumi efkâr üzerinde 
uyandırdıkları huzursuzluğa bakılmaksızın ia
desi kabul ve tasvip edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığınca bu hususta ne dü
şünüldüğünün sözlü olarak açıklanmasını rica 
ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Orhan Seyfi Orhon 

MİLLÎ KĞtTlM BAKANI REŞAT ŞEM
SETTİN SİRER (Sivas) — Ankara Üniversi
tesinin Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesine mem-
sup üç öğretim üyesinin son yıllarda, bilhassa 
son beş yıl içerisinde idare, emniyet ve eğitim 
makamlarını kendileri ile meşgul ettiklerini, hak
larında birkaç kere tahkikat açılmış olduğunu, 
bir kere Bakanlık emrine alınmış bulundukları
nı, sonra resmî ve hususi toplantılarda, başında, 
aile muhitlerinde adlarının birçok kere zikredil-
diğini ve fiil ve hareketlerinin tenkide mâruz 
kaldığım saym arkadaşlarımızdan çoğu bilir. 

Birisi profesör ve ikisi de doçent payesini 
haiz bulunan bu öğretim üyeleri geçen sene ilk
baharda toplu bir talebe şikâyetine mevzu teşkil 
etmiş bunun üzerine Ankara Üniversite İdaresi 
bunlar hakkında Üniversite Kanununun 29 ncu 
maddesinin âmir hükmü gereğince tahkikat açıl
masına karar vermişti. Yine bu madde gere-
ğinee yapılan tahkikatın fezlekesi üniversitelerin 
başı sayılan Millî Eğitim Bakanlığına tevdi olu
nur. Millî Eğitim Bakanı da bunu Devlet Şûra
sına sunar. Devlet Şûrası, Memurin Muhakemat 
Kanununun tâyin ettiği prosedüre tevfikan lü
zumu muhakemeye veya buna lüzum olmadığına 
karar verir. 

Geçen sene yapılan tahkikat üzerine meyda-
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ııa gelen fezleke bana tevdi edilince; sizin buzu
lumuzda Üniversite işlerinden mesul ve muhata
bı bulunan arkadaşınız olmam sıfatiyle ve bu 
mesuliyetin ağırlığı altında yaptığım tetkik 
neticesinde yalnız memurin muhakemat prose
dürünün tâyin ettiği kovuşturma ile iktifa etme
yip, bahis mevzuu öğretim üyeleri hakkında yi
ne Üniversiteler Kanunu gereğince meslekî di
siplin bakımından da kovuşturma yapmak zaru
retine kail oldum. Böyle bir lüzum ve zarurete 
kail olunca tabiî bunu telkin etmem lâzım. Tel
kin tâbirini kullanıyorum; çünkü talepte veya 
teklifte bulunmaya kanuni salâhiyetim yoktur. 
Ancak üniversitelere sual sorabilirim. Kanuni 
salâhiyetim bu şekilde tâyin ve tahdit edilmiş ol
duğu için, mucip sebeplerini etraflıca açıklıya-
rak Ankara üniversitesinin de benim lüzumuna 
kail olduğum veçhile mevzuubahis öğretim üye
leri hakkında bir disiplin kovuşturması yapılma
masını düşünüp düşünmediklerini sordum. Bu 
sualim üzerine Ankara Üniversitesi Senatosu 
toplandı ve meslekî disiplin bakımından da bir 
kovuşturma yapılmasına karar verdi. Senato; 
mevzuubahis öğretim üyelerinin fiil ve hareket
lerini incelemeye koyulunca nokta üzerinde te
reddüde düştü. O nokta şudur: Acaba Üniversi
te organları Üniversite Kanununun tahmil ettiği 
vazifeleri yerine getirmiyen, bunların zaddı 
hareketlerde bulunan öğretim üyelerini de, hare
ketlerinin ağırlığı derecesine göre Üniversite 
öğretim üyeliğinden çıkartabilir mi? 

Bu nokta Üniversite Senato tereddüde düş
tüğü için delâletimle Yüksek Meclisten bir tef
sir istedi. Yüksek Meclis; bu noktada asla te
reddüde yer olmadığını, kanun hükmünün sarih 
bulunduğu ve aranan yetkinin mevcut olduğunu 
ifade buyurdu. 

Bunun üzerine Ankara Üniversitesi Sanato-
su mevzuubahis öğretim üyelerinin fiil ve ha
reketlerini artık kendilerinin Üniversite tedris 
kadrosu içerisinde muhafazalarına müsait ol-
mıyacak şekilde ağır olduğunu ifade ederek ih
raçlarına karar verdi. 

Yine Üniversite Kanunu hükmü icapların-
dandır k i ; üniversitenin Senatosunca haklarında 
bu tarzda karar verilen kimseler itiraz edebilir
ler. Bu itirazın temyiz mercii üniversitelerarası 
kuruldur. 

Yüksek malûmunuz olduğu veçhile Üniver
sitelerarası Kurul 3 üniversitemizin rektörleri, 
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fakülte dekanları ve bunların birer temsilci
sinden mürekkeptir. Millî Eğitim. Bakanı da. 
bu kurulun başkanıdır. Ye bizim üniversiteler
arası kurulumuz reisiyle beraber bu anda 20 
üyeden terekküp eder. 

Ankara Üniversitesinin haklarında ihraç ka
rarı verdiği üniversite öğretim mensupları bu 
karara itiraz ettiler. İtirazlarını üniversiteler
arası kurula havale ettim. Kuru!: Delilleri kâ
fi görmediği için Ankara Senatosunun kararı
nı nakzetti. Meslekî disiplin kovuşturması bu 
suretle Üniversitelerarası Kurulun Ankara Se
natosunun kararını nakzetmesiyle sonuçlanmış 
bulunuyor. Ancak bu öğretim üyeleri de vazi
felerine avdet etmiş değillerdir. Çünkü Ankara 
Üniversitesinin Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi Yönetim Krırulu, bu öğretim üyelerinin va
zifelerine dönmelerinin, üniversite disiplinini 
bozacağını düşünerek talimatnamenin kendisine 
verdiği bir salâhayiyeti kullandı ve bu öğre
tim üyelerine ait dersleri tatil etti. Şu anda 
Ankara Üniversitesinde Sosyoloji, TTalk Edebi
yatı ve Folklor dersleri okutulnıamaktadır. 

Memurin Mııhakemat Kanununa göre takip 
edilen kovuşturma henüz neticelenmemiştir. 
Mesele Devlet Şûrasında şu anda incelenmekte 
ve karar safhasında bulunmaktadır. 

Devlet Şûrasının vazifeli dairesinin yapılan 
tahkikat üzerine muhakemeye lüzum olmadığı 
yolunda verdiği karara, itiraz ettim. Umumi he
yet itirazımı tetkik etmiştir. Umumi heyetin. 
vermiş olduğu kararı şu anda resmen tebellüğ 
etmemiş olduğum için beni daha fazla bir şey 
söylemekte mazur görmenizi istirham ederim. 

Meselenin mahiyet ve seyri hakkında arze-
debileceklerim hulâsatan bundan ibarettir. 

Şimdi asıl Orhon arkadaşınım bu suali irat 
etmekle benden öğrenmek istedikleri hususu 
cevaplamak isterim. 

Orhon arkadaşım önergesinde Ankara Üni
versitesi Senatosunun kararı için; bu karar 
Üniversitelilerarası Kurulunca çağunlukla bozu
larak bu üç. profesörün gerek üniversite muhi
tinde, gerek umumi efkâr üzerinde uyandırdık
ları huzursuzluğa bakılmaksızın kürsülerine 
iadesi kabul ve tasvip edilmiştir, dedikten son
ra, benim bu hususta ne düşündüğümü soru
yorlar. 

Kendisine cevap veririken lüzumsuz ve faz
la mâruzâtla sizi tasdi etmek istemem. Yalnız 

edip ve mütefekkir arkadaşım bu suali irat 
etmeye sevkeden en mühim ve en •, anlı noktayı 
tofahhusa çalışmanın, bilhassa bu noktayı cevap
lamanın doğru olacağını tahmin ediyorum, öyle 
tahmin ediyorum ki, Orhon arkadaşın bir endi
şesi vardır ve o endişe üzerinde durmak isterim. 
Ankara Üniversitesi senatosu, üç öğretim üye
sini, artık bunları kendi kadrosu içinde muhafaza 
edemiyecek kadar kusurlu görmüştür Ye kanuni 
salâhiyetini kullanarak bunları ihraç etmiştir. 
Üniversitelerarası Kurulun Ankara'ya mensup 
olanlar dışında kalan yani, istanbul'un iki üni
versitesini temsil eden üyeleri bu karara iltihak 
etmemişler ve onu bozmuşlardır. 

Bu ayrılık nereden ileri geliyor? Acaba An
kara Üniversitesinin üzerinde hassash et gösterdi
ği hususlara karşı istanbul Üniversitelerini tem
sil eden, istanbul'dan gelen temsilciler lakayt 
mıdır? Bu ayrılık böyle bir lâkaytlıktan mı doğ
maktadır? Arkadaşımı korkutan ve ürküten ve 
ona sual sorduran endişenin bu olduğuıu sanı
yorum. Onun için bu noktayı cevaplamayı lü
zumlu görüyorum. 

Sayın arkadaşlarım; Ankara. Üniversitesinde 
de, istanbul Üsiversitesinde de hizmet gören ar
kadaşlarımız, öğretim üyeleri, aşağı yukarı aynı 
formasyonlardan geçmiş, aynı bilgi ve ahlâki me
ziyetleri haiz, birbirlerine denk kıymette bu 
memleketin evlâtlarıdır. O halde fark nereden 
doğuyor? Ankara Üniversitesinin temsilcileri ih
raç kararı vermişlerdir, istanbul'dan gelenler 
buna iştirak etmemişlerdir. 

