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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci oturum 
Kibrit ve Çakmak Tekel imtiyazına ilişkin 

sürenin uzatılması hakkındaki 4556 sayılı kanu
na ek kanun ile, 

, Gümrük ve Tekel, 
Tarım Bakanlıkları 1946 yılı bütçeleri kabul 

edildikten sonra oturuma ara verildi. 
İkinci oturum 

Ulaştırma, 
Ticaret ve 
Çalışma Bakanlıkları bütçeleri kabul edildik

ten sonra 1946 yılı Bütçe Kanunu da kabul 
olundu. 

Olağanüstü ihtiyaçlar için Millî Savunma 
Bakanlığınca yurda sokulacak maddelerin vergi 
muafiyetleri hakkındaki 4340 sayılı kanunun yü
rürlük süresinin bir yıl uzatılmasına dair olan 
kanun tasarısının Gümrük ve Tekel Millî Sa
vunma, Maliye ve Bütçe Komisyonlarından se
çilecek üçer üyeden mürekkep geçici bir Komis
yonda görüşülmesi kararlaştırıldı. 

Cuma günü saat 10 da toplanılmak üzere 
Birleşime son verildi. 
Başkanvekili Kâtip Kâtip 

Konya Bitlis Samsun 
T. T. May B. Osma N. Fırat 

HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Rapor 
1. — Olağanüstü ihtiyaçlar için Millî Sa

vunma Bakanlığınca yurda sokulacak maddele
rin vergi muaflıkları hakkındaki 4340 sayılı 

kanunun yürürlük süresinin bir yıl uzatılması 
hakkında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon ra
poru (1/530) (Gündeme) 

BÎRÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati: 10 

BAŞKAN — Ş. Günaltay 

KATİPLER: V. Uzgören (Kütahya) B. Osma (Bitlis) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. - BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Kocaeli Milletvekilliğine seçilen Ahmet 
Abasıyanık ile Koramiral Şükür Okan'ın seçim 
tutanakları 

BAŞKAN — Kocaeli Milletvekilliğine seçilen 
Ahmet Abasıyanık ile Koramiral Şükür Okan'ın 
seçim tutanakları gelmiştir. Seçim tutanakları 
hakkında bir itiraz yoktur, ilişikleri yoktur. Ay
rı, ayrı oyunuza sunacağını: 

KAMUTAYA SUNUŞLARI 

Kocaeli Milletvekilliğine seçilen Ahmet Aba
sıyanık'ııı seçim tutanağını yüksek oyunuza su
nuyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenlcr... Ka
bul edilmiştir. 

Kocaeli Milletvekilliğine seçilen Koramiral 
Şükür Okan'ın seçim tutanağını yüksek oyunu
za sunuyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyeııler... 
Kabul edilmiştir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İstanbul Milletvekilliğine seçilen Mek- I Tutanakları 
ki Hikmet Oelenbeğ'e ait seçim tutanağının 

(S/297) [1] 
gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve 

•İnceleme Komisyonu raporu 

[1] il sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

— 57ü — 
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BAŞKAN — İstanbul Milletvekilliğine seci-

len Mekki Hikmet Gelenbeğ'e ait seçim tutana
ğının gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Tutanakları İnceleme Komisyonunun raporu 
vardır okutuyorum. 

(Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 
okundu). 

BAŞKAN — Tutanakları- İnceleme Komisyo
nunun raporunu oyunuza sunuyorum. Kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

,2. — Devlet Demiryolları ve Limanlan İş
letme Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/480) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz isteyen var 
mı? 

H. KARAN (Balıkesir) — Efendim, bizim 
Ege bölgesinde Balya madeninden satınalınmış 
bir dökovil hattımız vardır. Bu hattın İlıca 
iskelesinden Havran'a kadar olan kısmı Devlet 
Demiryolları İdaresi tarafından bir banliyö ha
linde işletilmekte ve halkın istifadesine arze-
dilmiş bulunmaktadır. Bunun bir de işe yara-
mıyan kısmı vardır, bu da Havran - Palamut
luk arasındaki sathadır. Halen rayları gayrika-
bili. istifade bir halde, yerde serili, metruk 
bir vaziyettedir. Burhaniye, Edremit'e on kilo
metre mesafedir, Kartal ile Pendik gibi, fakat 
arada bir fark vardır. Kartal, Pendik sayfiye 
yeridir, burası endüstri merkezidir. Bunlar iki 
mahalle halindedir. Vaktiyle metruk olan Pa
lamutluk dekovil hattının buradan kaldırılarak 
bu iki kasaba arasına döşenmesi düşünülmüş Ulaş
tırma Bakanlığımız tarafından tetkik edilmiş ve 
hattâ iptidai etüdleri de yapılmıştır. Malzeme 
tedarikinin müşkül olduğu son yıllarda bu iş ya
pılamadı. Fakat sonra bundan vazgeçildi. Edre
mit, Burhaniye, Ayvalık arasında otobüs işletil
mesi düşünülmüş. Bu da güzel bir şey. Bundan 
dolayı da müteşekkirim. Fakat otobüs nakliyat
ta hiç bir zaman demiryolunun yerini tutamaz. 
Eğer zorluk malzeme tedarikinde ise bu zorluk 
otobüs tedariki için de varittir. Dekovil bir de
fa yapılır. Bundan başka otobüs de hariçten te
darik edilecek, bunun akaryakıtı, lâstiği, yedek 
malzemesi ve sairesi bunlar da hariçten gelecek
tir. Bu itibarla yarın herhangi bir harici zorluk 

[1 | 6 suyüı basma\jaz.i tutanağın sonundadır. 
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karşısında bunları tedarik edememek ıstırarında 
kalırız. O zaman yine nakliyatımız felce uğ
rar. 

Millî hayatımızda bunun birçok tecrübelerini 
geçirdik. Halbuki, bu havali kömür havzası, çok 
yakındır. Biz istiyoruz ki, dekovil haltı Burha
niye'den, Ayvalık, ve Soma'ya kadar uzasın. 
Yüzlerce fabrikayı ihtiva eden bu çok geniş, en
düstri mmtakası ile kömür mmtakası biribi-
rine bağlansın. Bunun birçok faydası vardır: 

1) Memleket müdafaası noktasından ehem
miyeti haizdir. 

2) Memleketin endüstrisini memleket mah-
rukatiylo işletmeye yaraması. 

3) Bu mıntaka kömür havzasına yakın ol
duğundan istihsalin daha ucuza mal olması. 
Çünkü memleket bundan hemen hemen daima 
müştekidir. 

4) Bu havalideki yağ ve sabun fabrikalarının 
kuvveti için de en aşağ[ % 10 nispetinde zeytin
yağı bulunan zeytin küspesi yani pirina ile temin 
olunuyordu. Son zamanlarda Ticaret Bakanlığı 
bunu millî istihsal noktasından zararlı gördüğü 
için fabrikaların kömürle tahrik edilmesi mecbu
riyetini koydu. Bu yasak üzerine artık bölgeye 
kömürün kolayca gelmesi lâzımdır. 

Halbuki, kömür yambaşındadır. Fakat kam
yonlarla getirmeğe imkân yoktur. Soma - Ayvalık, 
Burhaniye ve Edremit birbirine çok yakın bulun
duğu için ileride bu limanlardan linyitlerimizin 
harice gönderilmesi de kolaylaşır. 

Hulâsa akar yakıtı olmayan ve şosalan daha 
uzun müddet motorlu vesait işletmeğe müsait 
bulunmayan bu memlekette dekovil hattı yerine 
otobüsün tercihi kanaatımızca gayri iktisadidir. 
Bunun için Sayın Bakan bunu, bir defa daha 
lütfen etüd buyursunlar (Doğru «esleri). 

Hiç olmazsa eldeki mevcut hattı Burhaniye--
ye kadar götürmek lûtfunda bulunsunlar. Bunu, 
memleket halkı namına da rica ediyorum. 

Sonra İzmir - Bandırma hattının Erdeğe ka
dar uzatılması için Bakanlıkça etüd yapılmakta 
olduğunu bize tebşir ettiğinden dolayı kendile
rine teşekkür ederiz. Memleketin cok feyyaz bir 
sahasına hayat verecek olan bu teşebbüsü ele al
dıklarından dolayı hem kendilerini tebrik ederim. 
hem de vilâyetlerimiz namına bu kürsüden teşek
kürü borç bilirim. 

B. ATALAY (Kütahya) — Sayın arkadaşlar, 
benim Devlet Demiryolları üzerinde söz söyle-

—. JW1 — 
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inekliğini garip gelirse de... (Neden sesleri) Çün
kü ihtisasım dâhilinde olmıyan bir şeydir. 

Birkaç gün evvel, tanıdığım bir tren şefi gel
di. Gözleri yaşarıyordu. Aşk ağlatır, dert söyle
tir derler, dediki, bir takım arkadaşlarım, adına 
sana geldim, sen milletvekilisin, biz doğrudan 
doğruya derdimizi Umum Müdürlüğe anlatamı
yoruz. Anlattığımız gün bitti işimiz. Siz Millet 
Meclisi Kürsüsünden bizim dertlerimizi söyleyi-
verin. Büyük Millet Meclisinin büyük üyeleri 
bizim derdimizin acılığını işttiği gün bir çare 
bulacaktır. Buna eminiz dedi. Ben buna pek inan
mak istemedim. Devlet Demiryolları memurla
rından birisini daha buldum. Arkadaş böyle böy
le bir şikâyet var, bu doğrumu dedim? O daha 
başka şeyler katmasınmı,, dert üstüne dert. Şimdi 
bu dertleri sayacağım. Sizin temiz vicdanlarınız 
bunların karşısında titreyecektir. 

(35) senesindenberi katar memurlarına kilo
metre- ücreti olarak 20 para verilmekteymiş. Fi
yatların ne kadar yükseldiğini biliyorsunuz. Hal
buki vazife alan bir memurun buradan Kayseri'ye 
kadar gidip gelmesi yalnız ekmek peynir yese 10 
liradan aşağıya malolmaz. Müfettişlere gelince; 
onlara para boldur. Sekiz liradan başlar, idarenin 
bozukluğu o haldedir ki, bu idarenin sorumlu ada
mı altı ay vazife başında bulunamamıştır, bir mü

dür altı ay vazifesi basında bulunmazsa onun işine, 
doğru gidiyor denilir mi? Hasta imiş. Anladık, 
hasta ise çekilsin. Amma Teksasta çiftlik işletir 
gibi Adada köşk yaptırıyor öte taraftan da has
tadır deniyor... Ne ise şimdi yeni bir müdürün 
geldiğini işittik, kendisine başarılar dileriz. 

Müdürün dört tane muavini var. 7 500 kilo
metrelik bir hat için dört tane muavin! insaf bu
yurun, kırallık mı tesis ettik, müstemleke mi kur
duk, nedir bu israf? 

Bir şeftren aylığı 60 - 65 liradan başlıyormuş, 
çocuk ve mesken zammı, susu, busu hepsi 95 lira.. 
Arkadaşlar sayın müdürler bir taraftan püfür 
püfür koltuklarda kaloriferli odalarda oturarak 
halka halka sigara tellendirsinler, öte taraftan 
bu küçük maaşlı adamlar gece yansı soğuktan, 
açlıktan ve yorgunluktan muztarip yatağından 
kalkarak işinin başına gitsinler ve Ankara'dan 
Kayseri'ye kadar gidip gelsin. Bu adam kaza yap
masın derseniz, inanır mısınız! 95 lira bu pa
rayı koklasan biter, değil harcamak. Buna mu
kabil' birtakım kimselere para verebilmek için 
trenlerde birer unvan yerilerek şuraya, buraya 
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gönderiliyorlarmış. 

Tekrar arzediyorum bu şikâyetim ayrı, ayrı 
iki adamın sözüdür, belki yanlıştır, yalan di
yemem, fakat herhalde esası ve aslı olan bir 
şeydir, belki bunda mübalâğa dahi olabilir. 

Sivas'ta bir fabrika kurduk. Ko desinler, 
şah bu dağın bağı var. Bursa'daki suni ipek 
fabrikası gibi bir şey kurduk. Çorap yapacak 
pamukipliği yokken, gömlek yapacak bez yok, 
kalkmış ipek fabrikası kurmuşuz. Ben yapmı-
yalım demiyorum. Yapalım amma sıra ile ya
palım. Teneke maşrapa yapamıyoruz, kalkmış
sın bilmem ne fabrikası yapmağa. Nitekim bu 
fabrikada yapılan değil, tamir edilen makine
ler bile bir defa hizmete yaramıyormuş . Çünkü 
usta yok. Eskişehir'den şuradan buradan us
ta bulunup getiriliyormuş, bunlara ev yok. Ma
aş az. Bu adamlar nasıl çalışır? Orayı bırakıp 
başka yere gidiyorlarmış. Bu iş te kalfaların 
ve çırakların elinde kalıyormuş. Hemen hiçbir 
marşandiz treni vaktinde gelmezmiş. Enaz bin 
dakika gecikme ile geliyormuş. Gün oluyormuş 
ki ayda 90 lira vardiğimiz bir memur 38 - 40 
sat çalışıyormuş. Buna insan dayanır mı? Hem 
dimağı meşgul; hem vücudu meşgul, hem de 
midesi boş, sırtı çırçıplak. Arkadaşlar hiç şüp
he etmeyin ki kazaların çoğu bu sebeplerden ile
ri geliyor. Erzincan kazasının sebebi ne aile 
dırıltısı ne de başka bir şeydir. Bir heyet gön
derin tetkik ettirin göreceksiniz ki bunun sebe
bi ya uykusuzluktur, ya da açlıktır, başka bir 
şey değildir. Bundan 15 gün önce bir ikramiye 
yağması geçmiş arkadaşlar. Devlet Demiryolla
rının bir ikramiye meselesi vardır. Tabiî kar 
yağarsa evvelâ dağın tepesine sonra eteklerine 
yağar. Bu sefer hiç eteklere kadar inmemiş, bu 
sefer çalışan memurlara tek damlası düşmemiş. 
Sayın ve Büyük Cumhurbaşkanımızın emriyle 
memurlara sıcak yemek verilmesi kararlaştırıl
mış. Tabiî buradan Kayseri'ye, veya Eskişe
hir'e gidecek olan memurlar için sefertası da 
taşınamaz ya. Size kuru erzak verelim demişler. 
Hay hay. Ne veriyorlar?. Bu ay dokuz kilo 
un, on kilo bulgur. Bunlar da 550 kuruşa me
murlar tarafından satılıyormuş. 

Makinistlere de 60 - 70 lira gibi gayet az bir 
para veriliyormuş. Bu yüzden usta memurlar, 
usta makinstler çekilerek yerine çıraklar, bil
gisizler geliyor. Nitekim 11.11.1945 tarihnde 770 
sayılı bir yük treni 600 tonluk yükü ile oraya 
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geliyor. Makinistin acemiliği yüzünden makine
nin kolları parça parça oluyor, gidiyor memle
ketin milyonları. 

Erzincan felâketini bırakıyorum. O destanı 
feeayii çok dinledik. Fakat geçen sene Çan
kırı ile Tüney arasında bir tren kazası olmuş. 
îki tren birbiriyle çarpışmış. Her ikisi de sır
ça bardakları gibi çatır çatır kırılmış. Bir tek 
yağcı neferi kurtulabilmiş. Şeftreni, makinis
ti, gardıfreni, hepsi ölmüş. Hangisini işitti
niz? Hangisini yazdı muhterem Ulus gazetesi? 

Kazaya sebep yine açlıktır arkadaşlar. 
Adamcağızın, bu .şeftrenin cebinden ne çıkıyor 
biliyor musunuz? iki köylü sigarası ile 10 ku
ruş para. Evden çıkarken karısı ekmek parası 
istiyor, yok diyor, işte paltomu bırakıyorum, 
istersen rehin koy, istersen sat ekmek parası 
yap. Bu kadar aç bir adam nasıl iyi şevki idare 
edebilir? Yüzlerce kişinin hayatım bunun ka
fasına bağlayıp gönderiyoruz. Her türlü mesu
liyete, her türlü cefaya göğüs geren memurları 
evvelâ doyurmak lâzım olan, onları bırakıp da 
kaleme kıymet veriyoruz. 

Arkadaşlar, 1945 senesinde tasarruf kastiyle 
memurlara verilmesi gereken elbise verilmemiş. 
Amma ve lâkin bir kere de gidiniz de Umum 
Müdürlüğün içini bir görünüz, Endülüs saray
ları geride kalır, renk renk mermerler gözleri 
kamaştırır, billur hokkalar, yaldızlı ampul
lerin ziyaları sizi şiirin hayal alemine odğru 
götürür. Divarlarda ipek kumaşlarla kaplan
mıştır. 

Arkadaşlar, bunlar, bu israflar sizi şaşırtır. 
Bu saraya nereden girip nereden çıkacağınızı 
bilemezsiniz. Sıkılmalı, utanmalı, Allahtan kork
malı. Halkın ayağınm çarığı yok. Bunlar bu 
halkın sırtından çıkan şeylerdir. Yetmiyor mu 
idi sekiz katlı eski binalar? Biz Millî Mücadele
yi kerpiç evlerde yaptık. O mücadele hâlâ de
vam ediyor. Süs, lüks, israf, aldı yürüdü tuttu
ğumuz yol doğru değildir arkadaşlar. Sırası gel
mişken bir misal daha arzedeyim. idare bir fi
danlık kurmak istiyor. Nerede? ötede Lâlabeli 
varken oraya gidilmiyor. Orası mem urlara uzak
tır. müdürler Kayaş'a gidebilir. Orası gayet gü
zeldir. Çünkü tatil günlerinde halkta gelir, me
mur ve müdür beyler de gelirler, ötede yüz 
elli evin * arazisini 60 . paraya istimlâk ederler 
Halbuki o köylüler açtır. Bunlar köylüyü toprak
sız bırakırlar. Kayaş Muhtarma kalkın gidin, bir 
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görüşün neler işiteceksiniz. Burada fidanlık mı 
tesis edilir? Gidin Lâlabey'e bom boş duruyor. 

Gerek lüks yönünden gerek fazla memur yö
nünden yaptığımız israfatımızın size birtek örne
ğini vereyim. Saat 12 olduğunda lütfen Yenişe
hir tren istasyonuna bir kere gidiniz. 13 tane 
vagon o daireden çıkan memurları alamaz. Mer
divenlerde yer bulamazsınız. Memurların hep
si oraya, gelmiyorlar, şehrin başka kısımları
na da dağılıyorlar. Buralar hiç olmazsa memur
ların yarısıdır, Cebeciye gelen 13 vagonun 13 ü 
de tıklım tıklım dolu. Ötede çok işlek, çok Önem
li bazı yerler var ki, memuru azmış. Bir veya 
iki memur. Günde 20 - 30 tren gelecek. Bu
nun gelmesini ve gitmesini idare edecek; günah
tır. Zavallı çocuk uykuyai daldığı zaman, kalk 
bakalım tren geliyor amma işte o adamcağız 
sersem, ötede bir kaza vukua gelebilir. 

Arkadaşlar; söylediğim şeylerin hulâsası şu
dur; çalışan memurlara kalemdeki memurlar ka
dar kıymet verilmemesi, fazla memur kullanıl
ması, iş başına ehlinin getirilmesi, birçok rica ve 
iltimaslarla bazı adamların, taşrada kullanıldık
ları takdirde idare için daha faydalı olacağı hal
de, merkeze alınmamış olmasından ibarettir. 

Arkadaşlar, idarenin birçok yolsuzluklarını 
söyledim, bir tanede iyiliğini söyliyeyim. Birin
ci umumî muharebede Devlet Demiryolları için 
bir kelime türemişti, Anafor. Yağ lekesi gibi her 
tarafa sirayet etmişti. Az kaldı bizim işimiz de 
oraya doğru gidiyordu. Bereket versin teftişler 
yaptırarak hırsızlığın önüne geçti. Yağ gönde
rirsin gelmez, tarhana gönderirsin gelmez; bir 
şey gönderirsin yansı kaybolur. Bunların bir 
dereceye kadar önü alındı. Bununla beraber 
tekrar arzedeyim ki, bu idare çok yolsuzluklar 
içerisinde çalışmıştır. Hariçten bir vidanın bile 
getirilmesine imkân olmadığı bir sırada bu idare 
çalışmış, iyi kötü iş yapmıştır. Yalnız çok istir
ham ediyorum; çalışan memurların açlık içinde 
ve soğukta bin türlü mahrumiyet ve mesuliyet al
tında çalışan memurların biraz hallerini düşün
sün ve onlara insaf etsin. Dört muavini bire 
indirsin de artan parayı bunlara versin. Keza 
ikramiyeleri biraz da küçük memurlara da ver
sinler. 

Arkadaşlar, yeni müdür işe başlarken arzei-
tiğim işlerin düzelmesini kendisinden isterim. 
Başta Büyük Meclise karşı sorumlu olan millî 
mücadelenin en karanlık en acıklı fakat en heye-

— K73 — 
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canjı günlerinde en bize iyi ve temiz hâtıralar 
saklıyan sayın general Ali Fuad'dan bu işlerin 
düzeltilmesini rica ediyorum. Hiç olmazsa bize 
Ali Beyin, Bayboramn intizamını getirsin. (Al
kışlar) . 

A. R. ESEN (Siird) — Sayın arkadaşlar; 
sabrınızı tüketmemek için gayet kısa mâruzâtta 
bulunacağım. Bu mâruzâtım seçim dairemin de 
bulunduğu şark bölgesine ait bazı huşlarda Dev
let Demiryolları İdaresinden bazı ricalar mahi
yetinde olacaktır. 

1939 - 1940 sıralarında seçim dairemize git
tiğimiz zaman gördük ki, Ankara'dan hareket 
eden tren 9 da kalkardr. Ondan sonra trenler 15 
te kalkmağa başladı. Bundan doğan ve halka 
üzüntü veren noktaları belirtmeye çalışacağım. 
Bu bölgede altı vilâyet vardır: Hakkâri, Siird, 
Van, Bitlis, Muş ve Diyarbakır... Bu 15 te giden 
tren hele şu soğuk günlerde iki gece yolda kal
mak mecburiyetindedir. Koridorlarda teshinat 
olmayan yerlerde halkın ıstırabı hakikaten taham
mül edilemez bir hal almaktadır. Çünkü dokuz
da hareket eden bir tren Diyarbakır'a saat 10,30 
da varır, bir gece kalırdı. Sühunet de Sivas'
ta başlardı. Akşam üzeri Malatya'ya gelir, mü
layim iklime girerdi. Bunun için bu tarifenin 
15 ten 9 a indirilmesini rica edeceğim. Bu ricamı 
dört sene evvel Amiral Fahri Engin'in vekâlet
leri zamanında kendisine söylemiş ve o vakit Hü
kümete de bildirmiştim. Bu ricamız yerine geti
rilmedi. Bendeniz bunun yapılmasını mümkün 
görmekteyim. Grafik üzerinde tetkikat yaparlar
sa kendileri de bunun mümkün olduğunu görür
ler. 