Ankara Üniversitesinde bulunanlar ihraçları
na karar verdikleri kimselerin yanı başındadırlar, 
onların fiil ve hareketlerini daima takip ve mü
şahede edebilmek vaziyetindedirler. Ama istan
bul 'da hizmet gören arkadaşlarımız bu durumda 
değildirler, uzaktadırlar. Fikrime3 bu uzaklık 
ve yakml ık görüş ve karardaki farkı doğurmuştur. 

Orhun arkadaşıma bu vesile ile daha bir ka
naat ve müşahedemi sölyemek isterim. 

Uzviyetlerde olduğu gibi, içtimai bünye
lerde de maraz müvellidi âmillere karşı mukave
met etmenin ve kurtulmanın emin çaresi bu 
bünyeleri kuvvetli bulundurmaktır. Dışardan vu-
kubulan müdahalelerin değeri, bünyenin mukave
meti yanında dışardan verilen ilâç kıymeti dere
cesinde tâli bir mahiyet arzeder. Bu kanaatimi 
böylece tekrarladıktan sonra, şunu arkadaşıma 
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ârzedeyinı ki her neviden ve dereceden talim ve | 
terbiye müesseselerimizde yabancı ideolojilere kar
şı mukavemet kuvveti ferahlık verecek mertebe
dedir. Ve müesseselerimizin mânevi havası pa
tojenleri yaşatmıyacak bir ciyadet kazanmaktadır. 
Buna emin olmalarını rica ederim. 

Büyük Millet Meclisimizin, bu konudaki has
sasiyeti hepimizin çalışmalarımızın ümit noktası, 
dayanağı ve kuvvet kaynağı oluyor. (Bravo 
sesleri). 

ORHAN SEYFİ ORHON (Zonguldak) — 
Sayın Millî Eğitim Bakanımıza verdiği izahattan 
dolayı teşekkür edeıim. 

Arkadaşlar, ben bu soruyu, hangi rejimi mü
dafaa ettikleri artık herkesçe pek iyi bilinen Dil 
ve Tarih - Coğrafya Fakültesinin bu üç öğretim 
üyesi hakkında yeni bilgiler edinmek için sor
madın». îşgal ettikleri Üniversite kürsülerin
de ilmî Ödevlerini nasıl yaptıklarını ve hangi 
maksat için çalıştıklarını, herkes gibi, ben de 
biliyorum. 

Ben bu soruyu, 1 u üç öğretim üyesini suç
suz; gösteren, Üniveısiteler arası kurulun kara
rım kaldırmaya bir yol aramak için de sorma
dım. 

Yine. pek iyi bilirim ki komünist tahrikçi
liği ve milliyet aleyhtarlığı ne onlarla başla
mıştır, ne de onların vazifelerinden çıkarılma
ları ile bilecektir. Bu işleri yapanları suçsuz 
göstermek gayretine de ilk defa. bu kurulun 
kararında rasgeliniyoruz. 

Yalnız şuna teessüf etmekten de kendimi 
alamam: 

Memleketimizin bugünkü kadar nazik bir 
durumunda, bu derecede tehlikeli bir konuda 
bu zihniyeti taşıyanlara karşı, İngiltere gibi, 
Amerika gibi muazzam müdafaa kudretine sa
hip, dünyanın en hür ve demokrat milletleri 
olağanüstü tedbirlere baş vururken, bizim Üni
versitelerarası Kurulun sayın üyeleri, Millî ha
yatımızda nıürşitlik ve rehberlik vazifesini gö
recek bu ilim adamlarımız, kendilerinden bihak
kın beklenen dikkat, hassasiyet, ve alâkayı gös
termemişlerdir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Yaptıkları işi, Senatonun kendi çatısı altın
da geçen bu müessif hâdise hakkında oy bir
liği ile verdiği kararı, bir avukat maharetiyle 
şekil bakımından bozarak bir çıkmaza götür
mekten ibarettir. 

1948 O : İ 
Bu kurul, komünist tahrikçiliği yapan, bu 

üç öğretim üyesinin âdeta müdefaa şahitliği
ni üzerine almış görünüyor. 

Dr. NECDET OTAMAN (Manisa) — On 
lan da tesfiye etmeli. 

ORHAN SEYFI ORHON (Devamla) —«Fi 
lân, profesörlüğe çıkarıldığından, ceza görmeye 
değil, takdir edilmeye lâyıktır Falan, dergisini 
bakanlığın ihtarı ile kapandığından disipline ay
kırılık etmediği bellidir» yolu söz ve mantık o-
yunlarma baş vurulmuştur. 

Arkadaşlar, eğer bu sayın zatlar, memleke
timizin selâmet ve emniyeti bakımından, gere
ken bir tarzda tetkiklerini yaptıktan sonra bu 
üç öğretim üyesinin asla o zihniyette ve o dâvada 
insanlar olmadığı kararma samimiyetle varsay
dılar, aksini gösteren deliller ortada durmasına 
rağmen, taşıdıkları yüksek ilim rütbesine ina
narak, kanaatini değiştirmekte bir lâhza tered
düt etmez, hattâ bize üç türk münevveri ka
zandırdıkları için kendilerine bu kürsüden 
teşekkür etmeyi bir borç bilirdim. 

Fakat, iş böyle olmamıştır. Yüksek Meclisi
nizin ve Millî Eğitim Bakanlığınızın bu mesele
yi hassasiyetle takip edişini, üniversite muh
tariyetine müdahale sayan bir dik başlılık 
göze çarpmaktadır. 

Üniversite muhtariyetinden bahsediliyor, üni
versite muhtariyetiyle bu işlerin ne alâkası ola
bilir? Üniversite muhtariyeti, Devlet aleyhine, 
millet aleyhine zorla koparılmış siyasi bir muh
tariyet midir? Bütçesini bu milletin kesesinden 
alan, bu rejimin kurduğu üniversitelerin ilim 
adamları, muhtariyetin gölgesine bu devlete ve 
bu millete bağlılıklarını unutabilirler mi? 

üniversiteler Kanunu tasarısındaki Hükümet, 
gerekçesinden, bu kanun ruh ve mânasını izah 
eden şu sözleri yüksek huzurunuza, arzediyo-
rum: 

«Üniversiteler, çalışmalarından millete kar
şı daima hesap verme ve direktifler alarak bunla
rı gerçekleştirme durumunda bulunduklarının 
belirtilmesi de yerinde görülmüştür.» 

Üniversiteler Kanununun üçüncü maddesi, 
üniversitenin görevlerini tâyin ederken, öğ
rencilerin nasıl yetiştirileceğini şöyle gösteriyor: 

«Türk devriminin ülkülerine bağlı ve millî 
karakter sahibi vatandaşlar olarak» 

Bu maddenin en güzel izahını, bu kanun, 15 
Temmuz 1946 da, Yüksek Meclisinizin huzurun-
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da müzakere edilirken, Millî Eğitim Komisyo
nu sözcüsü, olarak konuşan zata bırakıyorum: 

«Bu maddede işaret edilen, Üniversitenin 
vazifeleri arasında, öğrencilerini millî karakter i 
sahibi ve Türk inkılâbının ülkülerine bağlı in
sanlar olarak yetiştirmek, üniversitelerimize te
rettüp eden vazifelerin başında gelmektedir. 
Üniversitelerimize terettüp eden vazifelerden 
hiç, birisi bundan ne daha mühim, ne daha ön
cedir.» 

Nihayet bu sözlere, Üniversitelerin vazifele
ri bahsinde Atatürk'ün, 1937 de, Meclisi açış 
nutkundan şu veciz cümleleri ilâve edeceğim: 

«Memleket dâvalarının ideolojisini anlaya
cak, anlatacak, nesilden nesle yaşatacak fert ve 
kurumları yaratmak, Türk milletinin şuurunda 
daima canlı bir halde tutmak, Üniversiteleri
mize ve yüksek okullarımıza düşen başlıca vazi
fedir.» 

Statünün çıkardığı üç öğretim üyesi lehinde 
karar veren, sayın profesörlere soruyorum: El
lerini vicdanlarının üzerine koyarak söylesin
ler: Onlar, Atatürk'ün eseri olan Dil ve Ta
rih - Coğrafya Fakültesinde vazifelerini böyle 
mi yapmışlardır? 

Şimdi Müsaade buyurursanız, kısaca bu hâ
disenin tetkikma geçeceğim : tik hatıra gelen 
şey bittabi bu üç öğretim üyesinin isnat ve ifti
ralara uğramalarıdır. Acaba onlar ilmî görev
lerini masum masum görüyorlardı da yüksek bil
gi kudretlerini anlayamamaktan gelen bir geri 
görüşlülükle dersleri ve neşriyatları komonist 
tahrikliği yolunda kötüye mi çekilmiştir? 

Esefle soyuyorum ki, hayır arkadaşlar. On
lar senelerdir, kendilerine atfedilen şeylerden 
çok daha fazlasını İsrarla, inatla yapmışlar
dı v. Öğrencilerini milliyetçilik ve milliyet aleyh
tarlığı bakımından ikiye ayırmaları, taraftarla
rını yanlarına alıp Barajda (Volga bekçileri) 
şarkısını söylemeleri gibi küçük hâdiseleri bir 
tarafa bırakıyorum. 29 Ocak 1947 günü Büyük 
Millet Meclsi huzurunda, Hükümet adına beya
natta bulunan İçişleri Bakanının,- komnist tah
rikçileri hakkında yapılan araştırmalarda ele 
geçen vesikalara dayanarak, bu üç öğretim 
üyesinin çıkardığı (Yurt ve dünya) mecmuası
nın, Türkiye Komonist Lideri Doktor Şefik 
Hüsnü'nün murakabesinde çıktığını, komonist 
tahrikçiliği yaptığını Meclise resmen bildir
mesini de bir kenara koyuyorum. 