İkinci ricam; Diyarbakıra giden tren arzetti-
ğim gibi altı vilâyetin halkını boşaltıyor. Şimdi 
bu tren Kurtalan istasyonuna ulaşmıştır. Bu 
treninde oraya kadar hareket etmesi yerinde olur. 
Çünkü altı vilâyet halkını bu trenden ikinci tre
ne nakletmek, pek müşkül oluyor, halk ıstırap çe
kiyor. Hali hâzır vaziyete göre saat dört beş sı
ralarında tren Kurtalan'a varır. Orası daha şe
hir halini almamıştır. Vasıtalar yolu gece ta
kip edecektir, her vakit tehlikeye mâruzdur. Bu, 
saat 9 a indirilir ve bu treni Kurtalan'a kadar 
ulaştınrlarsa bu halkın bütün düşüncesi yerine 
getirilmiş olur ve nihayet idare de bundan ha
kikati hal büyük bir haz duyar ve aynı zamanda 
bu şark halkını ve memurlarını da memnun eder. 

Üçüncü bir ricam da şu olacaktır. Malûmu 
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| ihsanınız şarkta bulunan memurinin vaziyeti he

pimizce malûmdur. Bunlara Hükümetin, bir 
avantaj temin edebilmek için tasarı hazırlamak 
üzere olduğunu işittim. Henüz elimize böyle bir 
şey gelmedi. Bu vaziyete göre şimendifer idaresi 
hiç olmazsa bunların eşyasının da kendileriyle be-
bareb gitmesini, muayyen bir zamanda gönderil
mesini bir tamimle temin etmelidir. Bu sefer 
gittiğimiz zaman Kurtalan'da gördük, Hakkâri'
ye bir şube reisi tâyin edilmiş, bir albay. Kurt
alan'da kendisini gördüm. Eşyası hâlâ gitme
miş. Kaymakam bir halı vermiş, Hükümette yatı
yormuş, eli böğründe eşyasını bekliyordu. 

Bir düşüncem de, mümkün oluma, memurlar 
ihtiyaeatı zatiyesini nakletmek için en aşağı 150 
lira veriyorlar. Hiç olmalsa bu eşyaların bir kıs

mından para alınmasın. Bunun tetkik edilmesini 
rica ediyorum. 

Dördüncü bir şekil vardır. Şimdi arzettiğim 
gibi, tren Kurtalan'a kadar gidiyor. Burada bir 
istasyon vardır ki, altı vilâyetin halkı oraya ge
liyor. Burası vagonları istiap etmiyor. Bu, o 
kadar elim bir vaziyettir ki, görüldüğü vakit in
sanın nazarını çok değiştiriyor. Bunun tashih 
edilmesi çok mümkündür. Çünkü yolcu vagon
larının adedinin az olduğunu biliyoruz. Marşan
diz trenleri vardır, bunlarda bir takım bölümlere 
ayrılarak bunların yükü tahfif edilebilir ve bu 
iş güzelce halledilebilir kanaatındayım. 

Bunları arzettikten sonra ufacık bir mâruzâ
tım daha var, bizim Ulaştınna Bakanlığından 
bir buçuk sene evvel bir ricada bulunmuştum, iş
letme nizamnamesi eskidir. Bu, halk hukuku ile 
Devlet hukukunu mütevazin bir surette yörüt-
miyor, ıslahat lâzımdır demiştim. İşittiğime göre, 
Şûrayi Devletten hâlâ çıkmamıştır. Bunun bir-
anevvel çıkartılmasını rica ediyorum. Biliyor-
sunuzj şimendiferlerimizde ufak bir kaza olsa, 
bir cam kırılsa derhal tazminat veririz. Lâkin şi
mendifer gelse de bir noktada dursa veyahut bir 
arızaya uğrasa ve herhangi bir ferdin de bir hak
kı zayi edilmiş olsa bunu almaya hakkı yoktur. 
Hukukun mütevazin surette yürümesi lâzımdır. 

I Meselâ yakın zamana kadar bir çok arızalar ol
muştur. Malûl olmuştur, sakat olmuştur, şimen
difer altmda kalıp can vermiştir, fakat bun
lara bir şey verilmiyor. 1943 senesinde İktisadi 
Teşekküller bir kanun yaptı. Personelden kazaya 
uğrıyanlara, malûl düşenlere verilecek tazminat 

I hakkında bir kanun vardı, ona ek bir kanun yap-
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tılar. 2904 numaralı bir kanun. Bunda o tazmi- I 
natı mevzııubahis ettiler. Çünkü bu suretle ma
lûl olan veyahut ölen personele malûl olanlara 
maaşının % 70 ini, ölenlerin de ailelerine % 60 
mı veriyor. Malûl olan bir adam 50 lira alıyor
sa, 20 - 25 lira bir para alacak, ölenlerin de ço
cukları ve ailesi pek az bir para alacaktır. Niha- 1 
yet bu bir yardım değildir. Bunu da bir parça 
artırmak lâzımdır. Fakat Halktan birisine bir 
şey olursa ona bir şey yoktur. Halbuki mevziatr 
kanuniye bağlıdır. Makiniste hata var mıdır, 
yok mudur? Hata da olamaz, çünkü kısa bir za
manda makineyi durduramaz, adam da ölür gider. 
Bu da işletme nizamnamesine girmesi lâzımgelen 
şekillerden biridir. Bunların kısa bir zamanda 
meydana gelmesini ve yapılmasını rica ediyorum. 
(Alkışlar). 

Dr. F. ECEVİT (Kastamonu) — Arkadaşla
rım; Ulaştırma Bakanı arkadaşımdan küçük bir 
ricada bulunmak, bir noktayı aydınlatmasını 
rica etmek için huzurunuza çıktım. Demiryol
larından uzak memleket parçaları için otobüs 
nakliyatı kuracaklarından bahsettiler. Bu tabiî 
hepimizi çok memnun etti. Fakat biz aynı za
manda yolcu nakliyatı kolaylaştıracak olan oto
büs servisi kadar tüccar malını taşıyacak, o par- 1 
çanın istihsal kıymetlerini başka tarafa nakle
decek kamyon nakliyatını da aynı zamandan na
zara almasını rica ediyorum. Bu küçük ricam, 
belki otobüsle kastettikleri mâna içinde münde
miç bulunuyor. Yalnız burada kamyonun da 
bilhassa nakil vasıtaları noktasından memleke
tin muhtelif parçalar için otobüs kadar lüzumlu 
olduğunu tebarüz ettirmek istiyorum. 

Aziz arkadaşlarımın huzurunda kendilerine 
bir misâl arzedeyim. Evvelki sene Kastamonu'
da, rakamda katiyen mübalâğa yoktur. Arka
daşlarım, Hükümetin ittilaına her şey açıktır, 
tahkik edebilirler. Tam 11 000 000 kilo elma, 
Kastamonu'da döküldü. Elde nakil vasıtası yok
tu. Nakledemediler. Kiminin lâstiği yok, ki
misi bozuk, kimisi benzin bulamıyor. 

Araba ile artık bu memlekette istihsal kıy
metlerini diğer taraflara nakletmek güç oluyor, 
Kamyon ile rakabet edemiyor. Sonra araba teş
kilâtı aşağı yukarı kamyonların icbarı ile çekil
miş vaziyettedir. Kamyonlar karşısında bir du
raklama geçirdi. Yeniden arabacılığın ticaret 
sahasında rakabet durumuna geçmesine imkân 
yoktur. Binaenaleyh huzurunuzda kendisinden | 
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rica edeceğim. İnsan taşıt vasıtası kadar mü
him olan emtia nakline da yarayacak kamyon 
servisleri ihzar etsinler. Bilhassa münakale yol
larından uzak olan vatan parçalarında. (Bravo 
sesleri). 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Kısaca arze-
deceğim arkadaşlar; 

Soğuk hava vagonları hakkında şimdiye ka
dar bazı müzakereler geçti. İstanbul'la Anka
ra arasında soğuk hava vagonlarının arasıra iş
lemesi yüzünden burada hayat epiyce ucuzladı. 
O kadar ki, İstanbul'da bulamadığımız yiyecek
lerin burada daha iyisini, daha nefisini buluyo
ruz. Acaba bu gibi vagonlardan daha fazla te
darik ederek bütün memleketin her köşesine 
yaymak mümkün değil midir? 

İkincisi; Otodrezinler vait Duyurulmuştu. 
Bu vait pek eskidir. Memlekette tedarik etmek 
mümkün değil midir?. 

Üçüncüsü; yataklı vagonlardan çok İstırabı
mız var. Memlekette münakale işlerinin çoğal
dığı vakit her tarafa erişebilmek için yataklı va
gonları tahdit etmişlerdi. Anadolu'nun her is
tikâmetine giden vagonlar haftada bire indiril
mişti. Fakat Samsun istikâmetine giden hatlara 
daha dikkat edilmiştir. Cenup istikâmetine gi
den katarlarsa bundan mahrum kalmışlardır. 
Haftada ancak bir vagon almışlardır. Konya 
hattı ve cenup istikâmetinin de düşünülmesi ica-
bederdi. Bu istikâmette seyreden hatların üze
rinde yer bulabilmek için yolcular bir, bir bu
çuk ay evvelinden agajman yapıyorlar. Bu hat
lara da yardım edilmesini kendilerinden çok rica 
ederim. 

ULAŞTIRMA BAKANI A. F. CEBESOY 
(Konya) — Aziz arkadaşlarım, benden evvel 
kürsüde çok ehemmiyetle ve teferruatla Dev
let Demiryolları hakkında söz söyliyen arkadaş
larımı birer birer dinledim. Bendenize bazı hu-
susat hakkında söz söylemek fırsatını verdik
lerinden dolayı kendilerine bilhassa teşekkür 
ederim. 

Arkadaşlar; birçok fırsat ve vesilelerle 
ulaştırma işlerinin ne kadar müşkül bir mese
le olduğunu arzetmiştim. Hakikaten Cumhuri
yet idaremizde harbden evvel hepinizin malû
mu olduğu üzere, Anadolu'muzda bilhassa ulaş
tırma mevzuu diye bir mevzu asla yoktu. Hü
kümetiniz ulaştırma vasıtalarının İ£İ*de en 
önemlisi olan demiryollarını sürati annigletme-
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ğe başlamıştır. Tabiî bu genişletmeye rağmen 
yine demiryollarımız heryere ve bazıları sahil
lerimize ulaşamamıştır. Bundan başka bazı de
miryollarımız sahillerimize indiği halde orada 
liman yapacak kadar vakit bulunamamıştır. 
Nakliyatta, ulaştırma işlerinde en mühim yer 
tutan büyük hacim nakliyatı vardır. Arka
daşlar, bunu daima bu kürsüde huzurunuzda 
tebarüz ettirmiştim. Senede 1 200 000 ton de
nizden ve karadan da 800 000 ton kömür nak
lettik. Bunlar çok mühim şeylerdir. Sonra, bu
rada Başbakanımız ve Ekonomi Bakanımız 90 
bin tona yakın şekerin imal edildiğini iftiharla 
söylediler. Bunlar da nakledilmiştir. Bunlar 
da ulaştırma işleridir. 

Başınızı ağrıtmıyayrm, ufak bir misal ar-
zedeyim : Bugün harb olmamış olsaydı şüphe
siz Hükümetimiz Samsun limanını yapardı. 
Samsun limanını yapmak demek o hattan isti
fade etmek demektir. Şarktaki birçok nakliya
tımızı bu hat üzerinden yapacak, Eskişehir hat-
trna yüklenmiyecektik. Bugün Garba doğru ya
pılan nakliyatın ne kadar güç olduğunu takdir 
buyurursunuz. Halbuki bu liman yapılmış ol
saydı ve İstanbul'da bir mekanik kömür depo
su yapılmış olsaydı gemiden, dörtte üç gemi 
kazanmış olurduk. Yani dört geminin yaptığı 
nakliyatı bir gemi ile yapabilecektik. Görü
lüyor ki arkadaşlar, ulaştırma işi yalnız demir
yolu yapmak, yalnız liman yapmak, yalnız 
kara yolu yapmak değildir. Aynı zamanda bun
ların üzerinde işleyen vasıtaları birbirine iyi 
bağlamak ve kâfi derecede vasıta bulundur
mak ondan sonra demiryollarımızın, gidemedi
ği yerlere şoseler yaptırmak ve bunlar üzerin-. 
de - demin bir arkadaşımızın çok iyi tebarüz 
ettirdikleri gibi - yalnız yolcu değil, yük nak
liyatını da temin etmektir. Zaten gayemiz de 
budur. Devlet otobüslerini isleteceğimiz zaman 
gözönünde bulunduracağımız şey ikisini birden 
yani hem yolcu, hem yük nakliyatını temin et
mektir. Zaten transit yollarda bu suretle nak
liyatımızı tanzim etmekteyiz. Binaenaleyh ar
kadaşlar, bu işler, daha çok zamana bağlı iş
lerdir. Tam mânasiyle bunu tahakkuk ettire
bilmek için, bu vasıtalar tekâmül ettikçe, mut
laka bunların sanayii memlekette kurulmak la-. 
zımdır. Arzedeyim : Bugün biliyorsunuz ki, eli
mizdeki Devlet demiryolları malzemesinin bel
ki % 80 i vaktiyle Avrupa'dan, Almanya'dan 
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alınmış olan malzeme, lokomotif, vagon vesai
redir. Bundan sonra bunların yedek malzeme
sini nereden tedarik edebileceğiz? işte arka
daşlar, Ulaştırma Bakanlığınız bunları düşü
nerek, İngiltere'den ve Amerika'dan yaptığı 
mubayaalar sayesinde yeni kurulacak atelye-
ler ve dökümhanelerde bu yedek parçaları ya
pacağız, harice muhtaç olmıyacağız. (Bravo ses
leri). 

Görülüyor ki, mesele çok büyük ve mevziî 
mahiyetten çok hariçtedir. Mesele, bir trenin 
saat üçte hareket edeceğine, mahallî arzuları 
tatmin etmek için saat ikide, yahut dört saat 
evvel hareket etmesi noktai nazarından ulaş
tırma işlerini bu kürsüden münakaşa etmek doğ
ru ve yerinde değildir. Çünkü küllolarak âzami 
randımanı temin etmek ve rasyonel bir şekilde 
işlemesini sağlamak lâzımdır. Ufak bir va
gondan, bir lokomotoften nerelerde ve ne su
retle istifade edileceğini iyice düşünmek ica-
beder. Bu bir fendir, bir tekniktir. Bina
enaleyh bu suretle bunların hepsini düşüne
rek, hesaplı hareket ederek nakliyatımızı, ulaş-
tırma işlerimizi halletmek lâzım gelir. 

Şimdi gelelim asıl konumuza. Yani ulaştır
ma konumuzda Devlet Demiryolları konusu, 
ulaştırmamızda bel kemiğini teşkil etmektedir. 
Onun için buıîûn üzerinde ne kadar ehemmiyetle 
durulursa hakikaten o kadar yerindedir. Biz 
elimizden geldiği kadar bu anakemiği teşkil 
eden ulaştırma işlerimizin tekâmülünü daima 
düşünmekte ve onu tekâmül ettirmekteyiz. Gün
begün bu tekâmül görülmektedir. 

Arkadaşlar; şimdi Balıkesir Milletvekili aziz 
arkadaşım Bay Hayretin'in bir suali vardır; 
buyu itiyorlar ki, vaktiyle Ilıca, Edremit ve 
Balya dekovil hatı vardı. Bu hat şimdi Ilıca -
Edremit ve Palamutluk kısmı kalmıştır. Hal
buki Palamutluk kısmmm faydalı bir işletme 
olmadığı anlaşılmıştır. - Çünkü ne yolcusu ve 
ne marşandizi vardır. Asıl yolcu ve yük nakli
yatının bulunduğu yer Havran - Edremit - Ilıca 
arasındadır. Binaenaleyh Havran, Palamutluk 
raylarının kaldırılması çok yerinde olacaktır. 
buyurdular, iktisadi merkezimiz olan Burha
niye kazasına bu hattı döşeyip ve işletilmesi lü
zumuna işaret ettiler. Bu hakikaten bizim sa
lâhiyetimiz dâhilinde bir meseledir. Ondan son
ra Soma civarındaki kömürün bu mmtakaya 
şimendifer veya dekovil vasıtasiyle naklini 
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önemli bir surette belirttiler. Binaenaleyh bu
ralarda ya dekovil yahut da şimendifer inşasmı 
tebarüz ettirdiler. Bu ikinci kısım bizim Ulaş
tırma Bakanlığının sahası haricine çıkmaktadır. 
Fakat birinci kısım tamamiyle bizim sahamıza 
dâhil olduğu için vaktiyle burada esaslı bir etüd 
yapılmıştır. Havran ile Palamutluk arasındaki 
raylar kaldırılarak Burhaniye istikametinde tem
dit edildiği takdirde Burhaniye'ye daha 800 
metrelik boş mesafe kalıyor. Bunu da demiryol-
larm kendi malzemesi ile yapmak imkânına 
mâliktir. Yani bu vaziyette bu hattın bugün 
Burhaniye'ye kadar temdidi imkânı vardır. Fa
kat yalnız oraya kadar temdit edilmesi kâfi de
ğildir. Aynı zamanda İskeleye kadar yani Bur
haniye iskelesine kadar de götürmek lâzımdır. 

Yani Burhaniye iskelesine kadar. Çünkü de
min de tebarüz ettirdiğim veçhile bir ulaştırma 
vasıtası getirip de sahilde bırakmak doğru de
ğildir. Onu bir iskeleye bir limana raptetmek 
lâzımdır. Bu itibarla Devlet Demiryolları İda
resi bunu etüd etmiştir. Burhaniye kısmını 
yapacak olursak 200, bin iskeleye kadar yapa
cak olursak 480 bin lira kadar bir masraf ihti
yarı lâzımdır. Bu oranın iktisadi bakımından 
çok mühim bir masraf değildir. Bunu esirge-
mekde doğru değildir. Fakat bizi de düşün
düren bir mesele var. O da şudur: Elimizde ora
da ya üç, ya dört lokomotifle ancak mahdut 
bir veya iki tren teşkil edecek kadar malzeme 
var. Bu muhtelif malzemenin cinsi bizim diğer 
tip lokomotifimize uymaz. Binaenaleyh biz 
dekovili temdit ettiğimiz takdirde kâfi derecede 
lokomotif ve vagon tedarik etmek mecburiyetin
de kalırız. Diğer bakımdan şunu düşünüyoruz 
ki hakikaten böyle Devletin büyük ulaştırma 
işlerini hallederken Ulaştırma Bakanlığınızın 
mahallî bir takım inkişafları da gözetmesi lâ-
zımgelmektedir. Her tarafa ray döşemek, lo
komotif bulmak, bunları memleket dâhilinde 
yapamadığımıza göre müşküldür. Diğer Devlet
lerde görüyoruz ki bu gibi Demiryolları İdarele
ri demiryolu yapılamıyan karayolları üzerinde 
otomobil nakliyatı,yapmaktadır. Bir nevi tren 
katarı gibi. Hem yolcu hem yük taşınmaktadır. 
İki yolcu otobüsü, üç yük. arabası veyahut daha 
aşağı daha yukarı adetlerde dört, beş araba bir 
kafile teşkil etmektedir. Bu şekilde bu yollar 
üzerinde katar halinde tren vaziyetinde arabalar 
tahrik edilmektedir.. 

1.1945 O : 1 
Şimdi bizim diğer Devletlerden ve diğer ida

relerden aldığımız tecrübelerle şimendiferlerle 
varauıadığıjnız en mühim merkezler arasında 

j otobüs kara nakliyatı yapılması vazifemiz oldu
ğu için bunu Devlet Demiryolları üzerine aldı. 
Bu işi bu sene programlaştırdık ve bu progra
ma göre atelyeler hazırlanmasını, kamyon ve
saire mubayaasının yine evvelce arzettiğim gibi 
2 bin, üç bin kilometre üzerinde öne aldık, iş-
liyecek otobüs, kamyon vesaire teşkilâtını prog
ramlaştırmağa başladık. Şimdi bu teşebbüsü 
yapınca sırf mevzii olarak Burhaniye istikâme
tinde kâfi derecede tren işletebilmek için hariç
ten bu tipte mahdut lokomotif, vagon vesaire 
tedariki doğru bir işolnuyacaktıı\ Henüz bunu 
etüd etmekteyiz. Fakat otobüs nakliyatı vazi
fesini üzerine almış olan Devlet Demiryolları öy
le zannediyorum ki, Burhaniye istikâmetinde 
tercihan otobüs nakliyatı yapacaktır. Bu oto
büs n akliyatı tıpkı tren nakliyatı gibidir. Ora
daki hattın kabiliyeti o kadar mahduttur ki, 
tren yerine kamyonlarla yapacağımız nakliyat 
oranın iktisadiyatına hizmet edecektir ve daha 
çok yük nakledeceğiz. Nerede grafiğimiz ço-
ğalırsa elimizdeki fazla kamyonları oralara ve
receğiz. Fakat bugün mevzii olarak dekovil şe
bekesi ikmal ettirilirse ve ileride daha ziyade in
kişaf edecek olursa dahi o esnada elimizde ma
kine ve vagon bulunmadığından dolayı mahdut 
sahada kalacaktır. Beri tarafta demiryolları 
aynı zamanda hububat nakliyatını da yaptığı 
için bu gibi yerlerde nakliyat çoğaldı mı oraya 
daha fazla kamyon tahsis edeceğiz ve nakliya
tı karşılayacağız, 

Bir nokta buyurdular, dediler ki memleke
timizde akaryakıt mahduttur, kömür vardır, 
mahallî linyit vardır, binaenaleyh niçin başka 
bir vasıta kullanalım, kamyonu kullanalım bu
yurdular. Zannediyorum ki Ekonomi Bakanlı
ğınız müteaddit vesilelerle memleketimiz dâhi
linde behemehal akaryakıt bulmağa tevessül et
miştir. Zaten memleketimizde mevcut olduğu ma
lûm olan akaryakıtın elbette bir an evvel bulun

ması ve kullanılmağa başlanması lâzımdır. Akarya
kıt kullanılmağa başladığı zaman kömür de başka 
yerlerde kullanılacaktır. Eğer bir kömür kul
lanma esasına göre münakale işini tanzime kal
kışırsak geri kalırız. Akaryakıtla yapılan nak
liyata göre kömürle nakliyat daha pahalıdır ve 
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kömürleri başka yerlere sarfetmek zarureti var
dır. 

Ulaştırma Bakanlığınız ulaştırma siyasetinde 
akaryakıtı ihmal etmemişi/d i ı\ bunu da mühim 
olarak ele almışızdır ve çok ümit ediyoruz ki 
bunu kullanacak vasıtalar geldiği zaman mem
leketimizde kâfi derecede akaryakıt bulmuş ola
cağız. 

Şimdi, Besim Atalay arkadaşımızın, idaremi
zin birçok noksanları hakkında mütalâa buyurdu
lar ve bir çok teferruata kadar girdiler buyur
dular ki, ben bunları işittim, ilıtimalki doğru
dur, ihtimalki mübalâğadır, ilıtimalki bazı nok
talan varit değildir. 

Bendeniz eğer anlayabildimse, kendileri böy
le muhtelif, parça parça meseleler üzerinde dur
dular. En mühim mesele olarak buyurdular ki, 
bu Devlet Demiryollarının neden üç muavini var. 
(Dört sesleri) Neden üç muavini var? 

Arkadaşlar bizim Devlet Demiryollarının teş
kilâtım en salahiyetli mütahassıslar yapmışlardır. 
Ve zannediyorum ki, Hükümetimiz dahilinde bu 
gibi teşekküllerde bu teşkilât diğer teşekküller ta
rafından hemen kısmen kabul edilmiştir. 

Teknik bakımdan biliyorsunuz Devlet Demir
yolları İşletmesi iki büyük branşa ayrılır. Biri 
cer, diğeri de yoldur. Bunları ayrı ayrı teftiş al
tında bulundurmak lâzımdır. Bunlar o kadar mu
azzam teşkilâttır ki, evet 7 - 8 bin kilometredir 
amma işi çok ağırdır. Benim 2 - 2,5 senelik za
manda gördüğüm hakikat şudur: Personelimiz, 
gerideki kademelerde çalışan feragatli vatandaş
larımız yorulmuştur, fakat bu demek değildir 
yukarıdakiler yorulmamıştır. Bunlar da çok yo-
nılm uslardır. Vaktiyle kuvvetleri ve kudretle-
riyle yerinde oturan ve işin başında bulunan bir 
çok kıymetli arkadaşlarımızı saflarımızın arasın
dan ayırıyoruz. Bunlar da hakikaten çok büyük 
bir feragatla hattâ gece ve gündüz demiyerek ça
lıştılar. Mesuliyetleri çok büyüktür. Bu arkadaş
larımız kar, kış, yağmur altında bulunmazlar 
amma sıcak odasında en son tren gelinceye kadar 
hiç zannetmem ki uykuları gelsin. Ne büyük 
bir mesuliyet altında olduklarını takdir buyu
rursunuz. Zannederim ki onun verdiği heye
can kendileri için kâfidir. Ondan sonra da ar
kadaşlar, benim gördüğüme göre, muavinle
rin işleri o kadar çoktur ki teftiş üstüne tef
tiş hattâ en ufak bir hâdisede bile o hâdise 
mahalline koşmakta ve ieabederse umum mü-

2.1945 O : 1 
I dür dahi aynı vazifeyi yapmaktadır. Binaen

aleyh baştan nihayete kadar memurlarımız ça
lışmaktadır. Devlet Demiryolları memurları
nın birisi çalışırken öbirisi oturuyor vaziyeti 
yoktur, hepsi de daima çalışma halindedir. 

I Arkadaşlarım, eğer bendenize, benim görüşüme, 
tereübeme birazıcık itimat buyuruyorsanız mü
dürü umumisinden tutunuz da en son memu
runa, personeline varıncaya kadar bu idare ge
celi gündüzlü çalışmaktadır. Hakikaten şunu 

I söylemek isterim ki, bu arkadaşlar altı senelik 
harbin en büyük ve en ağır hizmetini üzerleri
ne almışlar ve bunu müteaddit defalar rakam
larla arzettiğim gibi aynı vasıta, aynı perso-

I nelle ve şayanı takdir bir surette şimdiye ka
dar başarmışlardır. Çünkü bu idare kendi ira
diyle geçinen ve işleyen bir idaredir. Ondan 
sonra Hazineye de birçok yardımları vardır. 
Aldığımız şimendiferlerin mukabilini bu idare 
verir. Birçok Devlet nakliyatını maliyet fiyat
larının altında yapar. Buna rağmen bu idare 
yine kendi varidatı ile geçinmeğe çalışmakta 

I ve muntazam işletmeye doğru gitmektedir. 
Sonra, buyurdular ki, eskiden bir müdiriye-

ti umumiye binası vardı, neden yenisini yaptı
lar? 

Yeni bina. yalnız müdiriyeti umumiye bi
nası değildir. Aynı zamanda Ulaştırma Bakan
lığı da o binanın içindedir. Ulaştırma Bakan
lığı teşkil edildiği, Bayındırlıktan ayrıldığı za
man biliyorsunuz, şehirde apartımanlarda yer-

I leşmişti. Bu yeni bina hem müdiriyeti umumi
ye ve hem de Ulaştrma Bakanlığı binasıdır. 

i Yanındaki eski idare merkezi de meslek mek
tebi yapılmıştır. Bizim için en hayati bir ihti
yaçtır. 

| Bu tarzda bir kombinezon yapılmamış olsay-
I di meslek mektebini koyacak yer de yoktu, 
j Ulaştırma Bakanlığının oturacağı yer de yok-
j tu. Binaenaleyh burada asla bir israf görmüyo

rum. 
j İkinci noktaya temas buyurdular; geçeıı-
J lerde bendeniz de gazetelerde bir yalan hava-
I dis okudum. Bunu nazarı dikkatinize arzetmek 
I isterim. Memleket içinde ençok işçi, memur ve 
I personeli olan, en büyük tesisatımız bulunan 

yer Devlet Demiryollarıdır. Sonra, üzerlerine 
aldıkları hizmet çok büyüktür. Binaenaleyh de
dikoduya müsait yerleri vardır. Bunu unut
mamak lâzımdır.* Binaenaleyh her işittiğimiz şe-
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yi iyi tetkik etmeden bir hükme varmak doğ
ru değildir. (Doğru sesleri). Şunu huzurunuz
da tekrar edeyim ki, 1945 senesinde ne müdü
rü umumî, ne muavinler, ne de reisleri 10 pa
ra ikramiye almamışlardır. Bu idarenin bünye
sinde, kurulduğu gündenberi bir ikramiye mev
zuu vardır. Binaenaleyh tahsisat olarak koy
dukları 290 bin lirayı en muhtaç olan personel 
ve memura dağıtmışlardır. (Bravo sesleri, al
kışlar). İdare başındakiler bu fazileti göster
mişlerdir. (Alkışlar). Tekrar ediyorum. Bugün
ler bir takım dedikodulara âzami surette mü
saittir, bunu da arkadaşlarımın dikkatlerine 
arzetmek isterim. 

Gelelim bakım meselesine : Arkadaşlar, bu 
harbin sıkıntıları içinde memurlara yaptığımız 
yardım meselesini bir tarafa brakırsak idare
nin kendi hususiyeti memurlarna ve personelle
rine birtakım yardımlar yapmayı icabettiriyor-
du. Bunu teferruatına kadar bilirsiniz. Bun
dan başka da Devlet memurlarına yapılan her 
nevi yardım bu idarenin personel ve memurla
rına da yapılmaktadır. Hattâ bu idarenin va
ridatında bir fazlalık olsa o dahi yine bu me
murlara verilir. Arkadaşlar, tevziat yapılır
ken ençok dikkat ettiğimiz şey, en muhtaç olan
lar ve enaz maaşlılardan başlıyarak yapılmak
tadır. Bu kâfi mil? Evet, bugünkü duruma 
göre kâfi değildir. Fakat gerek yanımızdaki, ge
rek uzaklardaki Devletlerin teşkilâtına bakıyo
ruz. Bizim Devlet Demiryollarımız bakım nis
petinden çok farklı değildir. 

Şunu da arzedeyim ki, Devlet Demiryollarında 
işletme kısmında, merkezdeki büro memurları, 
daktilolar ve saire müstesna, işçi ve personel 
kısmı diye bir tefrik yapılmış değildir. İşlet
medeki şeftrenler, makinistler, hareket memur
ları, kondüktörler bir sınıf olarak telâkki edil
mektedir. Hükümetinizin aldığı bir karar mu
cibince bu işçilere ve personele aynı muameleyi 
yapmaktayız. Biz işçilere her yerde yemek pi-
şiremiyoruz. Mühim merkezlerde yemek pişi>-
rilmektedir. Meselâ ben ve Müdiri Umumî An
kara'da işçi ve memurlara pişirilmekte olan ye
mekleri gider görür ve tadarız, nasıl yemekler 
olduğunu biliriz. Sonra elimizde malzemeyi te
darik kolaylığı da vardır. Çünkü biz malzemeyi 
yerinden ve ucuz alabiliriz. Bu sebeple malzeme 
fiyatına da pek bakmayız, elli kuruşa malede-
rjz amma bu hadizatinde 200 kuruşluk yemek-

. 1045 O : 1 
tir. Çünkü zahirenin en ucuzu nerede ise ora
dan alırlar. Meselâ Kars yağını Kars'tan alı
rız. idareye 400 kuruşa mal olur, hatırımda 
kalmadı, bu miktarda bir şey, fakat hâlis te-
reyağdır. Sonra biz kazandan yemek yemiyen-
lere para vermeyiz, aynen erzaklarını veririz. 
Binaenaleyh yemek yemediğinden dolayı ve bazı 
gazetelerden işittiğimiz gibi 20 - 30 kuruş para 
verip te yemekten kendilerini mahrum etmeyiz. 
Çok haklı olarak bir meseleye temas ettiler. 
O da şef tren gibi orta ve aşağı kademede bulu
nan memurlara, işletmenin eski bir nizamı veç* 
hile kilometre basma 20 para veriliyor. İdare 
bunu çok evvel düşünmüş ve bunların saate tah
vilini münasip görmüştü. Bu kabul e4üdiği 
takdirde verilecektir. Fakat bilirsiniz ki, bu 
idare katma bütçeli olduğu . için kendiliklerin
den yapamazlar, yeni mevzuları Hükümetin tas
vip etmesi lâzımdır. Binaenaleyh takip edil
mektedir. Bunların tren kilometre yevmiyeleri 
çoğaltılacaktır, yeni teklifte 20 para müddet-
de nazarı dikkate alınarak 3 - 3,5 kuruşa çıka
rılacaktır. Ümit ediyorum ki, bunu yakın za
manda istihsal edeceğiz. 

Barem Kanununda küçük kademeler vardır 
ki, tecrübemize göre bunlara kâfi derecede yar-
dım yapılamamıştır. Onun için yakında bunla
rın da vaziyetini düzeltmek için bazı maddeleri 
tadil eden yeni bir kanun getireceğiz. Bunu ka
bul ettiğiniz takdirde bu küçük memurların 
vaziyeti de daha iyi bir şekilde düzeltilmiş ola
caktır. 

Sonra arkadaşlarım bazı hususattan bahsetti
ler. Trenlerdeki izdiham. Bunun sebeplerini 
mütaaddit defalar arzettim ve siace de malûm
dur. 

Sonra burada - pek iyi anlıyamacUm - Ka-
yaş'ta bir bahçeden bahsettiler. înşaat yıapjhr-
ken yapılmış. Orada lâzım mı değil mi. Yahut 
başka yerde mi yapmak lâzımdı. Onu tabiî idare 
bilmiyor. Kendisine bu suretle devredildiği için 
o da bakmaktadır. Malûmu âliniz Demiryolla
rında istasyonlarda bahçe yapmak, teşcir yap
mak usulü vardır. Binaenaleyhı bu bahçeleri 
ve saire ta eski idareden bize intikal etmiştir ve 
bu şekilde de devam etmektedir. 

Sonra Ali Rıza Bey arkadaşım, trenlerin 
zamanlarını mevzuubahsettik, yani Diyarbakır 
treninin filân saatte kalkması; filân saatte 
kalksın, bir çok mahzurları var, buyurdular, 
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Çok doğru. Fakat biz trenlerin hareket zama
nının mevzii ihtiyaçlardan ziyade umumî va
ziyeti ve ihtiyacı düşünerek ve elimizdeki ka
biliyetlere göre yapıyoruz ve en fazla randıman 
alacak surette hesap ederek yapıyoruz. 

Hakikaten bazı yerlerde tren zamanında gel
miyor. Amma ne yapalım. İki üç misli iş gör
mek mecburiyetindeyiz. Bu bir teknik mesele
sidir. Mamafih bir kere daha tetkik edeceğiz, 

Sonra biraz vaziyetimiz müsait olduğu tak
dirde Erzurum ve Diyarbakır istikametine birer 
üçüncü tren ilâve edeceğiz daha evvel de Kon
ya istikametine bir tren ilâve etmiştik. 

Sonra diğer bir arkadaşım buyurdular ki, 
Devlet otobüs nakliyatı içinde, kamyonla yük 
nakliyatı da var mıdır? Vardır. Bizim için 
ikisi aynı mevzudur, ikisini de aynı şekilde na
zarı itibara almaktayız (Kâfi, kâfi sesleri, şid
detli alkışlar). 

II. YALMAN (Ordu) — Bir sual soracağım. 
A. FIRAT (Erzincan) — B e n de bir sual 

soracağım. 
BAŞKAN — Sıra ile sorunuz efendim. 
H. YALMAN (Ordu) — Efendim ikramiye

den bahis buyuruldu ve 1945 senesinde hiç bir 
memurun ikramiye almadığı... 

ULAŞTIRMA BAKANI A. F. CEBESOY 
(Konya) — Büyük memurun. 

H. YALMAN (Devamla) — Büyük memurun 
ikramye almadığını ifade buyurdunuz. Ben dün 
akşam işittim. Bir kaç gün evvel ayrılan eski 
Umum Müdüre 10 000 lira ikramiye verilmiş. 
Dün akşam bana bunu birisi ifade etti, ben inan
madım. Hakikaten bunun ıaslı yoksa buradan ya
lanlanmasını rica ediyorum. 

ULAŞTIRMA BAKANI Gl. A. F . CEBE
SOY (Konya) — Eski Umum Müdür hiçbir ik
ramiye almamıştır ve kendisi hakkında söylenen 
bütün sözlerin hiçbirisi varit değildir. Benim en 
kıymetli ve emektar bir arkadaşımdır. (Alkış
lar, bravo sesleri). Canını feda edercesine sonuna 
kadar çalıştı, ciğerleri de bu vazifede sakat oldu
ğu halde bu vazifeden bir dakika ayrılmamıştır. 
Hattâ en son olarak kalbinden malûl olduğu için 
emekli oldu. Bu arkadaşımız emekli olmasına 
rağmen vücudundan istifade etmeyi düşündük. 
Çünkü tecrübeli arkadaşlarımıza daha çok ihtiya
cımız vardır. (Doğru, doğru sesleri). 

H. YALMAN (Ordu) — Çok teşekkür ederim. 

R. VARDAR (Zonguldak) — Bunlar zama
nın propagandalarıdır. 

A. FIRAT (Erzincan) — Müsaade buyurur
sanız sualim uzundur, kürsüden söyliyeceğim. 

B. AT ALAY (Kütahya) — Arkadaşlar, ben 
söze başlarken söyledim ki, bana şikâyet ettiler. 
Bir şikâyet vardır. Ben bunu bir başka memur
dan tevsik ettim. Ondan sonra gelip söyledim. 
Bunun içerisinde mübalâğa olabilir, hakikate 
uymayan noktaları olabilir. Fakat büsbütün de 
boş değildir dedim. Sayın Bakan küçük memur
lara az maaş verildiğini kendisi de itiraf buyur
dular. Binaenaleyh, bunların terfihi lâzımdır. 
Arkadaşlar, hayat budur, ikramiye olmadığım 
söylüyorlar. Bana ayrı ayrı üç memur ikrami
ye paylaşması olduğunu söylediler. Sayın Ba
kandan istirhamım, bu üç memuru kendisinin 
yanma getireceğim, isimlerini almamak şart iyi e, 
söylettireceğim. Doğru ise ne âlâ, değilse kafa
larını koparalım. Niçin yalan söylüyorlar? Ya
hut Meclise gelsin bir anket yapalım. Hakikat 
meydana çıksın. Ben nihayet Sayın Bakana hür
metten başka hiçbir şeyle mütehassis olmadığımı 
söylerim; kendilerine karşı daima hürmetkarım. 
Bana kendileri dedi kodudur dediler. Bon haksız 
isem bir daha söz söylemiyeyim. 

ULAŞTIRMA BAKANI Gl. A. F. CEBE
SOY. (Konya) — Arkadaşım muhteremdir, ken
dilerinin şahsına karşı hiç bir şey söylemedim. 

R. VARDAR (Zonguldak) — Biz sana da 
inanıyoruz, zamane propagandasına uymuşlar... 

B. ATALAY (Devamla) — Sayın generalim 
biraz kızdılar, ben kendisine hürmetten başka bir 
his ile mütehassis değilim. Dedikodu buyurdular. 
Dedikodu değildir. Üç tane vatandaşın bana 
yaptığı bir şikâyettir. Kendileri de itiraf bu
yurdular. Küçük memurların az maaş aldığını. 
Rica ederim akıl nasıl kabul eder Bir şefterene 
95 lira vereceksiniz, sonra ondan hizmet bekliye-
ceksiniz. Hangi akıl bunu söyler? istirham ede
rim. 

Bu Millet Meclisi kürsüsünden biz acı, tatlı 
konuşabiliriz. Fakat karşımızdakinin kanaatina, 
görüşüne hürmet etmek, tatlı konuşmak, kızma
mak, tehevvür etmemek gerektir, (öyle şey yok 
sesleri). 

A. FIRAT (Erzincan) — Aziz arkadaşlarını, 
Tabiî çok yoruldunuz, kısa söylemeğe çalışacağım. 
Bendeniz milletimizin çok sevdiği inzibat ve in
tizama taallûk eden bir kaç noktayı açıklıyaea-
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ğım. Bunları söylemeden evvel şunu arzedeyim 
ki, teknik ve şahsi liyakatlarma çok güvenim olan 
Demiryolları Genel Müdürü ve erkânı da bura
dadır. Onların huzurunda mevzuubahis etmek 
istiyorum. 

Efendim ;söyliyeceğim şey; Erzurum tren 
hattı üzerindedir. Her hafta Erzurum'a iki ser
vis yapılıyordu, bu azdır. Sayın General bunu 
üçe çıkarıyorlar, bundan dolayı kendilerine to-
şekkür ederim. 

Diğeri, bu hatta intizam ve inzibat mevzuu
dur. Her hafta hareket eden bu iki yolcu kata
rından birincisinde yataklı var restoran yok, 
diğerinde hem yatak var, hem restoran. Şunu 
belirtmek istiyorum ki restoranın olmaması bü
yük bir intizamsızlığı davet ediyor. Trene bi
nen insanlar yemek yiyecek mahal olmadığı için 
bir takım kokulu şeyler alarak şunu bunu izaç 
ediyorlar. Bu gayet çirkin bir manzaradır, bi
zim milletimiz intizamı sever. Restoran yatak
lının lâzimi ğayrimüfarıkıdır. Ya hiç koyma
malı veya hep beraber koymalı. Birisi bu. Di
ğeri de bittabii bu intizamsızlık meyanmda bir 
de yatak alma meseelsi vardır. Yataklı vagon 
şirketinin Erzurum'da mümessileri olmadığı için 
yatak almak için muhakkak Erzurum'daki gar 
müdürüne müracaat ediliyor. Yine işittiğime 
göre gar müdürü orada bazı askerî ve mülki 
makamlara kompartman tahsis etmiştir. Belki 
bir emre müstenittir, orasını bilmiyorum, fakat 
vakıa budur. Bu zevat trenle gitmese de o zevatın 
himaye ettikleri insanlara veya ricası vâki olan 
kimselere bu yataklar tahsis ediliyormuş. Bi
naenaleyh bunda da bir haksızlık husule geli
yor. Hattâ bu iş o kadar ileri gitmiştir ki, mii-
diri umuminin emri .dahi infaz edilmiyerek ka
rışıklıklar olmuştur. Bu işi orada keyfe bırak
mayıp düzenlemek lâzımdır. Ya bu idaresiz ada
mı oradan almalı yahut ta bu gibi karışıklıklara 
mahal bırakmamalıdır. Şahsıma da taallûku 
olan bu işi fazla söylemiyeceğim. Eğer müdürü 
umumi isterlerse kendilerine ayrıca izahat ve
rebilirim. 

Sonra, bir de buraya verilen yataklı vagon
lar eski ve ahşaptır. Tuvaletleri alafrangadır. 
Kabilse bu tuvaletlerden biri alaturka tuvalete 
çevrilirse rahatlık olur. 

Sonra bu hat üzerindeki memurların vaziye
ti de hakikaten çok ağırdır. Bendeniz bir şeye 
tesadüf ettim; Bağıştaş istasyonunda Bay Mus-
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tafa adındaki istasyon şefi bir tahta kanepe üze
rinde yatıyordu. Vakit gece idi, neye yukarı 
çıkmıyorsun dedim. Nasıl çıkayım, yalnızım 
evvelce bir muavinim vardı, şimdi yalnız acemi 
bir askerle idare ediyorum, dedi. Binaenaleyh 
mecburiyet tahtında burada yatıp kalkıyor mah-
za vazifesini hüsnüifa etmek için. Bu kendi mü-
şahedemdir, hakikaten evvelce muavinini ken
dim. de görmüştüm, yine rica edeceğim, bir 
muavin versinler. Verilen acemi askerler bu işi 
doldurmuyor. 

Üçüncü bir mesele; geçen sene müdürü umu
miden rica etmiştim, Erzincan'ın Gökbayır ye
rinde bir askerî makas vardır, burada bir du
rak tesis edilmiştir. Bu sene gözlerimle gör
düm. Gerek hattın cenubundan gerekse şi
malinden yirmi, otuz köy bundan istifade edi
yor, bilhassa kendilerine teşekkür ederim. 

Bir de Sansa boğazı var, işlemediği için el
bette ki Tercan halkı trenle gelip gidiyorlar. 
Orada bir Viçan köyü vardır, tam Sansa'dan 
çıkınca Kötür köprüsünün yanındadır. Bu köy 
oldukça verimlidir, hayvan besler, toprak ürün
leri vardır. Tren bir kaç dakika durmadığı için 
Viçan halkı Kargın durağına gitmeğe mecbur 
oluyorlarmış, bir saat kadar uzaktaki Kargın'a 
gitmemelerinin teminini Vican köylüsü rica et
mektedir. Treni durdurmak imkânı olursa ova 
halkı çok sevinecektir. 

N. FIRAT (Samsun) — Sayın Bakandan tek 
bir sualim var. 

Sayın Bakan Samsun iskelesinin, denizin dol
durması sebebiyle deniz araçlarının yanaşamadı
ğını ve bu aylarda taşmıa işlerinin duracağını bi
liyorlar. Biliyorlarsa bu iskelenin uzattırrlması 
veya tarattınlmasmı düşünüyorlar mı? (Deniz 
yollarına ait sesleri.) 

M. AYDIN. (Trabzon) — Sayın arkadaşlar, 
eski bir şimendiferci olan ben de bir kaç söz siy
mek istiyorum. Çok sevdiğim ve hakikaten bağlı 
olduğum Besim Atalay arkadaşımın acı olan söz
lerine müsaade ederlerse küçük bir kaç kelime 
ile cevap vermek istiyorum. 