İS48 O : İ 
Bunların yazılarından bazı parçalar arzedece-

ğinı: Bu yazıların, bu üç öğretim üyesinin han
gisinin olduğunu açıklamayı lüzumsuz buluyorum. 
Çünkü her yerde ve her zaman hepsinin tekrar
ladıkları aynı şeylerdir. Aynı maksat için 
kullanılan aynı metot ve aynı fikirler. Bu ya
zıların birinde şöyle deniyor: 

Avrupa ve Amerika gibi kapitalist memle
ketlerde sermayelerin işletilmesinde demokrasi
den hiçbir eser olmadığı, Amerikada kanuni 
haklarını istiyen işçilerin kara listeye geçirildiği, 
iktisadi demokrasi olmadan, tam siyasi demok
rasinin mümkün olamıyacağı söylendikten son
ra şu neticeye varılıyor; yeni demokrasi anlayı
şını 1917 ihtilâli ile Rusya gerçekleştirmiştir. 

Bu gerçek demokrasinin, demokrasi düş
manlarının tezviratı yüzünden (Kus boyunduru
ğuna girdikleri yolunda) yanlış gösterilip, yan
lış anlaşılan, Romanya, Bulgaristan, hattâ Le
histan'da tatbike konulduğu söylenmektedir. 

Faşizmin, yalnız İtalya ve Almanya'ya mah
sus olmadığı anlaşıldıktan sonra : 

«Faşizm, diyor, Garp demokrasilerinin için
de belirip gelişmiş ve nihayet bazılarında bütün 
cemiyeti hâkimiyeti altına alan bir rejim olarak 
tebellür etmiştir. Diğer bazılarında ise, liberal de
mokratik şeklini muhafaza etmekle beraber, Fa
şizm hareketleri çeşitli derecelerde, çeşitli ma
hallî şekillere bürünerek kendini göstermiştir.» 

Ve devam ediyor: «Faşist devletin, yere se
rilmesi ile faşizm yıkılmamıştır. Fransa'da 
200, Amerika'da 600, İngiltere'de bir avuç ser
mayedarın iktisadiyata hâkim olduğunu, bunla
rın müthiş istibdadı altında ferdin hiçbir ikti
sadi hüviyeti olmadığını» söyledikten sonra 
Yunanistan'daki komünint isyanının, faşizme 
karşı demokrasi mücadelesi olduğunu ilâve edi
yor. 

Dünyanın büyük bir inkılâba gitmekte oldu
ğunu, bizim buna da adım uydurmamız gerek
tiğini, geçmiş asırların müzelik yadigârı olan 
kıymetlerini ayakta tutmaya çalışanların bir ' 
çöp gibi ortadan süpürüleceklerini söyliyerek 
hasretini çektiği rejime bizim de uymak zo
runda olduğumuzu, buna karşı koyanların bir 
çöp gibi silinip süpürüleceklerini anlatmak is
tiyor. 

Yine bunlardan biri, millî ideal fikrini fa
şistlik ve harb tahrikçiliği sayıyor. 
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Yine bunlardan biri; «Tevfik Fikret yaşa

saydı muhakkak komünist olurdu. Komünizm
den ideal bir şey yok ki...» diyor. 

Yine bunlardan biri; komünist rejimin 
halkı sefalet ve işsizlikten kurtardığını anlat
mak için, «harbden sonra Rusya» ııın işsizlikle 
karşılaşmamış yegâne memleket olduğunu söy
lüyor. 

Başınızı ağırtmıyayım. Görünen köy kılavuz 
istemez. Bu adamların mahiyetlerini tanımak 
için de fazla söze hacet yoktur. 

Arkadaşlar,, bütün bunlar, millî şuur ve has
sasiyetimizin hie bir noktasına dokunmamış bile 
olsaydı, bu Devleti kuranlara ve Milletin hürri
yetini kurtaranlara saygı göstermeye borçluy
duk. Millî Mücadele tarihin karanlıklarına ka
rışmadı. Dün olmuş kadar yakındır, ve bu Dev
letin kurucularından biri onun başında bulun
maktadır. Bu milletin hürriyeti dâvasında sava
şanlar, yalnız hatırlarımızda yaşamıyor. Bu şe
refli insanlardan birçoğunu buradan, bu millet 
kürsüsünden gösterebilirini. Bu uğurda canla
rını feda edenlerin, (Millî kahramanlar) safında 
boş bıraktıkları yerleri gözlerimizle görüyoruz. 

Bizi endişeye düşürecek hiç birşey yok mu
dur? Hartaya bakın. Türkiye bugün muhasara 
da bir kale manzarasını arzediyor. Hürriye
timizi müdafaa etmek için limanlarımızdan silâh 
taşımaktayız. 

Millî tehlikenin ne taraftan geleceği ve han
gi kapıdan girebileceği, artık hiç kimse için bir 
sır değildir. 

Yüksek heyetinizden, bir lâhzacık, bu mü
essif meselenin arzettiği manzarayı göz önüne 
getirmenizi rica ederim: 

Bir taraftan bütün bunlar ve bu tahrikleri 
bertaraf etmeye çalışan Hükümetiniz, Millî Eği
tim Bakanınız var. Millî Eğitim Komisyonunuz, 
aynı maksatla, Ankara Üniversitesi kadrosunu 
düne kadar elinde tutmuştur. İçişleri Bakanınız 
bu kürsüden komünist tahrikçiliğinin vatan ha
inliği derecesine vardığını ve bu tahriklere bu
rada bahsi geçenleri kastederek, Üniversite öğ
retim üyelerinden bazılarının katıldığını açık
lamıştır. Ankara Üniversitesi Senatosu, hiçbir 
tereddüde mahal bırakmıyacak bir şekilde, bun
lara yapılan türlü tavsiye, ikaz ve ihtarlara 
rağmen yollarını değiştirmediklerini söyliyerek 
öğretim meslekinden çıkarma cezasının tatbiki-

İ948 6 : İ 
na oy birliğiyle karar vermiştir. Yüksek He
yetiniz Üniversiteler Kanununun 4(i ncı mad

desinin yorumlanmasına lüzum göstermek sure
tiyle bu kararı zmınan tasvip etmiştir. Mah
kemece toplanan deliller, bunların kendilerine 
atfedilen şeyleri yaptıkları kanaatini hâsıl et
miştir. 

Bu üç öğretim üyesinin Dil, Tarih ve Coğ
rafya Fakültesinde öğrencileri ikiye böldüğü 
ve tedrisatın devamına imkân bırakmıyan bir 
huzursuzluk meydana çıktığı da bir hakikattir. 
Nihayet bunların ellerinden fakülteyi kurtar
mak için kadrolarını lâğvetmekten başka bir 
yol bulunamamıştır. İşte görünen manzara bu
dur. 

Bir tarafta bu vardır. Öbür tarafta Üni
versitelerarası Kurulun kararı, üstelik bir 
ordinaryüs profesör, bu kadarını da kâfi gör
memiş, öğrenicilerini başına toplıyarak ciddî 
bir fikir kahramanlığı yapmak hevesine düş
müş, kürsü hürriyetine müdaheleden Abdül-
hamit devrinde bile ruhlara bu derece korku 
sinmediğinden, şirretliğin bu derece ayaklan
madığından bahsederek bu üç. öğretim üyesine 
saygı ve sevgilerini ilân etmiştir. (Bu kimdir.'' 
İsmini söyle! Sesleri). 

SİNAN TEKELlÜĞLU (Seyhan) — Millet
ten ne saklıyorsun? Biz bilmiyoruz söyle! 

ORHAN SEYFİ ORHON (Devamla) — Vas-
fi Raşit, bunu herkes biliyor. 

Zannederim ki, arkadaşlar, hak ile batılı 
seçmekte bu derece ihtilâfa düşüldüğünü, millî 
şuur ve temyiz hassasından bu kadar uzak
laştığını gösteren bu hâdiseye; memleket men
faati ölçüsünden bakılınca, dünyanın bugünkü 
durumunda, millî bir tehlike içinde bulundu
ğumuzu şu sırada, artık bu konuya, yüksek 
heyetinizin dikkatle, ehemmiyetle el koymak 
zamanının geldiğine, hükmetmek imkânsız olur. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

İşte arkadaşlar; ben bu soruyu bunun için 
sordum. Kominist tahrikçilerinin tehlikesin
den yüksek heyetinize uzun uzadıya bahsetme
yi lüzumsuz bulurum. Yalnız bir noktayı mü
saadenizle arzedeyinı: Deniyor ki, "Türk Mil
leti için koministlik tehlikesi yoktur. Moskof 
emperyalizmi damgasını taşıyan bu rejimden 
Türk Milleti nefret eder." doğrudur ama, ar
kadaşlarım, komimzm ayağında çizmesi, başın
da kalpağı ve elinde kırbacı ile kendi kıyafc-
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tinde gelirse; yoksa, millî birliği yıkmak için 
her kılığa girebilen bir fikir, bir hikayeci, bir 
şair, bir meenıuaeı, bir ressam, bir köy ensti
tüsü öğretmeni, bir iktisatçı ve bir profesör 
olarak pekâlâ hayatımıza girebiliyor ve bir 
(ileri fikirlilik) maskesi altında tahribatını çok 
geniş bir sahada yapıyor. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Bazan imanı 
kıyafetiyle de gelir. 

OliHAN SEYEİ OIİHON (Devamla) — Türk 
gençlerinin ruhundaki sâf ve samimî (ilerilik, 
yemlik) aşkım kullanarak soysuzluğu (yeni 
fikir) haline sokmuştur. Edebiyatta tahribatı
na, (putları yıkacağız) diye başlamış, millî 
şöhretlerin altına battal damgaları vurmuştur. 
(jîenç şairlere, lirizmin burjuva duyguları oldu
ğunu telkin etmiş, şiiri soysuzlaştırarak; 

Seni nasıl unuturum, vesikalı yarim; 
dedirtmiştir. Kabul ediniz ki, bugün, ide
alist vatandaşlar yetiştiren bir Namık Kemal 
Edebiyatı tarzından eser kalmamıştır. Yeni res
mî, «Dünya işçileri birlesiniz.» mânasına gelen 
duvar afişleri şekline koymaya çalışmıştır. Ye
ni hikâye, bir sınıf mücadelesi yolunda yürü
mektedir. Fakat asıl talimatını milliyetçilik duy
gusunda, millî mefkurede yapmıştır. Senelerdir 
kullandığı kurnazca taktikler, milliyetçiliği 
inhisarcılık, geri fikirlilik, ırkçılık ve faşistlik 
töhmeti altma koymuştur. O derecede ki, millî 
mefkurenin milliyetçilik fikrinin haysiyetini 
şeref ve itibarını iade etmeye mecburuz. 

Arkadaşlarım, zannederim ki; beni mübalâ
ğa ile itham etmezsiniz. Türk milliyetçiliğinin 
bunlarla ne alâkası vardır? Hürriyetimizin düş
manı, vatansız veya hain olmamak şartiyle, hiç
bir ileri fikirle Türk milliyetçiliği tearuz et
mez. 

İnhisarcılıkla ne alâkası vardır? Türk milli
yetçiliği siyasi bir parti değildir. Halk Parti
sinin olduğu kadar, Sayın Demokrat Partili ve
ya bağımsız arkadaşlarımızın da öz malıdır. 
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Du tahrikçilerin siyasi tehlikelerine gelince': 

Duna ben kendimden hiçbir şey katmıyacağım : 
İki gün evvel gazetelerimizde tercümesi çıkan 
«Püyük Drjtanya ve Doğu» dergisinin neşretti
ği bir yazısından aldığım şu cümleleri aynen 
tekrarlıyacağun:; 

«İter memleketin komünistleri veya komü
nist olduklarını masum maskeler altında gizli
ydi adamları vardır. Dunların kuvveti buhran 
başgösterdiği zaman görünür. Bu aadmlar, emir 
alır almaz her sahada harekete geçmeye hazır 
bir beşinci kol teşkil ederler. Bu hal Avrupa'da 
olduğu kadar Orta Şarkta da varittir.» son yıl
larda Beyrut'tan Tahran'a ve Kah ire'den Dağ
dağa kadar komünistler başgösteren kargaşa
lıklarda rollerin: oynamışlardı'.*. 

Arkadaşlarım: sözlerimi bitirirken, müsaade 
ederseniz, ben de bütün samimiyetimle hepini
zin katıldığına inanarak şunu arzetmek isterim. 

İlimle hiçbir ihtilâfımız yoktur. İlim hakiki 
bir mürşittir. Milletçe haklı dâvalarımızın en 
büyük mânevi müdafii odur. İnkılâbımızın yo
lunda bize ışık tutan odur. İlim, ümitlerimizi 
dağa kaldıran bir haydut, gece rüyalarımıza gi
rip bize ecel terleri döktüren bir cadı değildir. 

Üniversitelerimizin ilmî hürriyeti ve muh-
tariyetiylc bu meselenin hiçbir ilişiği olamaz. 
Du muhtariyeti biz, inkılâbımızın, prensiplerimi
zin başına koymuşuzdur. Ona kimsenin dokun
maya niyeti yoktur. Du mesele, üniversiteleri
mizin hürriyeti ve muhtariyeli dâvası değil, 
ilim adamlarımızla aynı safta olduğumuza şüp-
etmediğimiz milletimizin hürriyeti, emniyeti ve 
selâmeti davasıdır. (Alkışlar). 

SİNAN TEKEDİOĞLU (Seyhan) - • Bir su
al sormuştum. 

BAŞKAN — Kimden? 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Vekil

den. 
BAŞKAN — Sual filân mevzmıbahis değil. 

Soru bitmiştir. 
Gündeme devam ediyoruz. 

4. GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresiyle Posta, Telgraf ve Telefon 
İşletme Genel Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesabı 

hakkında kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/199, 1/336) [1] 

[1] 119 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 

istiyen var mı? 
MtTAT AYDIN (Aydın) — Söz istiyorum. 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Bınun 

için açık oy lâzım mı? 
BAŞKAN —• Arkadaşımın sözü üzerine hatır

latayım, bu, açık oya tâbi maddelerdendir, lütfen 
dağılmaymız. 

MÎTAT AYDIN (Aydın) — Sayın arkadaş
lar, P. T. Telefon Umum Müdürlüğü 1942 yılına 
ait Hesabı katisi kabul edümek üzere yük sek hu
zurunuza getirilmiş bulunuyor. 

Arkadaşlar, üzerinden tam altı sene geçmiş 
bir hesap hakkında, âdeta müruruzamana yani, 
zamanaşımına uğramış bir hesap hakkında söz 
söylemekliğimiz doğru bir şey değildir. Bu hata 
doğruian doğruya Büyük Millet Meclisine aittir. 
Çünkü B. M. Meclisinin bir uzvu olan Sayıştay 
tam altı sene sonra tetkikin neticesini bize geti
rebiliyor. Ve biz bir şey söylemiyoruz. Sayın ar
kadaşlar, ben, bu işlerin başında bulunan sev
gili arkadaşımızdan tertibatı lâzimeyi alarak hiç 
olmazsa bir sene sonra raporu verilsin ve biz de 
bu işler üzerinde bir şey söyliyebilelim. Âdeta 
Refik Saydam Hükümetine ait bir iş, bunun şim
di tetkik edilmesinin mânasını ben anlayamıyo
rum. Herhalde bu iş bir veya hiç olmazsa iki 
sene sonra gelmedi. Bu hususu bilhassa Büyük 
Meclisten rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayıştay Komisyonu Sözcüsü 
Ferit Ecer. 

SAYIŞTAY KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FE
RİT ECER (Niğde) — Muhterem arkadaşlar, 
hakikaten Posta Telgraf ve Telefon Umum Mü
dürlüğünün 1942 yılı Kesinhesabını ancak bu
gün huzurunuza sunmuş bulunuyoruz. Fakat bu 
gecikmede muhterem arkadaşımızın dediği gibi, 
Büyük Millet Meclisine teveccüh eden bir hata 
yoktur. Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdür
lüğünün olduğu gibi, diğer birçok umum müdür
lüklerin Kesinhesapları henüz Sayıştaydan yeni 
gelmektedir. Sayıştay, idare hesabım, yani müs-
pit evraka müstenit olan hesapları kendi kanunu 
dâhilinde yazılı olan müddet içinde incelemiş 
ve hükme bağlamıştır. Fakat Kesinhesabm gecik
mesine sebep, daha ziyade kendi kadrosunda, 
yani Sayıştaym kadrosunda bulunan aksaklıklar 
dolayısiyle, idare hesabı ile Kesinhesap arasında 
mutabakatın tesbitine imkân veıemiyecek nis-

. 1948 O : 1 
pette darlığıdır, bu darlıktan Heri gelm ik id i r . 
Aynı zamanda, arkadaşımızın dediği gibi, hâ
disede ne müruruzaman vardır, ne de şimdiye 
kadar müruruzamana uğramış bir hesap vardır. 

Arkadaşımın bu noktadaki tereddüdünü izale 
etmek için arzediyorum. 

MİTAT AYDIN (Aydın) — Sayın arkadaş
lar, müruruzamanın ne demek olduğunu bilirim. 
Ben, bunun gibi bir şey dedim. Hakikati halde 
müruruzaman olmıyacağmı, olmadığını bilirim. 
Fakat beş altı sene evvel yapılmış olan bir hesa
bın tetkiki bilmem nasıl olur? Bir hata var, ama 
nerede olursa olsun. Sayıştay bizim namımıza 
murakabe yapmaktadır. Binaenaleyh, bizim namı
mıza murakabe yapmakta olan bir heyetten bunu 
istiyebiliriz 

Bu itibarladır ki, arkadaşlarımdan r«cı ediyo
rum, bu hususta ne yapacaklarsa yapsınlar, teş
kilât lazımsa istesinler, ona göre bize bu hesaplar 
vaktinde getirilsin. Yoksa böyle üzerinden altı, 
yedi sene geçtikten sonra ne yapalım? Refik 
Saydam Hükümeti hesabı üzerinde biz ne gibi bir 
tetkik yapabiliriz. Ye ne kıymeti olur. 

BAŞKAN — Anayasanın 101 nci maddesi 
şöyle diyor; «Sayıştay Genel Uygunluk Bildiri
mini ilişkin olduğu Kesinhesap Kanunun *m Ma
liyece Büyük Millet Meclisine verilmesi tarihin
den başlıyarak en geç altı ay içinde Meclise su
nar.» 

Binaenaleyh bu maddenin, Anayasanın bu 
maddesinin tam masuniyetim temin etmek için, 
arkadaşımızın dikkati çekmesi pek yerindedir. 