Hakikaten Devlet Demiryollarının tenkit edi
lecek noktaları vardır. Fakat bu tenkit edilecek 
demek, işin doğru yapılmasını istemektir. Ken
di söyledikleri gibi acı ve yapılmıyan işler içindir. 
Muhterem arkadaşım makinistlerden bahis buyur
dular çok defa makine üzerinde peynir ek
mek yiyerek ve geceyi gündüze katarak iş gör-
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mekle şeref saydığım bu arkadaşlara ne yapılabi
lir? Hakikaten terfih etmek isteriz. Fakat şu
rada sabaha kadar kalıp donan polis neferi ile 
bunlar arasında bir fark var mıdır? İş nokta
sında herkesin bir derecesi bir zımni mukavelesi 
vardır. Binaenaleyh böyle meslek arkadaşlarımızı 
az maaş alıyorlar diye biraz kıracak - kırılmazlar, 
vatanperverdirler - vaziyete sokmak doğru de-
ğiMir. Bunları terfih etmek lazımsa edelim, fa
kat diğer memurlarımızla birlikte terfihi düşüne
lim. Eskiden bir takım şekiller vardır. Bunlar 
yapılabilecekse yapılsın. Sonra-Müdürü Umumi
den ve diğer mühendis arkadaşlarımızdan bahse
dildi. 

Arkadaşlar; bu arkadaşların gece uykuları 
yoktur. Her zaman geceleri kapısı açıktır. Ufak 
bir kaza, bir hâdise vukuunda derhal harekete 
gelir ve kaza mahalline koşar. Bunların geceleri 
kapısı açıktır, gece memur kapıyı vurur içeri gi
rer telgrafı getirir. Tehlikeli vaziyeti bildirir. 
Arkadaşlar, büyükler çalışıyor, küçükler çalışmı
yor mu? Bu da değil? Arkadaşımın unuttukları 
bir vazife kaldı. Gardüfirenler, bunlar da sabaha 
kadar mevkilerinde lokomatifin, düdüğüne tâbi 
olarak icabeden vazifeyi yaparlar, kar, kış demez
ler. Soğuk sıcak bu çocukların vazifesini geri bı
rakmaz. Sonra makasçıların vazifesi de mühim
dir ve yorucudur. Bunların kışı yazı, sabahı, ak-
samı olmaz. Bu şekilde meşgul oluyorlar diye bun
lara 500 lira mı vermelidir? Binaenaleyh herkesin 
kabul ettiği bir iş her memurun zımnen kabul et
tiği bir teahhütt vardır. Bunları umumî görmek 
lâzımdır. 

Mamafih arkadaşlar; Bakan arkadaşımız, bazı 
noktalar söylediler, terfih edelim. Hakikaten 
bazı şeyler vardı. Meselâ bir makinist arkadaş 
istanbul 'dan Ankara 'ya geldiği vakit faraza 10 
ton,kömürle mûtat olarak geliyorsa, 8 tonla gel
meğe muvaffak olursa tasarruf ettiği iki ton kö
mürü yarıbedel ile satm alırdı. Bu, makinist ve 
makinist muavinlerinin hakkı idi. Bu gibi şey
leri son zamanlarda değil, fakat daha evvel kal
dırmışlardı. Bu gibi eski usullerimizin mümkünse 
ihyasmı dilerim. (Bravo sesleri, alkışlar.) 

S. ALTUĞ (Erzurum) — Ben, Sayın Bakan
dan, millî servetin korunması, aynı zamanda 
büyük şehirlerimizin ucuz et ihtiyacını temin 
yolunda bugüne kadar ne gibi tedbir alındığı
nı ve ilerisi için ne düşünüldüğünü sormak is
terim. (Ekonomiye ait sesleri). 

.1045 0 : 1 
Bütçenin heyeti umumiyesinin görüşülmesi 

sırasında bu konuya temas etmiştim. Diğer 
bir arkadaşım da frigorifik vagonlardan bah
settiler. Bilhassa şunu derhal tebarüz ettirmek 
istiyorum. Karadan ve vagonlarla nakledilen 
canlı hayvanatta büyük zayiat vukua geliyor. 
aynı zamanda müstehlik şehirlerimizin hayatı
nı ucuzlatması yolunda alınacak bir tedbirdir. 
Bunu açıklarlarsa minnettar kalırım. 

ULAŞTIRMA BAKANI Gl. A. F. CEBE-
SOY (Konya) — Efendim; Besim Atalay arT 

kadaşımrzın sözlerimi yanlış anladıklarını an
lıyorum. Ben hiçbir vakit kendilerine bir itap
ta bulunmadım. Umumî vaziyeti izah ederken 
dedim ki; Devlet Demiryolları en kalabalık 
bir müessesedir, ahval de malûmunuzdur, de
dikoduları çok olur. Bendenize bizzat hergün 
20 - 30 müracaat olur, bunları birer birer din
ler, alâkadar olurum. Doğru olanları tashih ede
riz. Doğru olmıyanları için de bir daha bize 
yanlış malûmat vermemelerini rica ederiz. Bi
zim bu müessesemizde herşeyden evvel nizam 
ve intizam esas olacaktır. (Bravo sesleri). En 
ufak bir yerinin bozulmaması lâzımgelir. An
cak bu sayededir ki iki senedenberi, harbden 
evvelki zayiata nispetle hırsızlık en aşağı de
receye indirilmiştir. O itibarladır ki bendeniz 
umumî vaziyeti anlatırken benim de başımdan 
geçenler vardır. Bunları arzetmek istedim. Bel
ki kendisine söyliyen arkadaşlar haklı olabi
lirler, tetkik edeceğim, müsterih olsunlar. 

Erzincan treni hakkında sual sordular. Ha
tırımda kalan üç meseledir, niçin yeni vagonli 
verilmiyor? Bu hat uzun olduğu için yeni va
gonların yerine iki yataklı tahta vagonları ter
cih ettik. Yeni vagonlar tahsis edersek tabiî 
yatak adedi azalacaktır, mecburen bunu yapı
yoruz. (Doğru sesleri). 

Vagon restoran ilâve etmeyişimizin sebebi
ne gelince : Bu hat üzerinde yolcu çoktur. Faz
la yolcu alabilmek için restoranı feda ediyoruz. 
Bunun yerine yolcu vagonu ilâve ediyoruz. 

Sonra, bir istasyondan bahsettiler. İmkânı 
varsa tetkik edeceğim, yaparım. Diğer husus
ları tetkik edeyim, henüz burada cevap vere
cek vaziyette değilim. 

Sonra, Samsun iskelesi hakkında sual sor
dular. Oraya bir tarak dubası göndereceğiz. 
Bu sene içinde iskelenin hem tamirini ve hem 
de uzatılmasını nazarı dikkate almış bulunuyo-
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ruz, bundan malûmatımız vardır. Olmamasına 
imkân yoktur. Çünkü önce de arzettiğim gibi, 
şimendiferin geldiği bir iskeledir. Orada de
niz işleri durursa şimendifer işleri de durur. 
Esasen biz onun için bu iskeleyi Demiryolları
na verdik. Herşeyi hazırlanmıştır, i lk fırsat
ta tamir edilecek ve iskelesi de uzatılacaktır. 

Sonra, not ettiğim hususlardan olarak bu 
frigorifik vagonlarda et nakliyatı meselesi var. 
Arkadaşlar, bu vagonlar bizde 100 - 120 kadar 
vardır. Kontainerlerden de 40 - 50 kadar mev
cuttur. Soğuk vagonlarla- et nakli işinde en 
mühim mevzu buz meselesidir. Eğer 24 saat 
zarfında beher vagon için 1 - 1,5 ton buz konul-
mazsa aksi tesir yapmakta, et daha çabuk çü-
rüyüp bozulmaktadır. Biz bu hususta İstanbul 
ve Ankara Belediyeleriyle hali temastayız. Bu
rada kendilerine yer gösterdik. İstedik ki bu
rada soğuk hava mahzenleri yapsınlar ve kâfi 
derecede buz temin etsinler. Bu, hakikaten çok 
faydalı birşeydir. Bir trenin canlı olarak yap
tığı nakliyatın iki üç mislini naklediyoruz. Hay
vanat da kilosundan kaybetmiyor. Bu çok pra
tik bir iştir. Bu sene başladık, bütün vagon
ları kullanıyoruz. Bu sayede hayvan fiyatla
rında tenezzül oldu. Bir ay evvel Trabzon'dan 
pek çok hayvan nakli mevzuubahis oldu. Tel
graflar aldık, şilep gönderdik. Fakat fiyatlar 
düştüğü için hiç kimse hayvanını yüklemek is
temedi. Tabiî biz de vapuru başka işte kullan
dık, Bu is hakikaten bizim elimizde değildir. 
Kışın Erzurum'da ve Şarkta kâfi derecede kar 
olduğu için bundan istifade ediyoruz. Fakat ile
ride bu işleri mütekabilen daha iyi yapmak için 
çalışacağız. 

Bilmem teferruata ait mevzuları iyice an
latabildim mi? (Kâfi, kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, Devlet Demiryolları 
bütçesinin tümü hakkında başka söz almış baş
ka arkadaş yoktur. Bakan cevaplarını vermiş
tir. Tümünün görüşülmesi yeter görülerek bö
lümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmi yenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Genel Müdürlüğü 1946 yüı Bütçe Kanunu 
MADDE 1. — Devlet Demiryolları ve Liman

lan İşletme Genel Müdürlüğünün. 1946 yılı gi
derleri için bağlı (A) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (133 771 182) lira ödenek verilmiştir. 

1945 O : 1 
A - OfitVELt 

B. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Lira 
Ücret ve gündelikler 23 564 437 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul ve yetim aylıkları 2 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Çeşitli yardımlar 15 327 156 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tazminat, ödenek ve tâK üc
retler 1 582 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İkramiyeler 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Çeşitli giderler 878 501 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 103 626 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 614 650 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
işletme, bakım ve yenileme gi
derleri 65 728 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yükleme ve boşaltma ücret ve 
giderleri 3 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yeni yapılar ve servet çoğal
maları 2 883 150 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı Demiryolları ile olan 
münasebetlerden doğan gider
ler 1 663 001 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Her türlü vergiler, maddi ödev
ler ve zarar ve ziyan tazminatı 193 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Trabzon - îran otobüs ve kam
yon işletmesi giderleri 369 546 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Satınahnan demiryol ve Liman
ların senelik faiz ve itfa karşı
lıkları ve başka giderleri 4 450 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kanunlar gereğince girişilen 
yüklenmeler karşılıkları 9 000 002 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzmanlar ile yabancı 
memlebetlere gönderilecek öğ
renci giderleri 296 380 
BAŞKAN — Kaimi edilmiştir. 

— 888 — 
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B. Lira 
18 öğretim giderleri 1 355 108 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
19 Mahkeme giderleri, harçları ve 

serbest avukat ücretleri 60 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

20 Eki yular borçlan 50 000 
BAŞKAN •— Kabul edilmiştir. 

21 1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi gereğince Cumhuriyet 
Merkez Bankasına verilecek kâ-
ğıtpara amortismanı karşı
lığı 1 324 467 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

22 Demiryolları spor kurumlanna 
yardım 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

23 Demiryolları dergisine yardım 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

24 İşyerlerinde ve sürekli işlerde 
çalışan işçi ve hizmetlilerin iş 
kazalariyle meslek hastalıklan 
ve analık sigortaları karşılığı 655 458 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza 
cetvelle beraber kabul buyuranlar 
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

sunuyorum: 
... Kabul et-

MADDE 2. — Devlet Demiryolları ve Liman
lan İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 yılı gi
derlerine karşılık olan gelirler, bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (133 771 200) lira 
tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

B. Lira 
1 Demiryollar işletme gelirleri 126 645 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Limanlar ve iskeleler gelirleri 5 195 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3 Sağlık tevkifatı 1 000 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4 Türlü hasılat 821 200 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5 Trabzon - Iran otobüs ve kam

yon işletmesi gelirleri 110 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Ikinic madde tekrar okundu). 
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BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte ka

bul buyuranlar ... Kabul etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Demiryolları ve Liman
lan işletme Genel Müdürlüğünün daimî memur 
ve hizmetlileriyle taşıt kadroları, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi cet
velle beraber oyunuza sunuyorum: Kabul buyu
ranlar ... Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Demiryolları ve Liman
lan işletme Genel Müdürlüğü tarafrndan işletil
mekte olan demiryollariyle, başka motorlu taşıt
ların, liman iskele ve maden ocaklarının gelir
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi cet
velle beraber oyunuza sunuyorum: Kabul buyu
ranlar ... Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir, 

MADDE 5. — Devlet Demiryolları ve Liman
ları işletme Genel Müdürlüğünün 2847 ve 3173 
sayılı kanunların hükümleri dışında çalıştıracağı 
hizmetlilere ilişkin kadrolar, ilişik (E) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi cet
velle beraber oyunuza sunuyorum: Kabul buyu
ranlar ... Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Para işlerinin yürütülmesi ve 
(2 500 000) liraya ' kadar kömür, (7 000 000) 
liraya kadar gereç stoku yapılması için Genel 
Müdürlük (10 000 000) liraya kadar kısa sü
reli istikraz bağıtlan yapmağa ve bankalarda hc^ 
saplar açtırmağa ve Maliye Bakanı bu istikraz
lara kefalet etmeğe yetkilidir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar ... Kabul etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7. — Aşağıdaki fıkralarda yazılı 
giderlerden her biri için konulan ödenek yetme
diği takdirde harcanması gerekli görülecek mik
tarı ödemeğe Genel Müdürlük yetkilidir. Yıl 
sonunda çıkacak ödenek farkları kesinhcsapta 
gösterilir: 

A) Yükleme ve boşaltma ücret ve giderleri: 
B) Mahkeme harçları 
C) Semplon ekspresi açığından Türkiye 

payı 
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D) Geri verilecek paralar ve kesenekler; 
E) Gelir getiren mülklerin resim ve vergi

leri. 
BAŞKAN —' Maddeyi kabul buyuranlar ... 

Kabul? etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Genel Müdürlük hesabına Tek
nik Üniversite ile Teknik eleman yetiştiren diğer 
okullarda tahsilde bulunan öğrenci sayısına gö
re hesap edilecek gider miktarı, bu kanuna bağ
lı (A) işaretli cetvelin 18 nci bölümünün 4 ncü 
maddesindeki ödenekten ayrılarak, bir taraftan 
1946 yılı bütçe kanununa bağlı (B) işaretli cet
velde gelir ve diğer taraftan Millî Eğitim Ba
kanlığı Bütçesindeki ilgili tertiplere ödenek ola
rak konulur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Kabıf etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Etibank tarafından yaptırılan 
Tavşanlı - Tımçbilek hattını, Devlet Demiryol
ları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünce 
işletilmek ü/ere satmalmağa ve karşılığını ida
renin 1946 ve müteakip yıllar içinde tahminler
den fazla alınacak gelirleriyle ödemeğe Ulaştır
ma Bakanı yetkilidir. 

Bu suretle ödenecek paralar kesinhesaplarda 
ayrıca gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Kabup etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun 1 Ocak 1946 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Kabu)1 etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE .11. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Kabı$ etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Bütçe tasarısını açık oyunuza sunuyorum. 

3. — Devlet Denizyolart ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü 1946 yılı ütçe Kanunu ta
sarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/479) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakında söz istiyen var 
mı? 

R. GÜRELİ (Gümüşane) — Sayın arkadaş
ların, Devlet Denizyolları ve Limanları bütçesi ko
nuşulurken, Türkün eşsiz kahramanlık men

fi] 11 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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ki besini taşıyan, bütün denizyollarını Karate
nize, dünya topraklarını Tuna havzasına bağlı-
yan Çanakkale'lilere yıllardanberi ıstırap veren 
bir derdini huzurunuzda belirtmek istiyorum. 

Arkadaşlar, Truva, Dardan gibi tarihin eser
lerini sinesinde taşıyan ve turistik ziyaretlere 
sahne olan, barış zamanlarında transatlan
tiklerin demirlediği' ve bir çok turistlerin şeh
rin ortasından geçerek Truva, Dardanos ve 
Kastanbolu harabelerini ziyaret eden yalrancı 
gözlerin Türk enerjisini göreceği ilk Türk şeh
ridir. 

Arkadaşlar, güzel Çanakkale yıllardan beri 
işe yarar bir iskeleye mâlik değildir, kavuşa
mamıştır. Mevcut bir iskelesi vardır. Bu iskele 
çok harap ve işlemez bir haldedir. Gelen va
purlar; gemiler iskelenin bir iki mil mesafesin
de demirlemekte ve nakliyat sahile kayıklarla 
yapılmaktadır. Bu suretle gemiler ve kayıklar, 
geceye rastlarsa geceleyin hal büsbütün ıstırap 
verici olmaktadır. Bilhassa eşya nakliyatında halk 
bazı maddi »zararlara da duçar oluyor. Vaktiyle 
iskelenin yeniden yapılması için, bir kaç sene 
evvel zannediyorum, Devlet Limanlan Umum Mü
dürlüğü bir etüd yapmışlardı. Bu etüd tamam
landığı halde henüz yeni bir iskeleye başlanma
mıştır. Arkadaşlar , ben iskelenin yeni yapıl
masını, istiyecek, mutlaka yapılsın diyecek deği
lim. Fakat hiç. olmazsa 5 - 10 bin lira ile tamir 
edilmesi mümkün olan bu iskeleyi tamir etsinler. 
Halkın bu ıstırabını gidersinler. Bunu, Ulaş
tırma İşleri Bakanımız Sayın General Ali Fuad 
Cebesoydan bilhassa rica ediyorum. Sözüm bun
dan ibarettir. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Zihni Orhon. 
Z. ORHON (Kars) — Geçenlerde bir Par

ti Grupu toplantısında Sayın General, ticaret fi
lomuzun ve şileplerimizin tonaj noksanların
dan bahsederek bunların hariçten, tedariki 
güçlüklerini de anlattılar. 

Vapur bulamamak ve alamamak hususundan 
dolayı ben biraz memnun oldum, memnun ol
dum, sebebini arzedeyim : 

Bir atalar sözümüz vardır : Kötü komşu 
insanı hacet sahibi eder. Burada kötü tabirini 
tam mânasiyle almıyalım. atalar sözümüzü ala
lım. Şu Hükümet vapur vermez, beriki ile pa
ra cihetinde uyuşamayız, alamayız. Görülüyor 
ki, bunun çares memlekette tersane kurmaktır. 
Geçenlerde gazetede okudum, Bulgarlar Var-
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na'da bir tersane kurmuşlar. Sırpların da harp-
den evvel Adriyatikte bir tersaneleri olduğunu 
ve Dobrovnik isminde bir krovazör yaptıkla
rını biliyoruz. Noksan vesaitle Gölcük'te yeni 
bir vapur yapan, geçenlerde de Haliç tersane
sinde bir taş havuz yapan Türk mühendisine ve 
Türk işçisine emniyet edelim. Bunlara saha ve 
imkân verirsek belki büyük vapurları da ya
pabilirler. 

Bir sivil amiralimiz var, Abidin Daver. Bu 
zat Cumhuriyet gazetesinde bir sürü makaleler 
yazarak tersanenin Haliçte kurulmasını İsrarla 
istiyor. Belki bu böyledir. Şu halde kaybede
cek vaktimiz yoktur. Hâdisat bizi zorluyor, ter
saneyi kurmak için. Er geç buna ihtiyacımız 
vardır, Sayın Generalden rica ediyorum. Bu 
husus hakkında bize bir az malûmat versin. 

t. ALEMDAROĞLU (Zonguldak) — Saym 
arkadaşlar, Türk deniz ticaret filomuzun 2239 
sayılı kanun gereğince ne kadar gerilediğini bu
günkü filomuzun durumiyle mukayese edersek 
daha açık görürüz. Bu itibarla Denizyolları İş
letme Kanununun bilhassa postacılığa, şilepçili
ğe taallûk eden maddelerin değişmesi ve bugün
kü ihtiyaçlara cevap verecek sekide yeni bir ta
sarı ile Ulaştırma Bakanlığımızın gelmesini bil
hassa istirham ediyorum. 

Arkadaşlar, Türk şilepçiliği zaman, zaman 
bilhassa millî mücadeleden sonra adetçe ve to
najca artmıştır. Bu mücadele yıllarında taka-
lariyle, motörleriyle çalışan vatandaşlarımız 
Cumhuriyet devrinde vapur sahibi olmalarına 
imkân bulmuşlardır. Şilepçiliğimizin geri kal-
masmdaki sebeplerden birisi de bir cins emtia 
almak ve iki cins emtiaya müsaade edilmemesine 
ait olan maddedir. Bu maddenin bugünkü ih
tiyaçlara cevap verecek şekilde değişmesi çok 
yerinde olacaktır. Deniz Ticaret Kanununun 
2239 sayılı kanunun bu maddesinin bilhassa pos
tacılığa teşmilini icabettiren yaş haddi vaziyeti 
vardır ki bu 1.5 - 25 arasında tehalüf ediyordu. 
Halbuki bu posta için 27, .şilepler için de 15 yaş 
kabul edilmişti. Bizim ogün için vaziyeti ma
liyemiz daha genişlerini almağa müsait değildi. 
Barış zamanı geldiği takdirde vaziyet deniz ti
caretinin artmasını, deniz kenarlarında birik
miş olan malların vakti zamaniyle yerlerine ulaş
tırılmasını icabettirecekti. Binaenaleyh deniz 
ticaretinin inkişafına şimdiye kadar mâni teşkil 
eden hususların bundan sonra daha esaslı ola-
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rak memleketin ihtiyacına cevap verecek şekil
de tadilini, tanzimini ve bütün memlekete teş
milini yerinde görmekteyim. (Bravo sesleir) 

Arkadaşlar; Türk denizcilerinin tarih bo
yunca bütün dünya sularında dolaştığını bilmi-
yen yoktur. Bu itibarla bugünkü armatörleri
mizin acı durumunun daha hassasiyetle ve daha 
ciddî bir ilgi ile ele alınması zamanı gelmiştir 
ve hattâ geçmektedir. Geçenlerde İzzet Arukan 
arkadaşımız da bu konuya çok esaslı olarak do
kunmuşlardır. 

Arkadaşlar; Karadeniz Ereği isi ve Amasra 
limanlarımızın, bilhassa Ereğli limanına başlan
ması hakkındaki bayındırlık bütçesi konuşulur
ken arkadaşlarımız temas etmişlerdi. Denizyol-
larrmız Amasra ve Zonguldak iskelelerini her 
nedense kendi bünyeleri içerisine almak lüzumu
nu görmüşlerdir. Bunlar kendilerine verildi. 
Bu iskelelerin daha iyi işletilmesi ve daha esaslı 
olarak idaresine lüzum görmüş olacaklar ki bun-
arı aldılar. Halbuki belediye bütçemiz çok za
yıftır. Bu iskeleyi belediye yıllarca biriktirdi
ği para ile kurdu. Şimdi bu iskelelerin elinden 
alınması belediyeyi çok müşkül vaziyete düşür
müştür. 

Amasra küçük bir limandır. Her gün inki
şafa müstait olan bu limanımızın bir an önce 
denizyolları tarafından yahut diğer Bayındırlık 
teşkilâtımız tarafından ele alınması çok yerinde 
olacaktır. 

Arkadaşlar yaz mevsiminde Karadeniz ve Ak
deniz'e seyahat eden arkadaşlarımız vapurlarda
ki izdihamı bilirler. Bu vapurlardaki izdiham
dan ne kadar sıkıldıklarını ve ne kadar müte
essir olduklarını hatırlarlar. Tabiî seyahat et
mek mecburiyetinde olan vatandaşların kimisi 
salonda, kimisi güvertede seyahat etmek mec
buriyetinde kalıyorlar. Binaenaleyh eğer vapur 
adedi kâfi değilse bunu çoğaltmak çarelerini 
aramak ve havuzlarımızın da bu takati daha 
esaslı cevap veremiyorsa daha küçük vasıtaların 
Zonguldak, Ereğli, Akçakoca gibi iskelelerimiz 
arasında artırılması çok yerinde olur. Haftada' 
bir vapur uğruyor bugün bu iskelelerimize. 
Anafarta, Ülgen vapurları İnebolu limanına haf
tada üf defa •p'rruyor. 

Halbuki küçük bir kaç, şilep Amasra, Bartın, 
Akçakoca, Zonguldak, Ereyli iskelelerimize haf
tada bir defa uğrayorlar. Binlerce vatandaş, 
bunlarm güvertesinde yolculuk yapmaya mecbur 
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kalıyorlar. Bunların tahlisiyeleri yoktur, varsa 
bile kâfi değildir. Bin yolcu almıyor, halbuki 
tahlisiye vasıtaları 300 yolcu içindir. Yarm bir 
facia olduğu zaman binlerce vatandaşın kaybol
masına bu vaziyet sebebiyet vermiş olacaktır. 
Denizyollarımız Genel Müdürü Yusuf Ziya Er-
zin arkadaşımızın bu işler üzerindeki hassasiye
tini bildiğim için, bütçesi konuşulurken arzedi-
yorum, bu istirhamlarımın nazarı dikkate alınma
sını rica ederim. 

H. T. DOÖLIOĞLU (Antalya) — Arkadaş
lar, Akdeniz seferleri hakkmda konuşmak isti
yorum. 

Bu yaz Akdeniz'de bir sefer yaptım. Millet 
olarak, Devlet olarak Akdeniz seferlerinde işlet
tiğimiz vapurlar bize üzüntü verecek mahiyette
dir. Vatandaş burada çok sıkmtı çekmektedir. 
Binaenaleyh bir taraftan yurtdışı seferler yapar
ken ve buna lâzımgelen, hattâ biraz da takati
mizin üstünde bir itina gösterirken asıl kendi ih
tiyacımız olan seferlere gayet kötü vapurlar tah
sis etmekte ve vatandaşın orada en müşkül şart
lar altında seyahatine gözyummaktayız. Bu, bi
zim için acı bir vakıadır. Acaba elimizde vapur
lar varda mı bunu yapmıyoruz? Bilmem. Takati
miz malûmdur amma mevcut imkânlar dahilin
de bu seferleri tashih etmek, bu seferleri daha 
iyi bir hale sokmak mümkündür. 

Devlet Denizyolları bu mesele üzerinde esas
lı bir şekilde durmalıdır. Anlatamam, güver
tedeki o yolcuların halini. Orada çektikleri sı
kıntı ne dereeeye kadar ağırdır, insan bun
dan ne dereceye kadar eza duyuyor. Binaenaleyh 
mümkün olduğu kadar deniz seferlerimizi ele 
almalıyız ve imkân dâhilinde olanları yapmalıyız. 
Fazlasını istemiyorum. 

Bu mevsim Turunçgiller mevsimidir, Turuç-
gillerin tasıma mevsimidir. Portakal, manda
lina, limon, turunç; bu mevsimde İstanbul'a 
nakledilir. Buna da kâfi derecede vesait temin 
edilmediğinden bu yüzden bir çok millî ser
vetlerin heder olduğu aşikârdır. Onun için bu 
işi tanzim etmek ve bir sisteme sokmak lâzım
dır. Binaenaleyh millî servetimizden tamamiyle 
faydalanmak istiyorsak vapur seferlerimizin ya
nında bu işi de ele almamız lâznngelir. Bir de ha
kikaten bu yokluklar ve imkânsızlıklar karşı
sında çalışan deniz yollan elemanlarımızın me
saisini huzurunuzda hakikaten şükranla yadet-
mek isterim, 

Fakat kaptanlarımıza verilen ücretler ve pi
rittiler hakikaten azdır. Onları dinledim, çok 
haklıdırlar. Bu kadar müşkül şartlar altında ve 
bu kadar iyi iş gören arkadaşları huzurunuzda 
şükranla yadetmemek nankörlük olur. Devlet 
Denizyolları bunlar için ne düşünüyor? Bunlar 
hakkmda da izahat versinler. 

Bir de bazı limanlarımızda fenerler eksiktir. 
Bu yüzden bazı kazalar oluyor. Meselâ Fethiye 
limanında mevcut bir fener kâfi değildir. Bu 
bakımdan icabeden limanlara fenerler konulma
sı lâzımdır. 

BAŞKAN — Mithat Aydın. 
Demiryolları bütçesine oy vermeyen arkadaş

lar varsa lütfen oy yersinler. 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
M. AYDIN (Trabzon) — Saym arkadaşlar, 

bazı memleketlerde âmme hizmeti gören müesse
seler, sade iş yaptıkları muhitte değil her ta
rafla temas ederler ve birbirleriyle teşriki mesai 
ederler. Bizde Devlet işletmeleri daima daha 
iyi işlediği için bu gibi işlerde bilhassa Devlet 
Denizyolları idaresinin belediyelere ve hususi 
idarelere önderlik yapması lâzımdır. İstirham
da bulunacağım nokta da bunlardan birisidir. 
Karadeniz'de seyahat yapan arkadaşlarım bi
lirler ki, tabirimi hoş görün ziruhlarla seyahatta 
bir nevi demokrasi meydana getirilir. Yani bugün 
sığır ve koyun hayvanatı insanlarla birlikte gider 
gelir. Bu acı olan vaziyeti önlemek lâzımdır. Gerçi 
bugün bu müşküldür,fakat alınacak tedbirlerde 
yok değildir. Meselâ hayvanlar Trabzonda ke
silerek istanbul'a nakletmek mümkündür. Ve 
bu meselenin halli içinde Denizyoları Trab
zon Belediyesiyle İdarei Hususiyesiyle ve İstan
bul Belediyesiyle görüşmeler yapabilir. Trab
zonda kesilmiş olan hayvanları nakletmek içinde 
kendi gemilerindeki ambarlarda küçük birer 
soğuk hava deposu yapabilirler bu suretle hem 
kendileri ve hemde memleket faydalanır. Hü
kümet fazla nakliyat yapmakla faydalan di gıda 
insanlar da bu hayvanların eziytinden kurtul
muş olur. 

İkinci turistik vaziyeti; bu bugünün işi de-
ğilsede malûmu âliniz Karadeniz sahilleri çok 
caziptir. Birçok yolcular gidip, görmek, gez
mek istiyorlar. Yolcuları kolayca gezip gör
melerini ve oralarda bir kaç gün kalmaları iş
lerle iştigal edecek şekilde küçük bir şube a<$-
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malıdır. Bu suretle Denizyolları da çok isti- I 
i'ade etmiş olur. 

Üçüncü projöktör meselesidir. Karadenizde 
yolculuk yapan bütün arkadajşlar karanlıklar
da ve bin bir tehlike içinde gidip gelirler. 

Gerçi Bakanlık tedbirler almıştır, fakat di
ğer taraftan Trabzon civarlarında serseri ma
yınların karaya çarparak patladığına şahit ol
maktayız, hattâ bu yüzden kazalar da olmakta
dır. Binaenaleyh gemilerin önlerini görmeleri
ni sağlamalarını rica edeceğim. Gemilerin önün
de mânevi mevcut (Tevekkeltü Taalâllah) yeri
ne birer projektör koysalar daha iyi olur. Bel
ki bunu esaslı olarak temin edemiyeceklerdir, 
fakat iki tane büyük projektör lâmba ile bu işin 
görülebileceğini zannediyorum. 

Birşey işittim, birisi gemi serseri mayna 
çarpmaz demiş. Tecrübesi kolaydır. Tekneler
den birini bir boş serseri mayının üzerine gön
dersinler, nasıl çarptığını anlamış olurlar. Bi
naenaleyh işi oluruna bırakıp felâkete uğrayan 
vatandaşlarımızın arkasından ağlamaktansa 
vaktü zamanında tedbirlerimizi almamız yerin
dedir. 

Dördüncüsü; gemi inşaatı meselesidir. Kara
deniz sahillerinde mühim ölçüde gemi inşaatı 
vardır. Benim dairei intihabiyem olan Trabzon'-
da 5 - 6 tonluk on onbeş gemi inşa edildiğini 
bizzat gördüm. Vekâletten istirhamım, bunla
ra yardım yapsınlar. Bunları motor olarak kul- j 
lanmasalar bile İstanbul'da mavna olarak kul
lanabilirler. Bu sanayii himaye etmek lâzım
dır. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Mazhar Müfid Kansu. 
M. M. KANSU (Çoruh) — Efendim; arka

daşlar, gerek Akdeniz, gerekse Karadeniz'de
ki seferlerde vatandaşların çektiği zahmetler
den bahsettiler. Çok doğrudur, hakikaten ta-
hammülfersa bir haldedir. Fakat bunun çare
si nedir? Bir arkadaşımız dedi ki, vapurumuz 
azdır amma seferi artıralım. Seferleri artırabil
mek için vapur adedinin çoğalması lâzımdır. 

Yine bir arkadaşımız buyurdu ki, ecnebi li
manlara vapur işleteceğimize kendi limanları
mıza işletelim. Müsaade buyururlarsa arzede-
yim : Bu, yalnız para meselesi değildir. Bizim 
ecnebi limanlarında birçok malımız vardır ki , 
bunların gelmesi lâzımdır. Bunları taşıdıkları 
gibi, Türk bayrağım da ecnebi memleketlerde 
dalgalandırıyorlar. Binaenaleyh bu bakımdan 
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behemehal bu vapurlar oralara gitmelidir. 

Arkadaşlar; bunun hulâsai çaresi şudur : 
Muhterem Bakandan çok rica ediyorum, vapur 
almağa baksınlar. Aldatılma vehimesinden kur
tulsunlar, hemen vapur alsınlar. Bir taraftan 
da İstanbul'da inşa edilen vapurlara rağbet 
etsinler. Vapur adedi çoğalmadıkça vatandaş
ların bu çektikleri mezahimin giderilmesine im
kân yoktur. 

ULAŞTIRMA BAKANI Gl. A. F. CEBE-
SOY (Konya) — Efendim, ilk söz alan arkada
şım Çanakkale iskelesinin ehemmiyetini tebarüz 
ettirdiler ve hiç olmazsa şimdilik iskelenin tami
rini ve ilerde daha muntazam bir iskele yapılma
sını teklif buyurdular. Bendeniz arkadaşınım 
bu kıymetli mütalâalarına ulaştırma bakımından 
daha mühim bir fikir arz ve ilâve edeceğim. O 
da şudur: Kendileri bilirler ki, Balıkesir'den Ça
nakkale'ye güzel, muntazam bir yol vardır. Bi
zim niyetimin bu yoldan da istifade etmektir. 
Bunun üzerinde Devlet otobüsleri işletmek isti
yoruz. Bu bakımdan Çanakkale aynı zamanda 
bizim demiryolları için bir mahreç ve bir ihraç 
yeri olacaktır. Bu itibarla Çanakkale iskelesinin 
vaziyetini düzeltmek lâzım geliyor. Bizim yaptı
ğımız teşebbüs budur: Evvelâ esaslı etüdleriııi 
yaptırdık ve anladık ki oradaki iskele, denizyol
ları işletmesinin yapacağı tamirle arzu edilen işi 
karşılıyamıyacaktır. Bunun üzerine Bayındır
lık Bakanlığı ile anlaştık, şimdi orada bize Ban
dırma'ya müşabih bir iskele yapmayı vazife edin
mişlerdir. Çok ümit ederim ki, Bayındırlık Ba
kanlığı, böyle mühim bir iskeleyi çabuk yapacak
tır. 

Bize gelince, biz bu sene zarfında ihtiyaca gö
re lâzımgelen tamiri yapacağız. 

İkincisi, arkadaşım tersaneden bahsettiler. 
Arkadaşlar; biz bu harp seneleri içinde gemi 

tamiratına son derecede ehemmiyet verdik, ve 
bu suretle elimizdeki gemi tonajını mümkün ol
duğu kadar daha fazla işlettik ve memleketin ih
tiyacını karşıladık. Bunu yaparken diğer ta
raftan da gerek işçilerimizi, gerek makinelerimi
zi, gerek tersanenin teşkilâtını öyle bir hale ge
tirmek üzereyim ki, bir taraftan memleket dâ
hilinde gemi inşaatına esas olan ve diğer lüzum
lu makina ve tesisleri tedarik edince gemi inşaa
tına da başlıyabileceğiz. Zaten Ekonomi Ba
kanlığımızın yapmış olduğu büyük endüstri pro
gramında tersane meselesi ön plâna alınmıştır. 
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"Elbette bunu yakında tahakkuk ettirmeğe çalışa
cağız. 

Diğer bir arkadaşım, Türk şilepçiliğine çalış
mak için daha fazla meydan verilmesini ve bi- , 
naenaleyh, kanunlarda buna mâni olan bir hal 
varsa bunu mümkün olduğu kadar genişletilme
sini istediler ve kanunun maddelerinden bahset
tiler. 

Arkadaşlar, Cumhuriyet devrinde bu kanun 
yapılmcıya kadar Hükümetiniz bu işleri muhtelif 
cephelerden tetkik ettikten sonra, ki birçok saf
haları vardır, şimdi bunları arzetmekle vaktinizi 
almıyalım, nihayet bu kanunu tesbit edip bu
günkü şekle koymuştur. Ulaştırma Bakanlığını
zın tecrübe ve görüşüne nazaran, belki ilerde 
bu kanunla şilepçiliğe bir az daha ferahlık ver
mek lâzımgelecek. Bunun üzerinde etüdlerimizi 
yapmaktayız. Yalnız bugünkü vaziyette bu şi
lep tonajımızın % 70 ve hattâ daha fazlası kö
mür nakliyatı yapmaktadır. Mütebakiden di
rek ve tuz nakliyatına ayırdıktan sonra gerek 
Karadeniz, gerek Akdeniz iskelelerinde, fazla 
mahsulât olduğu zamanlarda, yahut hayvan 
nakliyatı olduğu zamanlarda, veyahut ihracat 
mallarının nakli mevzuubahis olduğunda hemen 
oraya tahsis ediyoruz. Binaenaleyh Millî ticaret 
filomuz, gittikçe artan memleket ulaştırmasını 
sağlıyaeak bir hâle gelmedikçe bugün tam ser
best sefer meselesi acele işler arasında mevzuuba
his olamaz. Eğer bugünden herhangi bir teşeb
büs ile mevzuatımızı tadile kalkarsak o vakit 
üzerimize aldığımız en mühim nakliyatı başara
mayız. 

Yine bilirsiniz ki bugün yalnız kömürü ken
di limanlarımıza dağıtmak değil, aynı zamanda 
ihracatın bir kısmım da üzerimize almış bulunu-
yaruz. 

Gemi almak için teşebbüsümüz vardır. Bu
gün hemen realıze edilmiş tahakkuk etmiş bir 
şey yoksa da, yarın için çok ümitlerimiz var. 
Devlet Denizyolları bugün 4 tane şilebi alelace
le almak için üzerinde konuşmalar yapmaktadır. 
Bunlar tahakkuk ettikçe tabiî arzımalûmat ede
rim. 

Sonra hakikaten önemli bir mesele üzerinde 
durdular. Bizim nizamnamemizde 15 yasini ge
çirmiş olan gemiler alınmasın diye bir kayıt var
dır. Bu bizim de nazarı dikkatimizi çekti. He
men, bu kaydı tadil ettik, takyit etmiyoruz, bu 
salâhiyet Ulaştırma Bakanlığına verilecektir. 
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Bugün elimizde 60 yaşına kadar olan gemiler 
vardır, ve bunlardan da istifade ediyoruz. Bi
naenaleyh : O hükmü tadil etmek üzereyiz. Va
tandaşların bugünkü ihtiyacı karşılamak için lâ-
zımolan gemileri almaları fırsatını temin etme
ğe çalışıyoruz. 

Sonra Karadeniz nakliyatında izdiham var
dır, gemilerin adedi müsait değilse devri çoğal
tın buyurdular. Hakikaten elimizdeki vasıtalar
la harbden evvel geceli gündüzlü işlediğimiz 
için bir devir fazla yapıyorduk. Fakat bugün 
denizlerdeki emniyet dolayısiyle en salahiyetli 
makam/Genel Kurmay Başkanlığı olması itiba
riyle bu makamla sıkı temasta bulunarak seyri-
seferi nasıl tanzim etmek lazımsa'öyle.yapıyoruz 
ve tehlikeli sahalarda gündüz seyretmek mecburi
yetinden dolayı bundan fazla devir yapmaya im
kân bulamıyoruz gece gündüz seyrisefer imkânı 
hâsıl olduktan sonra aynı vasıta ile vakitten ka
zanarak daha fazla yük ve yolcu nakletmek müm
kün olacaktır. 

Sonra Akdeniz seferlerinden bahis buyurdu
lar ve dediler ki, vasıtasızlık yüzünden buraya 
kâfi derecede gemi tahsis edemiyorlar; iyi gemi 
vermiyorlar. Arkadaşlar her hattın kendisine gö
re bir hususiyeti vardır. Devlet Denizyolları bu 
bakımdan muhtelif cins gemileri tecrübe etmiştir. 
vapurların, şunlar Karadeniz hattına, şunlar da 
Akd'enize tahsis edilmiştir. Buna göre gemiler 
tahrik edilmektedir. 

Gemilere bakmı meselesine gelince: hepsine 
aynı dikkat ve ihtimamı göstermekteyiz. Eski ge
milerde bit tabii azçok konfor noksanı vardır. Ne 
kadar tamir yapılırsa yapılsın konforları kusur
suz değildir. Kaldı ki, harice tahsis ettiğimiz 
Aksu ve Güneysu vapurları geliş ve gidişte mü
him limanlara, yani îzmir, Antalya, Mersin gibi 
limanlara uğrar. Bu suretle bu gemilerden bu 
sahillerimizi istifade ettirmekteyiz. 

Bundan başka arkadaşlar, bizim tecrübemize 
göre, bilhassa bu mevsimde Narenci 'ye nakliya/tı 
çok mühimdir. Bir de ihracat zamanı Küllük li--
m anından tütün ihracatı vardır. Bunu da nazarı 
itibara alarak bilhassa Narenci'ye için her on beş 
günde bir iki vapur tahsis ettik. Eğer bunun 
haricinde oralarda mühimce yük ve eşya nakli 
icabettiği takdirde oraya giden kömür şileplerini 
de buraya uğratarak avdette de bu hattın ihti
yacı karşılamaktayız Fakat buna rağmen herşey 
mükemmeldir denemez. Bir çok noksaâılarömz 
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Vardır. Fakat eldeki vasıtalara göre bunları müm
kün olduğu kadar daha iyi yapmağa çalışıyoruz. 
(Kâfi, kâfi sesleri.) 

Gl. R. DURUKAN (Hatay) '— Bir sual sora
cağım. Akdeniz'de tesis edilen ve iskenderiye'ye 
kadar giden vapurlarımıza Türk tebaasından bi
neceklerin de bilet almak için döviz tedarik et
meğe mecbur bırakıldıkları ve döviz tedarik ede
mediklerinden vapurlara binemediklerini ve bu 
yüzden idarenin mutazarrır olduğunu gazetelerde 
okudum. Bir de İstanbul'da tanınmış armatör
lerden birine ait vapurlardan birinin denizyolla
rına kiralandığını ve vapur bedelinin 3/4 misli 
para kazandığını duydum. Bunlar hakkında Ba
kanın bizi tenvir buyurmalarını rica ederim. 

ULAŞTIRMA BAKANI Gl. A. F. CEBE-
SOY (Konya) — Efendim; Akdeniz'in Doğu kı
yılarına gitmekte plan gemilerimize binebilmek 
için yolcuların döviz almaları, döviz alınmadığı 
takdirde gitmiyorlarmış, bilet satılmıyorınuş, 
arkadaşımız haber almış, bunun sıhhati hak
kında bizden malûmat istiyorlar. 

Efendim; biletler umumiyetle Türk parasiy-
le satılmaktadır, gemi içindeki bütün masraf
lar da Türk parasryladır. öbür hususlar kabul 
ettiğiniz kanunlara göre muamele görmektedir. 
Ecnebi olsun, bir vatandaşımız olsun memleket 
haricine gitmek zaruretinde kaldığı zaman ka
bul buyurduğunuz kanunlarla aynı muameleyi 
görmektedir. (Kâfi kâfi sesleri). Biz yirte ora
daki seferleri muntazaman yapmaktayız (Kâfi 
sesleri). 

ikinci meseleye geliyorum: Bundan bir sene 
evvel Fransız sefareti Hariciyemiz vasıtasiyle bu
radaki malları nakletmek için bizden resmen ge
mi kiralamıştır. Ve bu kiraladığı gemi ile kendi 
nakliyatım yaptığı gibi orada isviçre Hüküme
tiyle hususi bir anlaşma neticesinde, onlara da 
ait olan bazı malları oraya nakletmişlerdir. Biz 
kendilerine gerek ihraç mallarımız, gerek ithal 
mallarımız üzerinde bugün Akdeniz piyasası 
neden ibaret ise onu aynen tatbik ettirmekte
yiz. Yoksa böyle fahiş bir şey alınmış değildir. 

Yalnız kendileri, belki gemi ilk gittiği za
man isviçre Hükümetine ait 40 - 50 ton kadar 
tifjtik ve saire varmış, gemi de boşmuş, gelmiş
ler şu mallarımız vardır nakleder misiniz demiş
ler. Malûmu âliniz tiftik büyük yer tutar, faz
la fiyat alınmış gibî bir şey olmuş. Nihayet biz 
müdahale ettik, ihraç mallarıdır, bizimle ka

rarlaştırdığınız fiyat ve şartlan altında bunu 
nakledeceksiniz dedik, öyle yapılmış ve bunun 
haricinde bir şey yapılmamıştır. (Kâfi kâfi ses
leri). 