Ye riyaset olaraktan da Anayasanın bu hük
münün mahfuz kalması bakımmadn, Sayıştayca 
ne sribi noksanlar varsa onun Meclise arzını ha
tırlatırım. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — 99 ncu maddeyi de 
bir kere okumak lâzımdır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmi-

yenlcr... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Posta Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğünün 
1942 akçalı yılı Kesinhesap Kanunu 

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon Ge
nel Müdürlüğünün 1942 akçalı yılı genel gideri 
ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği gibi 
(19 714 244) lira (14) kuruştur. 
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"BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Cetveli ile 

birlikte maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etınivcnler... Madde cetveli ile birlikte 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu idarenin genel geliri ili
şik (B) işaretli cetvelde gösterildiği gibi 
(24 887 947) liıvı (12) kuruştur. 

BAŞKAN — 8ö/ istiyen yoktur. 
Maddeyi cetveli ile birlikte oyunuza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Madde cetveli 
ile birlikte kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ödenekten 1942 akçalı yılı 
içinde harcanmıyan ve ilişik (A) işaretli cetve
lin ayrı bir sütununda gösterilen (5 399 931) 
lira (93) kuruş ödenek bakiyesi yokedilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. 

Maddeyi cetveli ile birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Madde cet
veli ile birlikte kabul edilmiştir. 
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MADDE 4. — Bu kanun yayını tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etnıi

yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
Oylarını kullanmamış arkadaş var mı? 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Oylamanın sonucunu arzediyorum. 
Posta, Telgraf ve Telefon İşletme (Jeııel Mü

dürlüğünün 3942 akçalı yılı Kesinhesap Kanu
nuna (280) arkadaş oy vermek suretiyle iştirak 
etmiştir. 4 ret 1 çekinser vardır. Kanun (275) 
oyla kabul edilmiştir. 

(lündemimizde konuşulacak başka madde 
yoktur. Önümüzdeki çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son veriyoruz. 

Kapanma saati : 16,35 

DÜZELTÎŞLER 

Bu tutanak dergisine bağlı 119 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

1 ji ra K. Lira 

7 
7 
8 

3 
4 
2 

10 
Ki 
2 

134 007 34 134 017 34 
36 436 58 36 436 68 
6 360 00 6 960 
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Posta,-Te%raf»v*^T^eJon €f^«ol'MSd^lötünün 1942 akçalı yık Kesinhosap Kanıınsa verildi 

oyların sonucu 
(Kauun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 4^5 
Oy verenler : 280 

KabııV edenler : 275 
Oya ka*llmıyanlar : 172 

Beddedcnler : 4 
Çekinserler : 1 

Açık Millet vekilliklerr : 13 

AFYON KARAHÎ8AR 
Dr. Cemal Ttınca 
Alımecl Veairoğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan* 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Msad llras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman, 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Hatim? Ergim 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakiho öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Nunıaıı Aksoy 
Dr. Galip, Jvahraınan 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Gl. Rcfet Alpman 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe* 

BALHUatt» 
Abdi AğabeyöUü' 
Muzaffer Akproar-

(Kabul 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Buscıı 
Orgl. Izzeddin., Çalışlar 
Hacim Çarıkk 
Eminittin.*Çeliköz 
HU ini Şercmetli 
Fahrettin Tiritoğlju 

İsmail Hakkı Uzunçacşıı. 
BİLECİK 

Dr. Muhli» Saner 
BİNGÖL 

Feridun FikriDirçünflel I 
BÎTLtJT 

Arif Özdemir 
BOLÜ 

Cemil özeağlar 
BURDUR 

Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut | 

BURSA, 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duı-u 
Ahmcd Müuk Erhan 
Muşta t'a "Fehmi G erçeker 
Cemil öz 
Dr. M. Talât Simcr 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingöl 
Niyazi Çıtakbğhr 
Nasrettin Üncn 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Affcan 
Rifat Dolunay | 

edenler] 
I Gl. Zeki Soydemk; 

Ahmet ihsan Zeynel-
oğîu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali ifcfza Erern* 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atakry 
Dr. Mtstafa Cântefcin 
Münir Çağıl 
1 İaşene Hgnz 
Suheyp Karafakıoğîti 

DENİZLİ 
Dr. Hamdı Berkman 
('emil ÇalğööOT 
Naili Küçüko. 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel, 
Dr. Behçet Uz, 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin 
Feyzi KâMagii 
Osman Ocak 
ihsan Hâmid Tigfel 
Şeref Ulüg • 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğııîları 
Dr. BahattM Öğütmen 
Mehmet öfctern 

ELAZIÖ 
Fuad Ağrah ' 
.MustaM A r p a r 

Dr. ibrahim M*f Öngö
ren 

ERZÎM0AN. 
Ziya Ağca 
Behçet Kemalr Çağlar 
Abdülhafc*%»t 

ERZURUM 
Eyüp Sabıâ Akgöl"-
Salim Ataağ 
Mesut Çankaya 
Rai t' Dinç 
Nafiz Dumiu' 
Münir HüBMV-Gele 
Şükrü Koçak 

GAZÎANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Bekir Kaleli 
Dr. Ahduci'&kmaıı Melek 

GİRESUN 
Ahmcd Ulus 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmcnsüer 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gl. Eyüp Dttrukan» 

İÇEL 
Ilaj'dar Aslan 
Salih İnankur 
Refik KeraHan 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat mm 
Sait Koksal 
Kemal Turan 

- 28S — 



Şevki Yalvaç 
tSTANBUL 

Ali Rıza Arı 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Dr. Mjm Kemal öke 
Orgl. Cemi! Cahit Toy-
demir . 

İZMİR 
Dr. Hüseyin Hulki Ctıra 
Lâtife Bekir Çeyrckbnşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf İnan 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Soracoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Aziz Şamili-İl ter 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
öl. AbdullahAlptoğan 
Haindi Çelen 
Ziya Orbay 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
(31. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzîoğlu 
Kâmil Gündeş 
Resi d özsoy 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atnf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
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Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürgc 
Ali Dikmen 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazım Onat 
Dr. Azir Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rızâ Türel 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz ı 
Memdııh Ispartalıgil 
Ömer özdek 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Kara-
köylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Kâmil Coşkunoğlu 
tsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memdııh Necdet 
Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Fcyzullah Uslu 

MARDİN 
î r fan Fer id Al paya 
Ol. Scyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
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01. Kiazım Sevüktekin 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Nuri özsan 

MUŞ 
Halici Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rıfat Gürsoy 
Hal id Mcngi 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral Hulusi Gökda-
lay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
I lanı d i Şarlan 
Hanıdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörük er 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Sinan Tekeli 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 
Yusuf Kemal Teııgir-

şenk 
SİVAS 

Nazif Ergin 

Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Gl. Fikri Tirkeş 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık Öztrak 
Ekrem Pekcl 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekcl 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Temel Göksel 
Ali Rıza İşıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Mölaoğlu 
llamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Atalay Akan 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Kâmil Erbek 
Sırrı îçöz 
İhsan Olgun 
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Şinasi Devrin, : 
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İsmail Ergener I Ahmet Gürel 
Emin Erişjrgil Ali Rıza înecalemdaroğlu 

Naim Kröıtıer 
Nuri Tarhan 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza Kırsever 

/ Reddedenler] 
ESKİŞEHİR 

Kemal Zeytinoğlu 
MUĞLA 

Dr. JMitat Sakaroğlıı 
İÇEL 

Saim Ergenekon 

[Çekimserler f 
İSTANBUL 

Osman Nuri Koni 

[Oya kdtılmtyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
01. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazım Bozca 
Hasan Dinçer 
Şalı in Lâçin 
Kemal özçoban 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 
Mebrure, Aksoley 
Falih Rıfkı Atay (1.) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
thsan Ezgü 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu (1.) 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(D 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Emin Bilgen (1.) 

BALIKESİR 
Süreyya örgeevrcn 
01. Kâzım Özalp 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali Çinar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik Renda 
(D 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇORUM 
İsmet Eker 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Heşad Aydınlı 
Abidin Ege 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
(Bakan) 

ELAZIĞ 
Fahri Karakaya . 
Hasan Kişioğlu (1.) 

ERZİNCAN 
Sabit Sajfiroğln 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
01. Vehbi -Kocagühcy 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz .'.'•• 
Hasan Pûlîltkan-
Abidin Potoğlu 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Fikret Yüzatlı 
Dr, Galip K. Zaimoğlu 
(t.) 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tor ' 
Tahsin Tüzün 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

- HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 

Abdülgani" Türkmen 
do .-, 
Suphi Bedir Uhıç 
Rasim Yurdman 

ÎÇJĞL 
Halil Atalay 
Dr, Aziz Koksal (t.) 
Dr. Celâl Ramazanoğhı 

İSTANBUL 
Salamoni Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Cihad Baban (t.) 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Mekki Hikmet Gelen-
beğ 
Fuad Köprülü 
Dr. Akil Muhtar özden 
(t) 
Recep Peker 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver (1.) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senini Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalaıı (Bakan) 
Benal N. Anman (t.) 
Münir Birsel (Bakan) 
Rahmi Köken 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel (î.) 
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KARS 
Şerafettin Karacan 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Tahsin öoşkan (Bakan) 
Dr. Fahri Eeevitj 
Fethi Mağara 

KAYSERÎ 
Faik Scler 
Ömer Taşçıoğlu 
Kesit Turgut 
Hayrııllah Ürküıı (1.) 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Sah ir Kurutluoğlu 
Şevket Torgufc' 

KOÜABLI 
1 sın a i 1 Rüşt& A ksal 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
SeckdPek» 
1 bralı ini Süreyya- Yiğit 

KONYA 
G1. Ali* Ftıad * Oebcsoy 
(Başkan) 
Sedad Çumraiı 

B : 04 3\ 5 
Dr. Midisin I^ıik Dün-
dür 
Fatin Gökmen 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Hakkı Qe&k 
Dr. Ahmet ihsan- lîffr-
soy 
Adnan Menderes 
İhsan Şerit' özgen 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı (İ.) 
Dr. Cafer özelçi 
Mahmııd Nedim Zâbçı 

MANİSA 
Korgl. Ali Kıza--Ârtun-
kal (t ,) . . 
Kıd vaıı Nafia-lCdgücr 

M»A«AŞ 
Dr. KenıaFMStfyizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 
Em i ıi' Soysal-
Hasan Rteşid Tânktti* 
Abdullah Yaycıoğhı 

MARDİN 
Dr. AY.VA Dras 

. 1948 O : 1 

Necati Erdem 
Asım Gürsu 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 

Vehbi Sandal (1.) 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 

ORDU 
'YIISH* Ziya Ortaç. 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl 
Dr. Saim- Ali Dilenire 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Cemil Bil.sel (t.) 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Kasım Gülek (Bakan) 
Cavit 0*al 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

StlR© 
Et e m İzzet Benice 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Cevdet Kerim încedayı 
(Başkan vekil i) 
Enver Kök 

SİVAS 
Mitat ŞufrrüBleda 
Necmettin Sadak (Ba
kan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 

TEKİRDAĞ 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Refik Ahmet. Sevcngil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
(Bakan) 
Sırrı Day (I.) 
Danış Eyiboğlu 
Hasan Saka (Başbakan.) 

UBFA^ 
Osman Ağan 
Vasi'i Gerger (İ.) 

VAN 
İbrahim Arvas 

ZONGULDAK 
Sabrı Ivoçer 
Orhan Seyfi Oplıon 

[A çıh MiUetvchülilüeril 
Ankara 
Aydın 
Vk)hx 
Erzincan 
Erzurum 
Giresun 
İstanbul 
Kastamonu 
Malatya ^ 
Mardin 
OrMii 
Tokad 
Yoağad 

1 
1 
] 
1 
1 
1 
1 

.1 
1 
1 
1 
1 
1 

İP» 

T. B. M. M. Ba&ıımm 



S. Sayısı: 119 
Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesabı-
na ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresiyle Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü 1942 
yılı Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 

raporu (3/199, 1/336) 

P. T. T. Genel Müdürlüğünün 1942 yılı kesinhesabma ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair 
Danıştay Başkanlığı tezkeresi (3/199) 

T. (J. 
Sayıştay 40 . II. 1948 

274953 - 384 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1*. T. T. Genel Müdürlüğünün 1942 malî yılı kesinhesabma ait Uygunluk Bildiriminin ilişik ola
rak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

Sayıştay Başkanı 
S. Oraıı 

Uygunluk Bildirimi 

Anayasa ve Genel Muhasebe Kanunu hükümlerine uyularak Sayıştaya gönderilen P. T. T. Genel 
Müdürlüğünün 1942 malî yılı kesinhesabı, Sayıştayca incelenip yargılanmış olan muhasip idare he-
saplariyle karşılaştırılmış ve bağlı cetvellerde yazılı meşruhat göz önünde tutulmak üzere kesinhesap-
tu gösterilen rakamların kabule şayan bulunmuş olduğunu arzeyleriz. 

Sayıştay Başkanı 
S. Oran 

J). : 4 Başkanı 
R. Bakuy 

Üye 
F. özbudun 

Üye 
1. Kemale ttin An çay 

D. : 1 Başkanı 
F. Eke 

Üye 
M. Menemenciocjlu 

Üye 
M. A. Apak 

Üye 
F. Aktidga 

tîye 
F. Beşkardeş 

1). : 2 Başkanı 
Âlim özqen 

Üye 
M. İhsan Er enli 

Üye 
A. Â. Hemen 

tîye 
A. T. T)engel 

Savcı 
Enver Arkun 

10. I I . 1948 
D. : 3 Başkanı 

Y. Z. Aslan 
üye 

Nazmi Başak 
Üye 

A. Raqıp Öqel 
Üye 

F. Iştk 



Posta Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesabı hakkında kanun tasarım (1/336) 

T. C. 
Muamelât Genel Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
Hayı: 71/369 - 6/1149 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğünün 1942 bütçe yılı Kesinhesabı hakkında 
Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 26. V . 1945 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanım tasarısının ilişik]eriyle birlikte sunulduğunu arzedcrim. 

Başbakan 
. __, __ Ş. Saraçoğlu 

r Gerekçe ^ . : . , , 

1. — Başlangıç 

Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğünün mülhak bütçe ile idareye başlandığının dokuzuncu 
(1942) malî yılma ait kati hesabı muayyen müddet zarfında tanzim ve Yüksek Meclisin tetkik ve 
murakabesine arzolunmuştur. 

1942 senesi malî yılı bütçesinin tatbikat neticelerini gösteren bu hesabın tetkikmdan anlaşıla
cağı üzere 1939 senesinden beri devam eden fevkalâde vaziyetin husule getirdiği birçok müşkü
lâta ve malzeme fiyatlarının aşırı derecede yükselmesine ve trafik mikdarının da artmasına rağmen 
Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesinin intizamına asla halel getirilmemiş ve İdare uhdesine düşen 
hizmetleri hiçbir tahdit ve takyit yapmaksızın normal senelerde olduğu gibi ifa etmiştir. 

; v " •,' i i ' * * > y"" **; 2. — İzahname 
« 

Umumi mizan (Tablo) 

Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğünün 1942 malî yılı muamelâtının neticelerini 
gösteren işbu mizanda, sözü geçen malî yıl içinde bütçeden mütevellit varidat ve sarfiyatı ve ha
vale, tevdiat ve tediyatı ile para nakli, avans ve saire gibi bütçe harici muameleler ve bunların 
1943 malî yılına devreden bakiyeleri ve kasa ile banka mevcutları görülmektedir. 

Varidat • 

1942 malî yılı zarfında tahsil edilen varidat yekûnu 24 887 551,16 liradır. 

Bunun : *''*":'"' 
L i r a K . — - . • • . - . - < . - • .. • : -.- - * • 

18 393 940 32 Lirası İmliye varidatından ' ' . - - - , . . . - • . -
1 046 129 55 » Sabıka tahsilatından 
5 356 000 » Geçen senelerden devreden nakit mevcudundan 

91 481 29 » da 3849 sayılı Kanuna istinaden Hazinece ödenen mebaliğden bu sone zarfın
da irat kayıt ve sarfedilen kısmından terekküp eylemektedir. 

24 887 551 16 " r 

( S. Sayısı : 119 ) 
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Varidat tahsilatının muhammenatla mukayesesi 

Birinci fasıl : 
idarenin başlıca varidat membamı teşkil eden Posta, Telgraf, Telefon ve Telsiz ücretlerinden te

rekküp eden bu fasılda, cihan harbinin doğurduğu iktisadi müşküllere rağmen mulıammenata naza
ran 2 367 598,94 lira bir fazlalık görülmektedir. 

Yine bu faslı teşkil eden varidata 1942 malî yılma devredilen e>ski seneler bakayasından, da 
1. 065 256,05 lira tahsil edilmiştir. Bu suretle birinci fasıldan yapılan tahsilat mecmuu 3 412 854,99 
lira bir fazlalık göstermekte olup bu fazlalığın inkısam eylediği varidat nevileriyle haliye ve 
sabıkaya ait miktarları aşağıdaki tabloda irae edilmiş bulunmaktadır. 

Yekûn Sabıka Haliye 
Lira K. Lira K. Lira K. 

1 059 333 
997 507 
772 452 
5S3 561 

3 412 854 99 1 045 256 05 2 367 598 94 

ikinci fasıl : 
Umumi muvazeneye dâhil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli idarelerden 2721 ve 2722 sayılı 

kanunlar mucibince maktuan alınacak posta ve telgraf ücretlerini ihtiva eden bu faslın birinci mu-
vazenei umumiyeye dâhil dairelerin pasta ve telgraf ücretleri maddesinde 1155 350,62 lira ve mülhak 
bütçeli idarelerin posta ve telgraf ücretine taallûk eden 2 nci madesinde de 4 lira bir noksanlık gö
rülmektedir. 

Muvazenei Umumiyeye dâhil dairelerin 1942 malî yılma devredilmiş bulunan geçmiş seneler ba
kayasından ayrıca 873,50 lira tahsil edilmiştir. 

Haliye tahsilatında görülen noksanlık, maktuiyet esasını kabul etmiyen bazı dairelerin bütçe
lerine kâfi miktar tahsisat koymamalarından ve diğer bir kısmının da borçlarını malî yıl içinde te
diye imkânını bulmamalarından ileri gelmiştir. 

3 ncü mütenevvi hasılat faslından muhamrnenata nazaran 230 740,10 ve dördüncü Radyo aidatı 
faslından da 7 838,90 lira fazla elde edilmiştir. 

Bu fazlalıklara bütçe muhammenatma dâhil olmıyan ve 3849 sayılı Kanuna istinaden Hazinece 
idaremize ödenip kanunun 2 nci maddesi gereğince 1942 yılma kadar devredilmiş olan paralardan 
1942 malî yılı içinde sarfedilmek üzere tahsilat ve aynı zamanda varidat kaydedilen 91 481,29 lira
nın ilâvesi halinde 1942 yılı varidat fazlası 2 697 659,23 lirası haliye ve 1 045 256,05 lirası sabıkaya 
ait olmak üzere 3 742 915,28 liraya yükselmiş olur. 