BAŞKAN — Devlet Denizyolları bütçesinin 
tümü hakkında söz almış başkıa arkadaş olma
dığına göre görüşülmesi yeter görülerek madde
lere geçilmesini yüksek oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Devlet Denizyoları ve Limanlara işletme Genel 
Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları işletme Genel Müdürlüğü 1946 yılı giderleri 
için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(41 388 440) lira ödenek verilmiştir. 

A - CETVEVELI 

B. 
1 Ücretler 9 050 50) 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Emekli, dul, yetim ve öksüz ay

lıkları 130 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Gezici tazminat 528 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek 
emekli ikramiyesi 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 3633 sayılı kanunun 31 . nci 
maddesi gereğince verilecek 
tazminat, ücret, ödenek ikra
miye vesaire 580 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanun
lar gereğince yapılacak zamlar 
ve yardımlar 1 582 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7 Büro giderleri 294 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8 Basımevi ve basılı kâğıt gider
leri 152 827 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

9 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 135 725 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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Lira 

Kira karşılığı 80 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 184 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 600 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yiyecek giderleri 1 950 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tedava, yol vesaire giderleri 25 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Deniz ve kara taşıtları giderleri 14 264 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Fenerler, rodyofârlar ve kıyı 
emniyet başka tesislerinin her 
türlü giderer 250 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yükleme ve boşaltma giderleri 1 200 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Fabrika, havuz, dok ve atelyc-
lerin her türlü ücret ve gider
leri 4 800 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Bina, fabrika, atelye, tersane, 
dok, kızak, rıhtım, iskele, fe
ner ve başka tesislerin yapma, 
onarma ve kamulaştırma gi
derleri 2 200 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3980 sayılı kanunun 3 ncü mad
desi gereğince kullanılan kredi
nin itfa ve faiz karşılığı ve baş
ka giderler 400 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Genel Muhasebe Kanununun 
48 nci maddesini ilgilendiren 
giderler 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mahkeme giderleri 35 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Faiz, acyolar ve akça farkları 55 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kurs giderleri 85 000 | 39 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Pasif korunma giderleri 3 000 I 40 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Staj ve tahsil giderleri 199 000 | 41 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. i 

34 

35 

36 

37 

38 

Kabul edilmiştir. 
gereğince 

ve Liman-
Müdürlüğti 

yapılacak 
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Yabancı uzmanlar ve tercü
manlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vazife arasında ölen memur ve 
hizmetlilerin, kazaya uğrayan-
lerm yiyecek, giyecek, teçhiz 
ve tekfin giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Telif, tercüme, yazı, yayım 
ve abone ücret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hastane ve revir giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Sigorta ücret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

tş kanunu gereğince yapılacak 
ödemeler 
BAŞKAN 
3137 sayılı kanun 
Devlet Denizyolları 
lan tşletme Genel 
Emekli Sandığına 
ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3530 sayılı Beden Terbiyesi 
Kanunu gereğince yapılacak 
işler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Devlet Başkanlığı deniz taşıtla
rının her türlü yaptırma, satm
alına ve işletme giderleriyle si
gorta ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Düşünülmiyen giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Amsterdam'da uluslararası kur
tarma ve kaza olduğunda ilk 
yardım kurulu bürouna ortak
lık payı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1940 - 1944 yıllan borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Satınalman rchtımlann sözleş
meleri ereğince senelik taksit 

Lira 

40 000 

10 000 

15 000 

140 000 

80 000 

12 000 

189 000 

5 000 

794 400 

10 000 

6 000 

100 

40 000 

15 000 
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B. 

42 

43 

44 

Lira 
ve obligasyon faizleriyle itfa 
karşılık ve giderleri 835 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3023 sayılı kanunun 4 neü mad
desi gereğince Hazineye ödene
cek ardiye ücreti hissesi 200 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi gereğince kâğıt para amor
tismanı 405 860 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
tşei kaza, yardım sandıklarına 
yardım ve 4772 sayılı kanun 
gereğince yapılacak ödemeler 310 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

kabul 

MADDE 2. — Devlet Denizyolları ve Liman
lan Tşletme Genel Müdürlüğü 1946 yılı gelirleri 
bağlı (B) işaretli cetvelde göterildiği üzere 
(41 413 632) lira tahmin olunmuştur. 

B - CETVEVELÎ 

B. Lira 
1 Seferler gelirleri 25 364 500 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
, 2 Klavuzluk ve romorkörcülük 

gelirleri 400 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Gemi kurtarma geliri 300 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Yükleme, boşaltma ve aktarma 
gelirleri 4 950 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 Ambar, antrepo ve rıhtımlar 
gelirleri 3 862 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 Kurtarma geliri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7 Fenerler geliri 175 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8 tskeleler geliri 260 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

9 Fabrika, havuz ve atelyeler ge
lirleri 300 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

B. 
10 

11 

Lira 
570 000 Çeşitli gelirler 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Devlet Başkanı deniz taşıtları 
için genel bütçeden 794 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

12 Geçen yıldan birikmiş gelir ar
tıkları 4 387 732 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(tkinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul buyuranlar ... Kabul et
in iyeni er ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 yılı sü
rekli görev kadroları bağlı (C) işaretli ve bun
lardan uzmanlık yeri olanlar bağlı (O) işaretli 
cetvellerde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul buyuranlar ... Kabul et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları tşletme Genel Müdürlüğünün 3656 sayılı ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlileriyle 
taşıtları kadroları bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oyunuza sunu
yorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları tşletme Genel Müdürlüğü taşıtlarında para
sız veya düşkün ücretle yolculuk, yapacaklar 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oyunuza sunu
yorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Devlet Denizyolları ve Liman
lan tşletme Genel Müdürlüğünün . görevlerine 
giren işlerden kanun ve tarifelere göre alınmak
ta olan gelirlerin 1946 yılında alınmasına Genel 
Müdürlük izinlidir. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oyunuza sunu
yorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Aşağıdaki fıkralarda yazılı gi
derlerden herbiri için konulan ödenek yetmezse 
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harcanmasına gerekli görülecek miktarı ödemeğe ; 
Genel Müdürlük yetkilidir: 

Yıl sonunda çıkacak ödenek farkları kesin-
hesapta gösterilir. 

A) Mahkeme harçları; 
B) Gelir getiren mülklerin vergi ve resim

leri; • '." [\ 
C) Geri verilecek paralar; 
D) Emekli, dul ve yetim aylıkları; 
E) Yükleme ve boşaltma paraları. 
BAŞKAN — Maddeyi yüksek oyunuza sunu

yorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. —• Üç milyon liraya kadar çeşitli 
maddeler ve işletme gereçleri stoku yapmağa ve 
bunun için eldeki parası yetmediği takdirde 
Ulaştırma Bakanlığının onayı ile iki milyon lira 
ya kadar kısa vadeli istikrazlar yapmağa veya 
bankalarda hesaplar açtırmağa Genel Müdürlük, 
•bu istikrzlar ve hesaplara kefalet etmeğe de Ma
liye Bakanı izinlidir. J 

BAŞKAN —• Maddeyi yüksek oyunuza sunu
yorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9. — Yeni hatlar ve iskeleler ve 
acentalıklar açılması, sefer ve gemi sayısının art
ması, iş ve sipariş hacımlannın genişlemesi, gereç 
fiyatlarının yükselmesi gibi ekonomi ve ticaret 
sebepleriyle bütçedeki işletme ve personel öde
neği yetişmediği ve hemen ek ödenk alınmasına 
da imkân bulunmadığı takdirde işletme ödevini 
durdurmamak için gelir fazlasından karşılanmak 
ve ilk toplantıda Büyük Millet Meclisinin ona
yına arzedilmek üzere Bakanlar Kurulunun oyu 
almarak gider bütçesinin 1, 15, 16, 18 ve 19 ncu 
bölümlerine ödenek eklenebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oyunuza sunu
yorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ücret ve gündelikleri geçici 
hizmetliler ücreti tertibinden verilmek üzere ay
lık ücretle veya gündelikle geçici memur ve j 
hizmetli kullanmağa Genel Müdürlük izinlidir. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oyunuza sunu
yorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 11. —- İdareye ilişkin fabrika, atel-
ye ve iş yerlerinde yükleme ve boşaltma işlerin- | 

de toplu olarak çalışan işçilere ve hizmetlilere 
(bu işyerlerinde çalışan memurlar dâhil) çalış
tıkları günlerde ve günde bir defa olmak üzere 
parasız yemek verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oyunuza sunu
yorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12. — Gereç ve taşıtlarla işletmeye 
ilişkin her çeşit makina, aletler ve edevat satm-
alınması ve yapı yapılması için yılı bütçesinin il
gili tertiplerdeki ödeneğin yarısını geçmemek 
üzere Ulaştırma Bakanlığının izniyle gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişmeğe Genel Müdür
lük izinlidir. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oyunuza sunu
yorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 13. — Devlet Denizyolları ve Li-
manfarı İşletme Genel Müdürlüğü Ulaştırma Ba
kanlığının izniyle üç yılı geçmemek üzere gele
cek yıllara geçici kiraya verme ve kiralama söz
leşmeleri yapabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oyunuza sunu
yorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Ka
bili. edilmiştir. 

MADDE 14. — Bu kanuna bağlı (A) işaretli 
cetvelin 26 ncı bölümünün 2 ve 3 ncü maddeleri
ne konulan (112 000) lira ödenek bir taraftan 
1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvele gelir, diğer taraftan (2 000) lirası aynı 
kanuna bağlı (A) işaretli cetvelin Millî eğitim 
Bakanlığı kısmının (536) ncı bölümünün 1 nci 
maddesine, (10 000) lirası Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı kısmının (661) nci bölümünün bi
rinci maddesine ve (100 000) lirası da Ulaştır
ma Bakanlığı kısmının (810) ncu bölümünün bi
rinci maddesine ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oyunuza sunu
yorum. Kalul buyuranlar ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 15. — Geçen yıl borçlan tertibin-
deki ödenek üstünde çıkacak borçlar, ilgili olduk
ları hizmetlere karşılık olan tertiplerden bu ter
tibe Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 1941 - 1944 yıllarına ilişkin olup Genel 
Muhasebe Kanununun 93 ncü maddesine göre 
zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları 
bütçesinde bulunan borçlar, 1946 yılı bütçesi-
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nin gider tertipleri artıklarından eski yıllar borç
ları bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oyunuza sunu
yorum. Kabul buyuranlar ...Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 16. — Gider tertiplerinden yapıla
cak ödemelere ilişkin formül, bu kanuna bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oyunuza sunu
yorum. Kabul buyuranlar. ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 17. — Belli tarifeli taşıtlarla yolcu
luk yapacaklardan alınacak nakliyat resmi hak
kındaki 472 sayılı kanuna ek 2030 sayılı kanu
nun birinci ve Biletler üzerinden para olarak 
alman damga resminin mallandıklarına teslimi 
hakkındaki 3478 sayılı kanunun 12 nci ve 4109 
sayılı Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım 
hakkındaki kanunun 4 ncü ve 4375 sayılı Beledi
ye vergi ve Resimler Kanununa ek kanunun 2 n-
ci maddeleriyle belirtilen 45 er günlük süreler 
Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü için 75 er güne çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oyunuza sunu
yorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Bu kanun 1 Ocak 1946 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oyunuza sunu
yorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 19. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oyunuza sunu
yorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Mad
de kabul edilmiştir. 

Tasaıtın'n tümünü açık oya sunuyorum. 
Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Ge

nel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa (329) 
Milletvekili oy vermiştir Yetersayı vardır. Ka
nun (329) oyla kabul edilmiştir. 

4. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Ge
nel Müdürlüğünün 1946 yılı Bütçe Kanunu tasa
rısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/483) [1] 

[1] 13 sayılı hasmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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BAŞKAN — Posta, Telgraf ve Telefon Genel 

Müdürlüğü bütçesi. 
Tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 

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

Poata, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğü 1046 yüı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telef an İş
letme Genel Müdürlüğü 1946 yılı giderleri için 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(42 966 985) lira ödenek verilmiştir. 

A -(OETVEVELI 

B. Lira 
1 Aylıklar 12 311 656 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Ücretler 3 374 410 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3 sayılı kanun gereğince ya

pılacak ödemeler 2 910 002 
B A Ş K A N — K a b u l edilmiştir. 

4 Geçici tazminat 210 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek 
emekli ikramiyesi 55 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 4178, 4598 ve 4599 sayılı ka
nunlar gereğince verilecek zam
lar ve yardımlar 3 890 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7 4454 sayılı kanunun 51 nci 
maddesi gereğince verilecek üc
retler 640 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8 Merkez büro giderleri 70 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

9 İller büro giderleri 1 025 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

10 Basılı kâğıt ve defterler 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

11 Haberleşme ücret ve giderleri 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

12 Kira karşılığı 200 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

13 Yolluklar 590 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta hizmetleri 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 
Telli ve telsiz telgraf, telefon 
yapma, onarma ve işletme gi
derleri ve taşıt satmalına kar
şılığı 6 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Bina yapma ve onarma işleri 4 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Genel Muhasebe Kanununun 
48 nci meddesini ilgilendiren 
giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mahkeme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
P. T. T. Fabrikası her türlü gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
P. T. T. yatılı meslek okulu 
hertürlü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Sanatoryum her türlü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Pasif korunma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
öğrenci ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Sıhhi ecza gereç ve tedavi gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Uzman ücret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basımevi ve hesap makinaları 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Atlı dağıtıcılar hayvan yem 
karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

28.12 
Lira 

700 000 

100 000 

307 000 
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Lira 
3 000 

202 000 

750 000 

543 000 

8 000 

125 000 

225 000 

250 000 

67 800 

10 000 

266 000 

40 000 

152 200 

275 000 

•Faiz ve acyo 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

32 .Sigorta giderleri 40 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

33 3530 sayılı Beden Terbiyesi 
Kanunu gereğince yapılacak 
hizmetler 7 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

34 Çeşitli kesenekler 40 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

35 Bern bürosuna verilecek katıl-
. ma payı ve baka giderleri 12 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
36 Bastırılacak kitap ve dergi 

karşılıkları ve yazma ve tercü
me, ücretleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

37 Geçen yü borçlan 90 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

38 Eski yıllar borçları 220 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3<9 Hükme bağlı borçlar 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

40 3054 sayılı kanun gereğince 
kaldırılmış istanbul Telefon 
Şirketine ödenecek taksit kar-
şıhğı 250 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

41 3375 sayılı kanun gereğince 
kaldırılmış izmir Telefon şir
ketine ödenecek taksit karşı
lığı 60 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

42 1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi gereğince kâğıt para amor
tismanı 425 416 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Maddeyi cedvelle beraber oyu
nuza sunuyorum; 

Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiş
tir, 

MADDE 2. — Posta, Telgraf ve Telefon iş
letme Genel Müdürlüğü 1946 yılı giderlerine 
karşılık olan gelirler, bagh (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (42 966 985) lira olarak 
tahmin edilmiştir. 
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fc - CETVELİ 

B. Lira 
1 Posta ve telekomünikasyon ge

lirleri 24 928 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

2 Resmî dairelerden alınacak 
posta ve telgraf ücretleri 10 948 992 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Çeşitli gelirler 151 993 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Radyo keseneği 160 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 Geçen yıldan devrolunan para 
fazlası 6 778 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(ikinci'madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. ) 

MADDE 3. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü tarafından 1946 yılı 
içinde tahsil edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğünün 3656 sayılı kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlileriyle bu ka
nunun konusu dışında kalan memurları ve ta
şıtları kadroları bağlı (D) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Numaraları ile adları bağlı (E) işaretli cet
velde yazılı bölümlerden 3656 sayılı kanunun 9 
ncu maddesi gereğince yönetimi gerekli görülen 
geçici hizmetler için aylık ücretli hizmetliler kul
lanılabilir. 

Bunların kadrolariyle 3656 sayılı kanunun 13 
ncü maddesi hükümlerine uygun uzmanlık yer
leri Bakanlar Kurulu karariyle belirtilir ve er
tesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine veri
lir. Bu bölümlerden alınacak kadroların eldeki 
kadrolara ekleme olmaması gerektir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir, 

. MADDE 5. — Gider bölümlerinden yapılacak 
ödemelere ilişkin formül, bu kanuna bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 6. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü kuruluşuna dair olan 
4454 sayılı kanuna bağlı cetvellerde yazılı kad
rolardan bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilen
ler 1946 yılında kullanımaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 7. — Telgraf, Telefon ve Telsiz 
kurma, yapma ve onarma gereçleri ve posta pul-
lariyle pul verme makinesi ve otomatik tarih 
damgası ve taşıtlar satmalmmasına veya arsa, 
bina satmalma ve yapmasına harcanmak üzere 
yedi buçuk milyon liraya kadar gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişmeğe Genel Müdürlük 
yetkilidir. 

BAŞKAN —• Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDDE 8. — 3054 ve 3488 sayılı kanunla
rın 3 ve 4 ncü maddeleriyle 4454 sayılı kanunun 
37, 38 ve 39 ncu maddeleri hükümleri 1946 yılı 
içinde uygulanmaz. 

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

MADDE 9. — Havale işlemlerinin yürütül
mesi için Millî Bankalardan bir milyon liraya 
kadar kısa süreli avans almağa ve hesaplar açtır
mağa Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel 
Müdürlüğü yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 10. — Bağlı (A) işaretli cetvelin 26 
ncı bölümünün 2 nci ve 3 ncü maddelerine ko
nulan ödenek bir yandan 1.946 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (B) işaretli cetvelde gelir, Öbür yan
dan aynı kanuna bağlı (A) işaretli cetvelin Mil
lî Eğitim Bakanlığı kısmının bu Bakanlıkça gös
terilecek ilgili bölümlerine ödenek konur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

K/US 
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MADDE 11. — Olağanüstü hallerin devamı 

süresince memlektin savunması düzenlik ve gü
venliğiyle genel menfaat ve sağlığı ilgilendiren 
hizmetlerin yapılması için gerekli yerlerde tesis 
gidereriyle.şehir içi konuşma ücreti alınmaksızın 
parasız telefonlar kurulmasına Ulaştırma Bakan
lığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.., Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Geçen yıl borçları bölümle
rindeki ödenek üstünde çıkacak borçlar, ilgili ol
dukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bö
lümlere Maliye Bakanlığınca aktarıacak ödenek
ten ödenir. 1928 - 1944 bütçe yıllarına ilişkin 
olupta Genel Muhasebe Kanununun 93 ncü mad
desine göre zaman aşımına uğramamış ve karşı

lıkları yılları bütçesinde bulunan borçlar, 1946 
bütçesinin gider bölümleri artıklarından eski 
yılar borçları bölümüne Maliye Bakanlığınca 
aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 13. — Bu kanun 1 Ocak 1946 tari- ^ 
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 14. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kanunun tümünü açık oya sunuyorum. 

5. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1946 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Ko
misyonu raporu (1/478) [1] 

BAŞKAN — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü bütçesini görüşeceğiz. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Ş. SÖKMENSÜER (Erzincan) — Sayın ar

kadaşlar; yurdumuz için çok önemli bir ko
nu olan havayolları işini az çok yorulduğunuz 
bir zamanda konuşmak zaruretinden dolayı af-

[1] 18 sayılı basmpyazı tutanağın sonunda-
dır. 
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finizi rica ederim. (Estağfurullah sesleri). 

Arkadaşlar, bu konuşmalarıma, ileriyi gö
ren Millî Şefimiz ve Cumhurbaşkanımızın on-
iki yıl evvel Türk Hava Kurumu kongresinde 
söylemiş oldukları söylevdeki söyleriyle başlı-
yacağım. Diyorlar ki : «Tayyare aynı zaman
da büyük medeniyet vasıtasıdır. Yalnız- silâh 
vasıtası olarak değil, asrın mütemadiyen tekâ
mül eden büyük münakale vasıtası olarak Türk 
milleti beynelmilel tayyarecilik fen ve sanatın
da, tayyare sporunda ve seferinde kendi his
sesini ve mevkiini kurtarmıya mecburdur.» 
Yine diyorlar ki : «Beynelmilel tayyarecilik fa
aliyetini, teşkilâtını takip ederek bu faaliyette 
geri kalmadığı millî bir mesele, endişe edile
cek, üzerinde titrenecek bir mesele olarak te
lâkki etmek başlıca vazifemizdir.» 

BAŞKAN —• Denizyolları bütçesine oy ver-
miyen var mı? 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Ş. SÖKMENSÜER (Devamla) — Saym ar

kadaşlar; Millî Şefimizin bu sözleriyle alâka
dar olan bütçe önümüzde bulunmaktadır. Bir 
memleket ki bu mevsimde bir köşesinden öbür 
köşesine gidebilmek için şu ve bu düz, gedik 
veya geçidin güleryüz göstermesini bekler, o 
memlekette bir ulaştırma dâvası inkâr edilmez 
ve reddedilmez şekilde var demektir. Bu ulaş
tırma dâvasının başında havayolları gelir. Bi
raz evvel Ulaştırma Bakanımız Devlet Demir
yollarının ulaştırmanın belkemiğini teşkil etti
ğini söylediler. Sayın arkadaşlar, demiryolla
rı belkemiği ise havayolları başı ve diğer yol
lar da ayağı teşkil eder. Bu öyle bir vücuttur 
ki asla birbirinden ayrılmaz. Arkadaşlar, hava-
yollarmıızm 12 yıllık bir tarihi vardır. Bu müd
det içinde 3 defa yer değiştirdi ve nihayet tü
zelkişilik hakkına sahip olarak Ulaştırma Ba
kanlığında karar kıldı. Bu 12 yıl içinde iki de
fa kaza oldu ve bir can kaybı verdi. Fakat ar
kadaşlar, bu can kaybında ne idarenin, ne de 
personelin kusuru yoktur. Kusur, Türk Hava
yollarının ihtiyacı olan teknik vasıtalara, em
niyet vasıtalarına sahip kılınmam asmdadır. 
Aziz arkadaşlar, Türk Havayollarında çalışan 
personellerimiz, uçucularımız fevkalâde kıymet
lidirler ve vazifelerini, gece gündüz sabır, sü
kûnet, dikkat ve soğukkanlılık isteyen bu mes
lekte mutlak surette muvaffakiyetle yapmışlar
dır. Kendilerini huzurunuzda takdirle anarım. 



fe : 21 28.12 
Aziz arkadaşlarım, Türk Havayollarının bu

günkü vasıta durumu nedir? Hep biliyoruz ki 
Türk Havayolları 1933 senesinde faaliyete geç
miştir. Elinde bugün için miadı geçmiş, sekiz 
sene işlemiş olması dolayısiyle, üç tane 11 ki
şilik ekspres tayyaresi vardır. Ayrıca savaş yıl
ları içinde Almanlar'dan aldığımız 5 tane 17 ki
şilik Yuiıkers tayyaresi vardır. Fakat bunların 
yedek parçası olmadığı söyleniyor. Bunlardan 
başka 5 - 6 - 7 kişilik tayyareleri kalmıştır. Bu 
kadar büyük bir tesisin bu kadar fakir oluşunu 
acınacak bir hal diye tavsif ederim. 