Bundan ikinci faslı teşkil eden resmî muhabere ve nıiirasele ücretlerinin muhammenatla tahsi
latı arasında husule gelen 1 155 350,62 lira noksanlık tenzil edildiği takdirde hakiki tahsilat 
fazlası 2 587 564,66 lirayı bulur. 

Tahakkukatm tahsilatla mukayesesi 

İdarenin 1942 malî yılında gerek tahakkuku tahsiline tâbi olan ve gerek tahsilden evvel tahak
kuk ettirilen varidatı 30 078 790,63 liradır.Bunun 26 439 662,60 İkası haliye varidatına 
3 639 128,03 lirası 1942 malî yılma devreden geçen seneler bakayasına taallûk eylemektedir. 

Bu tahakkuktan 23 841 421,61 lirası haliye ve 1 046 129,55 lirası sabıkadan olmak üzere 
24 887 551,16 lirası sene içinde talısil edilmiş 5 191 239,47 lirası 1943 malî yılına bakaya olarak 
devredilmiştir. Bu bakayanın: 

( S. Sayısı : 119 ) 
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Lira K. ( ' . * 

1 847 900 34 Lirası bir kısım resmî dairelerin 1942 yılı posta ve telgraf ücretlerine 
750 340 65 » ekserisi resmî dairelere ait olmak üzere 1942 yılı telefon ücretlerine 

2 378 716 76 » bir kısım dairelerin geçmiş senelere ait posta ve telgraf ücretlerine 
214 281 72 » ekserisi resmî dairelere ait geçmiş seneler telefon ücretlerine 

5 191 23!) 47 

Taallûk etmekte ve bu suretle 2 598 240,99 lirası haliye ve 2 592 998,48 lirası sabıka bakayasını 
teşkil eylemektedir. 

Muhassasat 

1942 malî yılında alman umumi 1ahsisaf müfredatı aşağıda gösterildiği üzere 25 255 248,29 li
radır. Bunun: 

l i r a K. 

22 299 117 
1 638 550 
300 000 
924 000 

2 100 
91 481 29 

Lin 
» 
» 
» 

>:> 
» 

Lirası bütçe ile alman umumi tahsisattan 
4343 sayılı Kanunla alman munzam tahsisattan 
4343 sayılı Kanunla alınan fevkalâde tahsisattan 
Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesine istinaden Maliye Vekâle
tinden alman mezuniyet tahsisatından 
Bütçe Kanununun 17 nci maddesine istinaden kaydedilen tahsisattan 
3849 sayılı Kanuna istinaden kaydedilen tahsisattan terekküp eylemektedir. 

25 255 248 29 

Malî yıl içinde görülen lüzum üzerine 4323 sayılı Kanuna müsteniden maddeler arasmda 141 040 
lira ve Muhasebei Umumiye Kanuniyle 2822 sayılı Teşkilât Kanununun 18 ve idarenin 1942 yılı 
Bütçe Kanununun 15 ve 16 nci maddelerine istinaden yine maddeler arasında 103 264,83 lira ki 
ceman 244 304,83 lira münakale yapılmıştır. 

Bütçe sarfiyatı 

1!)42 malî yılı için alman 25 255 248,29 liralık tahsisata mukabil yapılan hizmetlere: 

Lira, K. 

18 616 824 06 Lirası nakden • < . . • ; « ^ - - • • 
940 848 27 » bütçe emanetine naklen 
156 571 81 » senesi içinde verilen avanstan devrei mahsubiye içinde mahsup edilmek 

suretiyle 

19 714 244 14 Lira ödenmiştir. 
Malî yıl içinde hizmet ifa edildiği halde tahakkuk evrakının tekemmül etmemesinden dolayı bütçeye 

masraf kayıt, oluıımıyarak 1943 malî yılma borç devredilen 14 742,11 liranın ilâvesi halinde yaptm-
lan hizmetlerin karşılığı 19 828 986,25 lirayı bulnr. 

Bu vaziyete, göre. 1942 yılında 19 828 986,25 lirayı bulan bütçe hizmetleri karşılığından 
İS 773 395,87 lirası senesi içinde nakden ödenmiş 955 590,38 lirası da senesi içinde bütçe emanetine 
alınmak suretiyle veya tahakkuk evrakı tekemmül ettirilmemesi yüzünden 1943 yılma borç olarak 
devredilmiştir. 

( S . Sayısı : 119) 
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Tahsilatın sarfiyatla mukayesesi 

1942 malî yılı içinde muhtelif suretlerle alman tahsisatla birlikte umumi muhassasat yekûnu 
25 255 248,29 lirayı bulmuştur. Bu sene içinde yaptırılan lüznıetlere mukabil gerek nakden ödenmek 
ve gerek bütçe emanetine alınmak suretiyle 19 714 244,14 lirası sarf edilmiş 5 541 004,15 lirası da 
hizmetsiz kalmıştır. 

Varidat ve sarfiyat mukayesesi 

Yukarda tafsilen arzedildiği üzere 1942 malî yılı içinde tahsil edilen varidat 24 887 551,16 lira 
ve yapılan sarfiyat 19 714 244,14 liradır. 

Bu vaziyete göre, 5 175 310,02 lira bir tasarruf temin edilmiş bulunmaktadır. 

Sayıştay Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 
Esas No. 1/336, 3/199 

Karar No. 12 

26 . IV , 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Posta Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğünün 1942 akçalı yılı Kesinhesabı hakkın
da Başbakanlığın 31/5/1945 gün ve 71/309 
6/1149 sayılı yazısiyle teklif olunan Kanun ta
sarısı Sayıştaym Uygunluk Bildirimiyle birlikte 
ve Sayıştay Başkanı Seyfi Oran ve P. T. T. Ge
nel Müdürlüğü Saymanlık Müdürü îzzet Erkin 
ve muavini Mevlııt Akdamar hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

1 —• ödenekler : 
1942 Akçalı yılı bütçesiyle konulan ve sonra

dan ilâveten alman ödenek toplamı Kesinhe-
sapta (25 255 248) lira (29) kuruş olduğu hal
de Uygunluk Bildiriminde (141 072) lira (22) 
kuruş noksaniyle (25 114 176) lira (07) kuruş 
bulunduğu börülmüştür. 

Yapılan incelemede: 
Bu fark mukannen masraflar adı altındaki 

19. bölümde fazla gösterilen (141 554) lira (82) 
kuruş ile (Hükmolunmuş borçlar) özel bölü
münde eksik gösterilen (482) lira (60) kuruşun 
tefazulu olup fazla gösterilen miktar; Muha-
sebei Umumiye Kanununun 48. maddesi gere
ğince mukannen giderlere taallûk eden tertiple
re Bütçe ile konulan ödenek yetmediği takdirde 
ilâveten harcanan miktarın ödeneğe ilâvesi ge
rektiğinden dairesince önce tahminî olarak har

canmasına mezuniyet alman kısmının da öde
neğe ilâve ve Kesinhesaba ithal edilmesinden 
ve noksan gösterilen miktarın ise; 4240 sayılı 
Kanunun 17. maddesi gereğince harcanan mik
tarın ödeneğe ilâvesi gerekeceği ve dairsince 
bu bölümden yapılan giderin Sayıştay kaydın
dan eksik bulunması ve ait olmadığı diğer bir 
bölüme dâhil edilmesi yüzünden giderlerdeki 
farkın ödeneğede sirayet etmesinden ileri geldi
ği anlaşılmış ve Sayıştay kaydında gösterilen 
(25 114 176) lira (07) kuruş ödenek olarak 
kabul edilmiştir. 

2. Giderler: 
Kesinhesapta ve Uygunluk Bildiriminde 

gösterilen giderlerin birbirine uygun olduğu gö
rülmüştür. 

3. Ödenek bakiyesi: 
Komisyonumuzca kabul edilen ödeneklere 

ve giderlere göre ödenek bakiyesi (5 399 931) 
lira (93) kuruş olup yok edilmesi gerektiği an
laşılmıştır. 

4. Gelirler: 
Tahakkukat - Uygunluk Bildiriminde 

(30 078 444) lira (71) kuruş gösterildiği halde 
Kesinhesapta (30 078 790) lira (63) kuruştur. 

Tahsilat - Uygunluk Bildiriminde (24 887 947) 
lira (12) kuruş gösterildiği halde Kesinhesapta 
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(24 887 551) lira (İG) kuruştur. 

Tahakkuka! ve tahsilatta görülen farklar ida
re hesaplarının yargılanması sonunda kayıtların 
düzeltilmesi hususunda Sayıştayca vâki tebli
gatın yerine getirilmemesinden ileri geldiği an
laşılmış ve uygunluk bildiriminin esas ittihazı 
uygun görülerek bağlı cetveller ona göre dü
zenlenmiştir. 

Yukarda arzolunan sebeplere ve kabul edi
len giderler, gelirler ve ödenek miktarlarına 
göre değişik olarak düzenlenmiş bulunan ka
nun tasarısı Kamutayın yüksek tasvibine arze-

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

l'onlu, Telgraf ve Telefon işletme Genel Mü
dürlüğünün 1912 bütçe yılı kesinhesap Kanunu 

tasarısı 

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğünün 19-12 bütçe yılı 
genel gideri ilişik (A) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 19 714 244 lira 14 kuruştur. 

MADDE 2. —• Bu idarenin genel geliri ili
şik (B) işaretli cetvelde yazılı olduğu üzere 
24 887 551 lira lo* kuruştur. 