Aziz arkadaşlarım, havayolları insanları bir 
köşeden bir köşeye nakletmekte faydalı oldu
ğu gibi ticaret ve ekonomi alanında da çok fay
dalı ve müessir bir ulaştırma vasıtası olarak 
mevki almaktadır. Hava vasıtaları, yurdumu
zun her köşesinde yetişen, muhtelif renk ve 
muhtelif lezzetteki ürünlerimizi, geniş denizle-
rimizdeki, muhtelif cins ve lezzette balıklarımı
zı memleketin bir köşesinden diğer bir köşesine 
süratle nakletmek ve ihtiyacı olan dış pazarla
ra nakletmekte en kuvvetli bir vasıta olarak 
kendini göstermektedir. 

Arkadaşlar, havayollarının büyük ehemmi
yetini anlatmak için kısaca bazı noktalara te
mas'etmek istiyorum. 

Amerika'da arkadaşlar, 18 Havayolları Şir
keti kurulmuştur. Bu 18 şirketin içinde münha
sıran meyva ve sebzeleri nakledecek, ayrıca bü
yük çapta eşya hamulesi nakledecek ve akarya
kıt nakledecek şirketler mevcuttur. 

Arkadaşlar, bugün Amerikan havalarında 
120 tonluk yük uçakları görülmektedir. Bu 
ne demektir? On tonluk, 12 - 15 tonluk 8 va
gon, üçü veya beşi bir marşandiz katarı 
demektir. Elimizde böyle bir vasıta mevcut ol
saydı Erzurum'dan kalkınca (20) tonluk et yük
lü bir uçak Ankara'nın ve İstanbul'un günlük 
et ihtiyacını çok taze olarak yetiştirebilirdi ve 
bu hayvanların diğer vasıtalarla bu şehirlere ge
linceye kadar yolda kaybettiği etlerin 40 - 50 
sene zarfındaki kiymeti, her halde Erzurum'
dan İstanbul'a kadar yepyeni bir demiryolu 
yapacak kadar büyük bir para tutardı. 

Sayın arkadaşlar, Amerika'da Şikago mey
danında günde 760 tayyarelik bir faaliyet var
dır. Bu aşağı yukarı yılda milyonlarca insanın 
oradan oraya nakli demektir. 

Sonra Nevyork'ta Lagardiya meydanında 2 
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dakikada bir uçak inmekte, bir uçak kalkmak
tadır. Eğer bu nakliyatı Amerikanın diğer sa
halarına da aynı ölçüde hesaplayacak olursak 
ne muazzam bir ulaştırma vasıtası olduğunu 
hatırlarınızda tecelli eder. 

İngiltere 'de bugün dar gelmekte oaln Londra 
Hava meydanı, Londra'ya 65 kilometre ötede 
12 kilometre tul ve 8 kilometre genişliğinde ye
ni bir hava meydanı hazırlanmaktadır ve bu ha
va meydanı Londraya bir yeraltı treni ile bağ
lanmıştır. Bu meydanın Taymis nehrine mün
tehi kısmında ayrıca deniz tayyareleri için istas
yonlar, yük tayyareleri taksi uçakları istasyon
ları kurmaktadır ve İngiltere havacılığın bü
yük inkişafı karşısında memleketin her köşe
sindeki hava meydanları için büyük çapta ve 
geniş mikyasta çalışmaktadır. 

Niyork'ta bulunan Lagardiya Hava meydanı 
da bugün dar gelmektedir. Niyork Hükümeti 
yeni ve geniş bir meydan hazırlamağa başlamış
tır. 

İsviçre 'liler kendi memleketlerine turist cel-
betmek için kullandıkları güzel ormanlarından 
bir kısmını kat etmek mecburiyetini hissetmiş 
ve yeni hava meydanları açmak hususunda azim
le çalışmaktadır. 

Komşu memleketlerimiz bütün varlıklarını 
hava yollarının ıslah ve inkişafına vermekte 
ve bu yolda çalışmaktadırlar. 

Aziz arkadaşlarım, Mısır'a ait bir noktaya 
temas etmeden geçemiyeceğim. Hep biliriz ki, 
Kahire'de ayrı ayrı İngiliz, Amerika ve Mısır'a 
ait olmak üzere üç hava meydanı vardır. Yalnız 
Amerika'lı]arın Mısır'da ki hava meydanı yıl
da 2 milyon dolar bırakmaktadır; yani bizim 
para ile 4 milyon lira. Bu kadar kiymetli bir 
gelir kaynağı olan ve memleketimizin cezbedici 
kuvveti bulunan bir sanayie, havacılığa, turist 
celbine de müsait bulunan havacılık işine sür
ati e yer verilmesinin zaruri olduğunu hepimiz 
takdir ederiz. 

Aziz arkadaşlarım ; 
Günün birinde ve çok yakın bir günde hava

larda bir marşandiz katarını yahut iki marşan
diz yani 500 - 1000 tonluk yükü bir yandan di
ğer yana süratle naklecek hava gemilerine te
sadüf edersek, duyarsak şaşmamalıyız. Çünkü 
teknik bu kadar süratle ileri gitmektedir. 

Bir gün temiz havadan ve yükseklerde uç
maktan hoşlanan insanlar; bugünkü deniz ve 
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demir yollarını geri vasıtalar olarak görürlerse 1 
buna şaşmamak lâzımdır. Nasıl ki, elektrikli 
tramvaylar, atlı tramvayları ve atlı arabalar 
kağnıları geri bırakmış ise, aynı mâna ve mahi
yete yakın bir gelecekte bu da bu şekilde inki
şaf etmiş olacaktır. • 

Aziz arkadaşlarım; dikate değer bir nokta
yı da Yüksek nazarınızda belirtmek isterim. 
Amerika'da deniz ve demiryolları şirketleri if
lâsa düşmekten kurtulmak için havayolları şir
ketleri aleyhine mahkemelerde dâva açmışlar
dır. Dâvayı kaybedince zarardan ve iflâstan 
kurtulmak için kendi demiryolları istikametle
rinde ayrıca havayolları tesisine mecbur olmuş
lardır. Bu vasıta bu kadar geniş bir gelişmeğe 
mazhar olmaktadır. Şimdi arkadaşlar Türki-
yemizin millî kalkınması ekonomi alanındaki 
kalkınması için size asgari olarak bir hesap ve
receğim. Noksan olan ulaştırma vasıtalarımız
dan yollar için - asgari 16 bin kilometre yol 
yapmak ihtiyacındayız - 1,5 milyar lira harca
mak lâzımdır. Yine en zaruri olan demiryol
larını yapmak için dört bin kilometre için bir 
milyar lira harcamak zurundayız. Bu yollarm 
ve demiryolların müntehi oldukları birinci sınıf I 
limanlarımızın inşası içinde asgari bir milyar 
lira lâzımdır. Bu parayı da 10 veya 20 sene 
içinde" harcetmek zorundayız. Demek oluyor ki, 
biz, ulaştırma vasıtaları yönünden kalkınmak 
için kısa zamanda 3,5 milyar Türk lirası harcet
mek mecburiyetindeyiz. 

Arkadaşlar; bunun bir seneliğinin 10 da birini 
havayollarına tahsis edecek olursak havayolla
rının istediğimiz şekilde temellerini atmış ve 
onu büyük bir inkişaf yoluna sokmuş bulunu
ruz. Arkadaşlar, bu demek karayollarını, de
miryollarını, denizyollarını bir tarafa atalım 
demek değildir. Bu hususta canlı bir misali 
gözönünde tutmak zaruridir. . Büyük bir mem
leket, yüz milyon nüfuslu bir Devlet yüz bin
lerce kilometrelik kara ve denizyollarına malik 
olan bir memleketin bütün yolları âzami şid
detini bulmadığı halde hava silâhları tarafın
dan felce uğratılmış ve yedi, sekiz milyonluk 
en kudretli ordusiyle silâhlarını teslim etmek 
mecburiyetinde kalmıştır. Böyle yüz milyonluk 
diğer bir memleketin de harb ve nakliye do
nanması havalara hâkim olmadığından aynı su
retle felce uğramıştır ve iki atom bombasiyle 
büyük ordularını teslime mecbur olmuştur. Bi- | 
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naenaieyh bu demek değildir ki, yalnız bir 
denizyolu, yalnız bir karayolu. Hayır arka
daşlar, havayolu da lâzımdır. Havayollarını 
istediği gibi aşamıyan ve havasına hâkim ol
mayan milletler çökmiye mahkûm olur. (Bravo 
sesleri). 

BAŞKAN — P. T. T. Genel Müdürlüğü büt
çesine oy vermiyen arkadaşlar lütfen oylarını 
versinler. Oy toplama işi bitmiştir. 

Ş. SÖKMENSÜER (Devamla) — Sayın ar
kadaşlarım ; ancak bulunduğumuz motor as
rında bu dâvaları hallederken Türkoğlunun 
para, enerji ve iş zamanını israf etmemek lâ
zımdır. Yapacağımız işlerin gerektirdiği mal
zemeden hangileri hazırsa o. malzemeyi ele ala
rak durmadan ileri gitmek lâzımdır. Memle
kete süratle, en kısa zamanda büyük bir fay
da getirecek olan vasıtayı en evvel ele almamız 

lâzımdır. 
Sayın arkadaşlar, size burada memleketin 

coğrafi durumu, deprem durumu ve sair durum
larını gözönüne alarak bir misal vereceğim. 
Arkadaşlar, en yakın olarak kalplerimizi acı
tan, inciten bir Van deprem dâvamız vardır. 
Eğer elimizde her mevsimde işleyen uçaklar bu
lunmuş olsaydı oraya günügününe lâzımgelen 
bütün dermanları ulaştırmış olurduk. Böylece 
belki de birçok can kurtulurdu. Arkadaşlar, 
biz hiçbir Türkün tedbirsiz olarak ölmesine ta
hammül edemeyiz. Çünkü Türk bir Cihandır, 
ölçüye gelmez bir değerdir. (Bravo sesleri). 

Sayın arkadaşlar; demiryolu işinde geç kal
dık, karayolları işinde yüzlerce yıl geç kaldık 
ve ancak Cumhuriyet devrinde gözümüz açıldı, 
yol işine, onun kıymet ve değerine ehemmiyet 
verdik. Eğer havayollarında da birgün geç ka
lırsak, o yollarda geç kalma dolayısiyle çekti
ğimiz üzüntüyü bu işte de geç kaldık diye çek-
miyelim. 

Arkadaşlar; biz ekonomi alanında az çok 
geri kaldık. Güç ilerlemekteyiz. Bu ilerleyişi 
bilhassa Cumhuriyet devrine borçluyuz. Bu
nun başlıca sebepleri buhar devrine, ihtiraklı 
motor devrine intibak edemeyişimiz ise de 
yollarımızı yapamamak ta bir sebeptir. Mem
leketin bir köşesini diğer köşesine bağlarsak 
ve bu irtibatı süratle temin edersek ekonomi 
alanında büyük inkişafa mazhar oluruz. 

Birçok arkadaşlar, şurada portakalın, bura
da elmanın, başka yerde başka şeyin çürüdijğü-
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nü ifade etiler. Eğer elimizde yeter miktarda I 
yük tayyaresi mevcut olsaydı bunlar yürümez
di. Bunlar paraya tahvil edilirdi. Bunlar pa
ra olacak, değer olacaktı. 

Sayın arkadaşlarım, Türk çocukları hava
larda uçmağı sever. Arkadaşlar, İzmir, İstan
bul, Ankara hava istasyonlarında zaman zaman [ 
kucaklarında bebekleriyle Türk kadınlarını, 
70 - 80 yaşlarında Türk babalarını hepimiz sıra 
beklerken gördük. Size bunu rakamla ifade ede
ceğim. Arkadaşlar, Türk Havayolları bütün 
gayretiyle işe başladığı zaman; 1936 da mun
tazam seferlere başlamıştır, o zaman yılda 175 
yolcu taşımıştır. Hava vasıtaları artıp seferler 
çoğaldığı zaman 1945 te 17 737 yolcuya ba
liğ olmuştur. Arkadaşlar, 175 ile 17 bin küsur 
arasındaki farkı nazarlarınızda belirtmek iste
rim. Kâfi derecede hava hatları ve her mev
simde işleyen uçaklarla büyük seferlere baş
ladığımız zaman bu rakam milyonlara varacak 
ve demiryolları üzerindeki sıkletin büyük bir 
kısmı alınmış olacaktır. Türk çocukları ayni za
manda iyi havacdırlar. Eğer ellerine havacılık 
tekniğinin icabettirdiği vasıtaları verirseniz 
dünya havacılığı içinde her zaman yüzünüzü 
ağartacak bir duruma gelecekleri muhakkaktır. 
Binaenaielh onlara iyi vasıta vermek lâzımdır 
ve zamanında vermek lâzımdır. 

Şimdi arkadaşlar, mühim bir konuya temas 
edeceğim: Güneyde, yakın ve orta şarkta Mil
letlerarası hava hatları için bir rakabet vardır. 
Bu rekabet de gittikçe genişlemektedir. Bir za
manlar, hepimiz hatırlarız ki, şu veya bu va
sıtaları vaktinde temin edemediğimiz için İstan
bul'un hakkı olan büyük kıymetleri Pire limanı
na kaçırdık. Şimdi de hava vasıtalarını vak
tinde hazırlanmazsak bu memleketin hakkı olan 
büyük kıymetlerin şu veya bu istikamete kaç
malarına sebep oluruz. Bu, bizim için çok bü
yük bir kayıp olur. 

Arkadaşlar, Yunanlı dostlarımız şimdiden 
Atina - Kahire hattını işletmektedirler. Halbu
ki arkadaşlar, bizim havayolları kurulduğu za
man program şu idi; süratle iç havayallarmı te
sis etmek, sonra, Belgrat - Atina - Bağdat -
Kahire ve Tahran hava hatlarını tesis etmek. 

Arkadaşlar, iç havayollanmızı imkân nispe
tinde kısmen tesis etmişizdir. Amma dış hava hat
ları üzerinde hiç bir muvaffakiyet göstereme
dik. 
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Yine Yunanlı dostlarımızın en son bütçeelrin-

de münhasıran Kalküta hattını ele geçirmek için 
(250) milyonluk ödenek koyduklarını işitiyo
ruz arkadaşlar. Bütün memleketler bu hava 
hatlarını elde etmek için çok büyük gayretler 
sarfetmektedirler. Size bir Kahire istasyonun
da Amerikalıların yılda terketmiş oldukları pa
ranın miktarını söylemiştim. 4 milyon Türk li
rası. Biz bu hatları kaybetmemeliyiz arkadaş
lar. Bunda büyük fayda vardır. Eğer bu hat
ları elde edersek trustik cepheden de kazanırız. 
Memleketimize büyük yolcu ve büyük para çe
keriz arkadaşlar. 

Aziz arkadaşlarım, memleketimizin bir hu
susiyeti vardır. Kuzeyle güneyi, batı ile do
ğuyu birbirine bağlıyan hava hatları içindedir. 
Biz yurdumuzun bu coğrafi durumundan, bu 
müstesna durumundan istifade etmezsek bize 
herkes hayretle bakar arkadaşlar. Binaenaleyh 
bu fırsatları asla kaçırmamak lâzımdır. Arka
daşlar bu fırsatları kaçırmamak neye bağlıdır? 
Havayolları çok nazlı bir tesistir. O güzel alan, 
temizlik, çabukluk, rahatlık ve güven ister. 
Şimdi alanlar böyle olsun derken vaktiyle herhan
gi bir görüşle yapılmış olan, hata var demiye-
ceğim. Ankara hava alanı bir çukurun içine 
atılmış.- Türk havayolları da o çukur içine yer
leştirilmiştir. Daha dün okuduk gazetelerde, 

Amer'ka 'dan gelen Beyaz - Saray adlı uçak 
İstanbul alanına güçlükle inmiş, keza Etimes
gut alanını da beğenmiyorlar. Bugünkü hava 
alanları tekniğin, fennin en son kabul ettiği 
modern bir şekilde yapılmasını emrediyor. Hal
buki bizim Türkiyemizin mütemadiyen o yerden 
bu yere taşman hava alanları yaptırması için 
mütemadiyen harcanacak parası yoktur. (Bra
vo sesleri). Arkadaşlar; bu iş çok dikkat ve 
itina ister. Bunlar ileride büyük çapta yapıla
caktır. Müsaadenizle yine size acınacak diğer bir 
durumdan bahsedeceğim. Bizim geceli gündüzlü 
ehliyetle, liyakatle, durmadan çalışan bir ha-
vayollarımız vardır. Amma bu havayolları 6 
ay çalışır, 6 ay hangarlarda mahpus kalır. 

C. S. BARLAS (Gazianteb) — Dinlenir... 
Ş. SÖKMENSÜER (Devamla) — Dinlenir. 

Amma arkadaşlar, teknik ve dünya havacılığı 
bu dâvayı halletmiştir, kökünden halletmiştir. 
Yaz - kış mevzuubahis değildir. Herhangi bir 
hava .şartı mevzuubahis değildir. 

Amerika Hariciye Nazırı Börns bu mevsimde 
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Amerika'dan kalkıyor, Moskova'ya iniyor. Be-
vin Londra'dan kalkıyor Moskova'ya geliyor, 
Gece - gündüz dahi mevzuubahis değildir. 

Bizim memlekette sırf yazın ve sıcak hava
larda işliyen havayolları, havayolu değildir, 
• Her • mevsimde gece - gündüz her nevi havada 
uçacak vasıtalarla havayollarımızı, cihazlan-
dırmak ve havayollarımızı genişletmek hem mil
lî hem de vicdanî bir borçtur. Çünkü bu vasıta 
yalnız ticaret vasıtası değil, aynı zamanda millî 
savunma vasıtasıdır. (Bravo sesleri) 

Sayın Arkadaşlarım; Havayolları bütün dün
ya havacılığının bel kemiğini teşkil eder, yani ne 
demektir? Askerî hıavacjlık, sivil havacılık mev
zuubahis değildir, bugün millî havacılık mevzu
bahistir. Havacılığı kuvvetli milletler, kısa 
zamanda milî savunmada bütün vasıtalarını as
kerî maksatlara derhal intibak ettirebilirler. Bu 
kadar inkişaf etmiştir. Binaenaleyh biz de ha
vacılığımıza var kuvvetimizle ehemmiyet ver
mek zorundayız. (Doğru sesleri). Bir zaman
lar hep hatırlarız, büyük bir kiymet vererek 
büyük bir istikbal gözeterek Kayseri'de hava. 
sanayiinin temelini attık. Ne oldu arkadaşlar? 
Nihayet o bir tamirhaneden ileri geçemedi. Biz 
geri kaldık, fakat bizden çok sonra başlayan 
komşu milletler bizden ileri gitti. Ben muztari-
bim iarkadaşlar, amma bugün bunun müjdecisi
ni görüyorum. Etimesgut'ta Türk Hava Kuru
munun küçük mikyasta da olsa tesis etmiş ol
duğu müessese ve Hükümetimizin büyük bir isa
betle kurmağa teşebbüs ettiği motor sanayii 
Türk Hava sanaayiinin istikbal için bir müjde
cisidir. Buna büyük kiymet verelim ve küçük 
görmiyelim. Çünkü bu baştan başa teknik ve 
kalifiye amele işidir. Bunlar Türk Hava sana
yiinin temelini teşkil edeceklerdir. Binaenaleyh 
bu müesseseye eleden geldiği kadar ve hiçbir 
fedakârlıktan kaçınmayarak sarılmak lâzımdır. 
Şimdi arkadaşlar, bir fikir ve bir yer ve hava 
işçileri vardır. Buna personel diyoruz. Millî 
Savunma Bakanlığının yetiştirdiği pilotlar ol
masa bugün Türk Hava yolları işlemez arka
daşlar, işleyemez. Binaenaleyh bir taraftan 
teknik hizmetler yapılırken öbür taraftan ha
va hizmetleri görecek evlâtlarımızı yetiştirmeye 
mecburuz. Bu müessesemizin temelini biran 
evvel atmalıyız. Sayın Millî Eğitim Bakanının 
Hava Kurumunun yardımiyle Teknik üniversite 
de bir hava fakültesi açtığını biliyoruz. Buda 

kâfi değildir. Daha genişletilerek lâyık olduğu 
önem verilmelidir. 

Arkadaşlar, benim anlayışıma göre bütün ha
va işlerini, bütün hava vasıtalarını, bütün ha
va geleceğini, sorumlu, bağımsız bir ele ver
mek lâzımdır. Hiç bir önemli iş yoktur ki, ba
ğımsızlığını kazanmadıkça başarıya kavuşsun. 
Bu bağımsız makamın bakanlık mı, müsteşarlık 
mı, doğrudan doğruya Başbakanlığa bağlı bir 
idare mi olacağı hususuna fazla dokunmak iste
mem, onu daha iyi bilen salahiyetli zevat dü
şünsün; benim temennim bu işe daha geniş bir 
istikamet verilmesi yolundadır. 

Sonra arkadaşlar; muayyen zaman içinde sürat
le uygulanacak bir havayolları programı hazırla
mak zorundayız. Aynı zamanda bu programı hazır 
larken bunun gerektirdiği parayı yıllara tak
sim ederek değil, bu işlere defaten tahsis et
mek suretiyle; esaslı bir başarıya götürecek se
kile koymak lâzımdır. Çünkü bu bir fırsat işi
dir arkadaşlar. 

Sonra bu işte diğer bir önemli noktaya temas 
etmek isterim. Belki- ben hatalıyım, hatalıysam 
mazur görünüz. Nihayet memleketime karşı 
sevgim beni bu yolları hatırlatmak zorunda bı
rakıyor. Arkadaşlar, bu dâvayı hallederken şu 
vasıta fenadır, öbür vasıta daha iyidir, onu 
alalım gibi dumanlı kafalarda yaşıyan tered
dütlü manzarayı göstermemeliyiz, fırsatları 
kaçırmamalıyız. Bu yüzden çok fırsatlar.kaçır
dık. 

Sayın arkadaşlarım; benim gönlüm istiyor ki, 
Sayın Saraçoğlu Hükümeti için bu havayolları 
dâvası önemli bir başarı kaynağı olsun. Ve gene 
Saracoğlunun pek haklı olarak ekonomi kal
kınmamıza tahsis ettiğini söylediği yüzlerce ton 
altının % 4 nü bu dâvaya hasrederlerse adlan 
ebediyen anılacak olan bir dâvayı halletmiş 
olurlar. Aynı zamanda ulaştırma dâvası bir 
ekonomi dâvasıdırda. Ancak geç kalmamak lâ
zımdır. 

Sayın arkadaşlar, durumu yüksek nazarla
rınızda aydınlatmak için.Sayın Bakana şu dört 
suali tevcih edeceğim: 

1. — Türk Havayollarının Büyük Reisicum
hurumuzun 12 şene evvel işaret buyurdukları 
inkişafı için bir program hazırlanmış mıdır? 
Bu program kaç senelikdir ve programın uy
gulanmasına geçilmiş midir ? 