MADDK 3. —Ödenekten 1942 bütçe yılı 
içinde harca mumyan ve ilişik (A) işaretli cet
velin ayrı sütununda gösterilen 5 541 004 lira 
15 kuruş ödenek artığı battal edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükmünü Mali
ye ve Ulaştırma Bakanları yürütür. 

Başb. Ad. B. M. S. B. 
tf. Saraçoğlu R. Türel A. R. Artunkal 

İçiş. B. Dışiş. B. V. Ma. B. 
/filmi l'ran N. E. Sümer X. E. Sumvr 
Al. E. B. Ba. B. Kko. B. 

Yücel Sırrı Day Fuad Sirrncn 
Sa. ve So. Y. B. O. ve T. B. 

Dr.S. Konuk Suad II. Ürgüblü 
Ta. B. Ulaş. B. Ti.' B. 

Ş. fi. Ilutipoğlu A. F. Cebesoy C S. Sirer 

dilmek üzere sunuldu. 
Başkan .Sözcü Kâtip 
Sivas Niğde Yozgad 

.1. Yurdakul F. Ecer K. Erbek 
Bolu Çankırı Gîaziaıı4;eb 

C özc-ağlar A. t. Zeynel oğlu Ö. A. Aksoy 
İstanbul Kütahya Manisa 

S. Adato Ö. Özdek 1. Ertem 
Muğla Niğde Siird 

A. Çakır S. Siler 
»Sivas Tokad 

S. Uma M. Lâtifoğlu 

S A Y İŞT A Y K OM İS YON l' \ \JK I) EÖ1 .ŞT İRİ S l 

Posta Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğünün 
1912 akrak yılı Kesinhesap kanunu I aşarisi 

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon Ge
nel Müdürlüğünün 1942 akçalı yılı genel gideri 
ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği gibi 
(19 714 244) lira (14) kuruştur. 

MADDE 2. — Bu idarenin genel geliri ili
şik (B) işaretli cetvelde gösterildiği gibi 
(24 887 947) lira (12) kuruştur. 

MADDE o. — Ödenekten 1942 akçalı yılı 
içinde harcanmıyan ve ilişik (A) işaretli cetve
lin ayrı bir sütununda gösterilen (5 399 931 ) 
lira (93) kuruş ödenek bakiyesi yok edilmişi ir. 

MADDE 4. - Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

mmmt 
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A - CETVELİ 

Yok edilen 
' ödeııekJer Cjliderler ödenek 

B. ödeneğin çeşidi Lira K. Lira K. Lira K. 

1 Maaş ve 4178 sayılı Kanuna göre verilecek 
zamlar ,ş 937 899 08 8 514 200 12 423 198 96 

2 1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi muci
bince verilecek tekaüt ikramiyesi 59 960 52 980 6 980 

3 Merkez müstahdemleri ücreti 128 907 100 839 16 28 067 84 
4 Vilâyetler müstahdemleri ücreti I 294 786 51 1 008 319 55 286 456 96 
5 Muvakkat tazminat 159 909 156 531 36 3 377 64 
6 Merkez mefruşat ve demirbaşı 25 000 24 458 59 . 541 41 
7 Merkez levazımı 24 894 72 16 998 46 7 896 26 
8 Temsil tahsisatı ve resmiküşat masrafı 800 750 50 
9 Merkez müteferrikası 7 500 6 296 36 1 203 64 

10 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 150 000 134 007 34 15 982 66 
11 Vilâyetler levazımı 281 831 19 256 982 12 24 849 07 
12 Vilâyetler müteferrikası 99 990 99 72 703 90 27 287 09 
13 Mütenevvi masraflar 1 268 504 37 1 068 446 97 200 057 40 
14 Daimî memuriyet harcırahı 243 689 75 71 667 96 172 021 79 
15 Muvakkat memuriyet harcırahı 278 892 60 126 730 19 152 162 41 
16 Müfettişler harcırahı 105 000 68 563 42 36 436 58 
İ 7 Bütçe Klanununun 6 ncı maddesi mucibince 

verilecek ücretler 534 382 91 521094 04 13 288 87 
18 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 839 19 670 95 168 24 
19 Mukannen masraflar 923 978 35 889 952 29 34 026 06 
20 Bilûmum bina, arsa mubayaa, inşaat tesisat 

ve tamirat bedelleriyle kontrol memurları 
ücret ve sair masraflar 849 968 00 549 944 31 300 023 69 

21 Posta masrafları I 133 997 37 998 389 80 135 607 57 
22 Posta pul kartları masrafları 228 040 222 916 78 5 123 22 
23 Cevaplı kuponlar mukabilinde veya vusulü 

ihbarlı telgraflar için yapıştırılan veya bat
tal kalan pullar bedeli 3 000 2 988 60 11 40 

24 Nakil vasıtaları bedeli 275 477 71 160 946 58 114 531 13 
25 Telekomünikasyon masrafları 5 579 826 62 2 746 507 36 2 833 319 26 
26 Telsiz telgraf servisi için mubayaa oluna

cak makina, alât, edevat ve malzeme bedel
leriyle tesis, tamim, işletme nakliye ve sair 
masraflar, ilâm ücretleri ve amele yevmiye
leri 150 000 91 965 96 58 034 04 

27 Mühendis, makinist ve sair fen memurla-
riyle mıntakaları haricinde çalıştırılacak 
hatbakıeılarınm muvakat memuriyet har
cırahı 84 426 75 43 238 48 41 188 27 

( S. Sayısı : 119 ) 



— 8 — 

B. Ödeneğin çeşidi 

28 P. T. T. Fabrikası demirbaş eşya ve işlet
me masraflariyle amele yevmiyeleri, ilân 
ücretleri ve fabrikanın nakil ve tesis mas
rafı 

29 Ecnebi mütehassıslar masrafları 
30 Kongre, konferans ve staj için ecnebi 

memlekeelere gönderileceklerin harcırahı 
ve sair masrafları 

31 Talebe tahsisatı 
32 Stajyerler üereti 
33 Kurslar masrafı 
34 Tedavi ve yol masrafı 
35 Vazife esnasında kazaya uğrayan müstah

dem ve işçilerin tedavi ve yol masraf la
riyle bunlardan ölen veya sakatlananların 
kendilerine veya ailelerine verilecek taz
minat, cenaze, sıhhi muavenet levazım ed-
viye ve nakliye masrafları 

36 Pasif koruma masrafları 
37 Tekaüt, dul ve yetim maaşları 
38 Hükmolunmuş borçlar 
39 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 

hükümlerine göre yapılacak masraf ve veri
lecek ücretler 

40 Geçen yıl borçları 
41 Eski yıllar borçları 
42 3054 sayılı Kanun mucibince mülga İstan

bul Telefon Şirketine verilecek taksit be
deli 

43 3375 sayılı Kanun mucibince mülga İzmir 
Telefon Şirketine verilecek taksit bedeli 

44 1715 sayılı Kanunun 8 nei maddesi muci
bince Cumhuriyet Merkez Bankasına veri
lecek itfa karşılığı 

45 4306 sayılı Kanun mucibince verilecek gi
yim eşyası bedeli ve bilûmum masrafları 

H. F . 3849sayılı Kanunla Hazineden alınan 
» 4240 No. Bütçe Kanununun 16 ncı mad

desi mucibince ödenecek karşılıksız borçlar 
» 4240 No. Bütçe Kanununun 17 nei mad

desi mucibince hükmolunmuş borçlar. 

Ödenekler 
Lira K. 

Cîiderler 
Lira K. 

Yok edilen 
ödenek 

Lira K. 

65 000 
6 360 

20 000 
53 501 
100 000 
56 732 
102 366 

91 
25 

47 335 
4 560 

0 
53 100 
09 238 
40 978 
32 739 

43 

60 
59 
65 

17 664 
2 400 

20 000 
401 

30 761 
15 754 
69-626 

57 

40 
32 
60 

2 500 
15 000 
824 752 
1 000 

1 000 
80 695 
24 300 

250 000 

60 000 

» ti ** fc ••* • • 

220 783 

300 000 
91 481 

4 519 

2 582 

08 

53 
14 

-v-r 

29 

16 

60 

22 
3 115 

567 075 
936 

79 092 
20 818 

209 600 

57 840 

220 783 

299 893 
91 481 

3 949 

2 582 

26 
65 
56 
42 

0 
73 
81 

06 

19 
29 

65 

60 

2 477 
11 884 
257 676 

63 

1 000 
1 602 
3 481 

40 400 

2 159 

0 

106 
0 

569 

0 

74 
35 
52 
58 

80 
33 

94 

81 

51 

GENEL TOPLAM 25 114 176 07 19 714 244 14 5 399 931 93 

? * ' » ' • • 
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B - CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Posta ve telekomünikasyon hasılatı 
Tosta 
Telgraf 
Telefon 
Telsiz 
Resmî dairelerden maktuan alınacak 
Posta ve telgraf ücretleri 
Umumi Bütçeye dâhil dairelerden 
Hususi ve mülhak bütçeli dairelerden 
Mütenevvi hasılat 
Radyo aidatı 
Geçen senelerden müdever nakit mevcudu 
3849 sayılı Kanun mueibince maliyeden 

.Bütçesinde 
yazılı olan 

muhammenat Tahsilat 

4 818 730 5 878 0G3 «9 
3 745 333 4 742 840 79 
3 000 000 3 772 452 01 
2 420 000 3 003 561 50 

2 595 797 
133 975 
134 282 
95 700 

5 356 000 

1 441 319 
133 971 
3(55 418 
102 838 

5 356 000 
91 481 

88 

06 
90 

29 

GENEL TOPLAM 22 299 117 24 887 947 12 
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