2. — Memleketimizden geçjnesi temayülünde 
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olan beynelmilel batlar üzerinde bir teşebbüsü
müz var mıdır. Ve bu nokta da hangi yönde bu
lunuyoruz? 

3. — Arkadaşlar, işitiyoruz ki, - eğer doğru-
ise - Amerika'lılar telsiz temini için 5 milyon 
dolarlık bir kredi açmışlardır ve bu gayet az 
faizle açılmıştır. Araya hiçbir vasıta koyma
yarak havayollarnnıza bu telsizlerin teminine ge
çilmiş midir, geçilmemiş midir? 

Aziz arkadaşlar, sözlerimi bitirirken yine 
ileriyi gören Büyük Reisicumhurumuzun 1944 
Büyük Millet Meclisini açış söylcvindeki bir di
rektifine işaret edeceğim. Diyorlar ki, (Ulaş
tırma vasıtalarımızın genişletme ve cihazlama 
yönünden sünat göstermek lâzımgelir). Buna işa
ret ettikten sonra aynen «Havayollarımız üze
rinde bütün memleketi kaplıyaeak surette ve 
süratle kurmak lâzımdır.» 

Arkadaşlar, bu ileri görüş, hakikî ve samimî 
bir görüştür? 

Sayın arkadaşlar; tenefüs ettiğimiz vatan ha
vasının tertemiz kalması için bu yolda harca-
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yaeağımız her gayret, ancak yarının parlak 
istikbalinin müjdecisi olacaktır. 

Ayrıca arkadaşlarım, hatıralarını saygı ile 
andığım - yaşayan ve şehit olan - ve dünya mil
letlerine en kötü vasıtalariyle Toros yollarını 
açan Türk havacıları bu yolda bizden biraz him
met istiyor. Esirgemeyelim, kazanacağız ve mut
laka çok yükseleceğiz. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Açık oyların sonuçlarını sunu
yorum: 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa 
(329) milletvekili, oy vermiştir. Yeter sayı var
dır. Kanun (329) oyla kabul edilmiştir. 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğünün 1946 yılı Bütçe Kanununa (313) mil
letvekili oy vermiştir. Yeter sayı vardır. Ka
nun (313) oyla kabul edilmiştir. 

öğleden ısoııra saat 15 de toplanıp müzake
reye devam etmek üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13,12 

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

BAŞKAN — Ş. Günaltay. 

KÂTİPLER : V. Uzgören (Kütahya), B. Osma (Bitlis). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Havayolları bütçesinin görüşülmesine devam 

ediyoruz. Söz Abidin Binkaya'nmdır. 
A. BÎNKAYA (Kastamonu) — Sayın arka

daşlar; Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 
bütçesini inceleyen, Sayın Bütçe Komisyonu ra
portörlerimizin yazmış olduğu raporun sonunda 
şöyle denilmektedir. « İdarenin milletlerarası 
uçuşlara müsait bir hale getirmek mecburiyetin
de bulunduğu meydanlar ve bunların tesislerini 
biranevvel vücude getirebilmek için gereken tah
sisatın 1947 yılı bütçesinde esirgenmem esi yerin
de olur ». Halbuki, muhterem arkadaşlar; Şiga-
go Havacılık konferansında, memleketimizin, ha
va meydan ve istasyonları için en müsait bir yer 
olduğu belirtilmiştir. Ancak bu meydan ve te

sislerin gecikmelerine meydan verilmemesi ve za
manında yapılması lâzımdır. İşittik ki, Devlet 
Havayollariyle Hava Kurumu arasında anlaş
mazlık yüzünden, hava meydanlarımızın biran 
evvel meydana getirilmesi geciktirilmiştir ve bu 
yüzden bazı büyük fayda ve fırsatların kaçırıl
makta olduğu söylenmektedir. Bunu işittiğim 
zaman bu konu içinde büyük bir acı yaratmıştır. 
Bu konuda fazla söz söylemeğe lüzum görmüyo
rum. Çünkü benden evvel söz alan arkadaşlarım
dan birisi uzun uzadıya izahat verdiği gibi, za
ten meselenin önemi çok açıktır. Bu işittikleri
miz ne dereceye kadar doğrudur? ve bu kadar 
önemli olan bir konuda ödeneğin gelecek yılda 
esirgenmemesi yolundaki dileği de yerinde bul
muyorum. Niçin bu sene yapılmamıştır? Bir 
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sene gibi uzun bir zaman; bu fırsatlar elimizden 
giderse çok yazık olur. 

Bu işittiklerimiz ne dereceye kadar doğrudur. 
Bunun mümkün olduğu kadar açık olarak bize 
Sayın Bakanımızrn aydınlatmasını rica ediyo
rum. 

Ş. TUGAY (İçel) — Muhterem arkadaşlar; 
birkaç senedenberi tahakkukunu özlediğimiz ma
hallî bir temenniyi birkere de yüksek huzurunuz; 
da tekrara cesaret edeceğim. 

Havayollarına ehemmiyet ve havayolları ta
şıtlarından faydalanan memleketlerin sağladığı 
faydalar malûmdur. Bugün hakikaten kuvvetli bir 
inkişaf yolunda olan Malatyanm da müsait alan
ları vardır. Havayollarımızın uçakları Malatya 
civarındaki illerden geçerken, ufak tefek bazı 
noksanından dolayı, Malatya'ya inmiyor. Ya
nındaki illerden ge^en uçakları gören Malatya
lılar hakikî bir tahassür ve teessür duymakta
dırlar. Benim Sayın Ulaştırma Bakanından ri
cam, esas itibariyle meydanları olan bu şehre 
oradan geçen uçakların indirilmesidir. Eğer. 
herhangi bir tesisat noksanlığından ve ödenek 
azlığından ıdolayı bu mümkün olamıyorsa bu 
tesisatın mahallince yapılması da mümkündür ve 
bu tesisatların mahallince yapılması arzu edil
mektedir. Tabiî mahallince yapılması mümkün olan 
tesisatın, bina ve saire gibi tesisatın yine oraca 
temini şartiyle hiç olmazsa gelecek sene hava pos
talarının Malatya'ya da indirilmesini ve bu şeh
rin bundan faydalanmsını kendilerinde rica ede
rim. 

K. GÜLEK (Bilecik) — Sayın arkadaşlarım, 
Milletlerarası hava nakliyatında bir dönüm nok
tasındayız. Dünya çapında hava nakliyatı bü
yük mikyasta başlamak üzeredir. Bu dünya 
çapındaki büyük havayollarının memleketimiz
den geçirilmesi bizim için kaçırılmaması lâzım-
gelen büyük bir fırsat ve üzerinde ehemmiyet
le durulması lâzımgelen bir konudur. Türkiye, 
havayollarının geçmesi bakımından komşuları
na nispetle çok daha müsaittir. Uçakların 
mümkün olduğu kadar denizden değil karadan 
geçmesi ve ieabettiği zaman kolaylıkla inmesi 
tercih edilir. Gerek bu bakımdan, gerekse ara
zinin ve teşekkülü iki kıta arasındaki coğrafi 
mevkii itibariyle yurdumuz büyük ehemmiye
ti haizdir. Dünya havayollarından mühimlerin
den birinin bizim memleketimizden geçeceği an
laşılmaktadır. Fakat bunun için yapılması lâ-
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zımgelen mühim iki iş vardır : Bir tanesi, mey
danları mümkün olduğu kadar çabuk yapmak 
ve hazırlamak; ikincisi de, bu maydanları tek
nik vasıtalarla cihazlandırmak. Şikago Millet
lerarası Hava Konferansı, meydanların nasıl 
yapılması lâzımgeldiğini, nasıl cihazlandırıl aca-
ğını tesbit etmiştir. Bu hususta bizim de yakın 
malûmatımız vardır ve bu hususta alınmış ba
zı taahhütlerimiz vardır. Bu fırsatı kaçırmama
mız ve mümkün olduğu süratle bu işlere ha
zırlanmamız lâzımdır. Yakm'komşularımız, bil
hassa Yunanistan bu iş için büyük paralar ayır
mıştır ve bunun üzerinde ehemmiyetle dur
maktadır. 

Hava meydanlarının yapılmasında ve bil
hassa cihazlandınlmasmda dış memleketlerden 
kredi temini de o kadar güç olmasa gerektir. 
Buralara inecek olan havayollarının bu teşeb
büsleri iyi karşılanacaklarını sanırım. Bunu te
barüz ettirmek için yüksek huzurunuza çıktım. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Orgl. I. ÇALIŞLAR (Muğla) — Efendim; 
memleketimizin havayolları programı tanzim 
ve tatbik edilirken bir temennide bulunmak 
üzere huzurunuza çıktım. 

Antalya hava postalan ihdas olunurken, 
Antalya - Muğla ve havalisi bir kül teşkil et
mektedir. Her ikisi Akdeniz'de, demiryolların
dan uzak, münakale ve havayollarına çok ihti
yacı olan bir vaziyettedir. Aynı zamanda Muğ
la şehrine pek yakın, hemen şehrin civarında 
uçakların inmesine müsait meydan da mevcut
tur. Bu saha büyük masraf a ve külfete hacet 
bırakmadan uçak meydanı olabilir. Bundan 
başka gerek bazı mahsullerin nakli, gerekse 
uzakta bulunan Devlet teşkilâtı memurlarının 
seyahatini kolaylaştıracağını ümit ediyorum. 
Bu sebepten dolayı Sayın Bakanımızın Antal
ya hava postası tesis edilirken Muğla'yı da içi
ne katmasını rica edeceğim. 

ULAŞTIRMA BAKANI Gl. A. F. CEBESOY 
(Konya) — Aziz arkadaşlarım, havayollarımı
zın geleceği hakkında bu kürsüde çok önemli 
sözler söylendi. Bunların hepsi yerindedir. Bil
hassa Şükrü Sökmensüer arkadaşımız havacılı
ğın geleceği hakkında o kadar esaslı mütalâalar 
beyan ettiler ki Hükümetiniz de tamamiyle onun 
mütalâalarına iştirak etmektedir. Bundan sonra 
bizim havayollarımızın tarihçesini yaptılar. Bu 
zaman zarfında bilhassa pilot, makinist ves&jr 
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memurlarımızın gösterdikleri dirayeti de övdü
ler, bundan dolayı bilhassa kendilerine teşek
kür ederim. 

Hakikaten Türk çocuklarının bu işlerde de 
başarılı hizmetler yapabileceğinden emin olabi
lirsiniz arkadaşlar. (Bravo sesleri) 

Sonra Cumhurbaşkanlarımızm gerek sene ba
şındaki nutukları ve gerekse diğer beyanatla-
riyla bu konu üzerinde vermiş oldukları direk
tifler şüphesiz Hükümetinizin birer programıdır. 
Bu programı Hükümetiniz senelere taksim ede
rek bunu behemehal tatbik etmek gayretinde ve 
azmindedir, bittabi imkân şartlarını gözönünde 
bulundurmak şartiyle. Esasen harb senelerine 
girmemiş olsaydık bu hava yollarımızın daha 
çok terakki edeceğinden şüphe yoktur. Mama
fih, harb sonunda da yeniden Hükümetiniz bu 
konuya büyük bir ehemmiyet vermiştir. 

Arkadaşlar, Ulaştırma Bakanlığınız bu yön
den bir program hazırlamıştır. Bu programımı
zın ilk hedefi, bir kere memleket dâhilinde yaz 
kış en mühim istikametlerde yolcu ve yük nak
liyatım yapabilmek, aynı zamanda, Belgrat, 
Sofya, Bükreş, Tahran, Bağdat, Kahire ve Ati
na gibi civarımızda bulunan komşu memleketler 
arasında da hava ulaştırmasını temin etmekten 
ibaret olacaktır. 

Bir de Şikago Anlaşması neticesine istinaden 
bir diğer programımız vardır. Buna göre 7 ta
ne meydan hazırlıyacağız ve hazırlatmaktayız. 
Bu meydanlar beynelmilel büyük tayyarelerin 
memleketimizden kolayca geçmelerini, inip ve 
uçmalarını temin eyliyecektir. Bu seneden iti
baren bu işe de başlamışızdır. Bugün Etimes
gut meydanı, İstanbul 'daki Yeşilköy hava mey
danı ve Adana'daki meydan, bazı noksanları 
ile, bugünün tayyarelerinin inmesine ve uçma
sına müsait bir haldedir. Noksanlarını da ikmal 
etmeğe çalışmaktayız. 

Şimdi Şükrü Sökmensüer arkadaşımız tayya
re adedi hakkında ve kabiliyetimiz hakkında ma
lûmat yerdi. Bilhassa iki sene evvel aldığımız 
5 Alman tayyaresinin artık bundan sonra yedek 
malzemesi temin edilemiyeceğinden dolayı bun
ların uçuştan geri kalma vaziyetinden ve diğer 
İngiliz tayyarelerinin de eskimiş olduklarını be
yan buyurdular. Alman tayyareleri için yeni 
tetbirler aldık. Bunların motörlerini vesair ak
samını diğer tipteki motörlere göre tebdil etme- . 
ğe teşebbüs ettik. Bunu yaptıktan sonra, bu 

tayyarelerden uzun müddet istifade edeceğiz. 
İngiliz tayyarelerini muayene ettirmek üzereyiz. 
Eğer bir revizyonla yine hareket kabiliyetlerini 
muhafaza edecek olurlarsa, onlardan da istifa
de etmeği düşünüyoruz. Kaldı ki bu sene Ame
rika'dan üç tayyare almıştık. Bunlar yakında 
memleketimize gelecektir. Ve bu tayyareler en 
büyük tayyarelerimiz olacaktır. 22 yolcu taşıya
bilecektir. Bundan başka yine 6 - 7 tane daha 
tayyare satmalmak niyetindeyiz. Şu halde bu 
sene uçuş servisine geçen senelere nispeten da
ha çok tayyare ile gireceğiz. Şimdi, bazı arka
daşlarım bazı rivayetlerden bahis buyurdular. 
Onlar da acaba beynelmilel geçecek yolları kay
bedecek vaziyette miyiz, yoksa bunları bizden 
almağa teşebbüs etmiş olan memleketler var mi
dir? Bu hususta bir ihmal ve bir ihtilâf var mı, 
yok mu diye bir konu üzerimle ehemmiyetle dur
dular.. 

Arkadaşlar, bugün birkerre arzedeyim ki Pa-
namarikan Şirketi, bizim memleketimiz üzerin
den uçacaktır. İstanbul Ankara'ya inişler ve 
uçuşlar yapacaklardır. Dün yetkili temsilcileri 
gelmiştir. Kendileri ile anlaşmak üzereyiz. Bazı 
noksanlarımız var, onları derhal ikmal edeceğiz. 
yakında servise açacağız. Tabiî, hiç bir vakitte 
bizde en modern hava meydanları vardır, konusu 
bugün için bahis mevzuu değildir. Hiç bir va
kitte Sanfransisko'nun veya Amerika'nın modern 
meydanları şeklinde 500 tane tayyarenin kalkıp 
ineceği şekilde yerler mevzuubahis değildir. Fa
kat onların yapacağı servise kâfi gelecek şekilde 
bugün ilk hamlede kullanılacak üç tayyare mey
danımız vardır. Noksanlarımızı ikmal eder et
mez servise girecektir. Onlar bizimle tam bir an
laşma havası içindedirler ve bize âzami müzaheret 
yapmaktadırlar. Sizin gibi ben de merak ettim, 
kendilerinden sordum, bize tercih ettikleri diğer 
memleketlerden asla bahsetmediler. Bilâkis bizim 
memleketimiz daha samimî ve işlerine daha uy
gun bulmaktadırlar ve hattâ Ankara'yı kendi
leri için büyük bir merkez yapmağı da düşünmek
tedirler. (Bravo sesleri.) 

Şimdi ufak bir şey kalıyor, Abidin arkadaşım, 
Hava Kurumuyla aramızda bir ihtilâf yüzünden 
acaba gecikmiş işler var mı? Hayır böyle bir şey 
yoktur. Yine o meydanlarımızdan tayyareler mun
tazaman inmekte ve kalkmaktadır. Aramızda bel
ki idari meselelerden dolayı ihtilâflar vardır, 
o da bizim dahilî işlerimizdir. Haricî bakımından 
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hiç bir ihtilâfımız yoktur. Bunlar da pek yakın 
zamanda halledilecektir. Şunu arzedebilirim ki, 
(Bravo sesleri) Hükümetiniz de haricî hatlar 

meselesinde arzu buyurduğunuz gayreti tamamiyle 
takdir etmektedir. Bu seneki tahsis ettikleri para 
da buna az çok bir misal teşkil etmektedir. (Bra
vo sesleri) Çok ümit ederim ki, muhterem Encü
menin raportörünün tebarüz ettirdiği gibi gele
cek seneler daha ziyade tahsisat alarak bu işleri 
daha kolaylıkla yapalım (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü bütçesi hakkında başka söz alan arkadaş 
yoktur. Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Devlet Havayollari CHenel Müdürlüğünün 1946 
yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1946 yılı giderleri için bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (7 100 000) lira öde
nek verilmiştir. 

B. 

A - CETVELİ 

Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4805 sayılı kanun gereğince ya
pılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı kanunun 58 nei 
maddesi gereğince verilecek 
emekli ikramiyesi ve 3424 sa
yılı kanunun 5 nci maddesi ge
reğince verilecek tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178, 4598 ve 4599 sayılı kanun
lar gereğince yapılacak zamlar 
ve yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kilometre uçuş parası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
105 082 

27 301 

938 657 

14 196 

20 000 

131 080 

55 000 

94 000 
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9 Basılı, kâğıt ve defterler 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

10 Posta, telgraf, telefon ücret ve 
giderleri 32 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

11 Kira karşılığı 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

12 Yolluklar 41 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

13 Giyecekler 50.000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

14 4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları S 000 
BAŞKAN— Kabul edilmiştir. 

15 Hava ve yor taşıtları giderleri 3 300 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

16 Meydanlar ve istasyon binala-# 
rı, hangar ve atelye yapma, 
kurma, kamulaştırma ve onar
ma işleri 2 050 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

17 Ecza ve sıhhi gereçler giderleri 7 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

18 Geri verilecek bilet ücretleriy
le bilet satış komüsyonlari 60 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

19 Pasif korunma giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

20 4306 sayılı kanun gereğince 
Devletçe parasız verilecek gi
yim eşyası bedeli ve her türlü 
giderleri 5000 
BAŞKAN — Kabul edümiştir. 

21 Memleket iç ve dışında staj ve 
tahsil giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

22 Sigorta ücreti 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

23 İkramiye 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

24 Devlet Demiryolları Emekli San
dığına katılma payı 45 516 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

25 Baskı, . yayım ve propaganda 
giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

26 Geçen yıl borçlan 22 316 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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27 Eski yıllar borçlan 25 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
28 1715 sayılı kanunun 8 nci mad

desi gereğince kâğıt para amor
tismanı 7 850 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN— Maddeyi çedvelle yüksek oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün 1946 yılı giderlerine karşılık olan 
gelirler, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (7 100 000) lira tahmin edilmiştir. 

B . CETVELİ 

B. Lira 
1 İşletme geliri 700 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Çeşitli gelir 85 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3 Hazineden yardım 3 265 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4 Geçen yıldan devredilen para

lar 3 050 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(ikinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3.'—-Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün 3656 sayılı kanunun 19 ncu mad
desine giren memur ve hizmetleriyle taşıtları 

kadroları bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

BAŞKAN — Madeyi (D) işaretli cetvelle bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edümiştk. 

MADDE 4. — Devlet Havayojlan Genel Mü
dürlüğü tarafından işletilmekte olan uçaklar
dan Özel kanun ve tarifelere göre ücret alınır. 

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

MADDE 5. — Devlet Havayolları Genel Mü-
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dürlüğü 1946 yılı bütçesinin 16 nci tesisler 
bölümündeki ödeneğin yarısını geçmemek üzere 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeğe 
Maliye Bakanının uygun bulmasiyle Ulaştırma 
Babanı izinlidir. 

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

MADDE 6. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün pilot, makinist ihtiyacı noksanları 
gerektikçe Genel Kurmay Başkanlığının uygun 
bulması üzerine Millî Savunma Bakanlığınca te
min olunur. Bu suretle geçici olarak havayol
ları idaresinde çalıştırılacakların aylık ve uçuş 
zamları Millî Savunma bütçesinden ve tahak
kuk edecek yolluk kilometre uçuş paralariyle 
ikramiyeleri Devlet Havayolları Genel Müdür
lüğü bütçesinden ödenir. 

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

MADDE 7. — Geçen yıl borçlan bölümün
deki ödenek üstünde çıkacak borçlar, ilgili ol
dukları hizmetlere ilişikin bölümlerden bu bö
lüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
ten ödenir. 

Eski yıllara ilişkin olup Genel Muhasebe Ka
nununun 93 ncü mıaddesine göre zaman aşımına 
uğramamış ve karşılıkları, yıllan bütçelerinde 
bulunan borçlar, 1946 yılı bütçesinin gider bö
lümleri artıklarından eski yıllar bölümüne Ma
liye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

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

MADDE 8. —'-Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül bu kanuna bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 9. — Bu kanun 1 Ocak 1946 tarihin
de yürürlüğe girer. 

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

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 

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

Havayolları Umum Müdürlüğü bütçesinin tü
münü açık oya sunuyorum. 
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6. — Olağanüstü ihtiyaçlar için Millî Savun

ma Bakanlığınca yurda sokulacak maddelerin 
vergi muaflıkları hakkındaki 4340 sayılı kanu
nun yürürlük süresinin bir yil uzatılmasına dair 
kanun tasarısı ve Geçici. Komisyon raporu 
(1/530) [1] 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI Gl. A. R. AR-
TÜNKAL (Manisa) — Dün ivedikle teşkilini ka
bul buyurduğunuz Geçici Komisyon toplanmış, 
tasarıyı hazırlamış, huzurunuza sunmuştur. Ka
bul buyurulur ve münasip görülürse gündeme 
alınmasını ve ivedilikte ve yeğlikle gömşülmesini 
rica ediyorum. (Muvafık sesleri). 

BAŞKAN — 4340 sayılı kanunun yürürlük 
süresinin uzatılması hakkındaki kanun tasa
rısının gündeme alınması ve ivedilikle görüşül
mesi Savunma Bakanı tarafından teklif edil
mektedir. 

Tasarının gündeme alınmasını oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyeıiler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilikle ve yeğlikle görüşülmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Olağanüstü ihtiyaçlar için Millî Savunma Ba
kanlığınca yurda sokulacak maddelerin vergi 
•muaflıkları hakkındaki 4340 sayılı kanunun yü

rürlük süresinin uzatılması hakkında kanun 

MADDE 1. — 23 . X I I . 1942 tarihli ve 4340 
sayılı kanunun yürürlük süresi, bu sürenin bi
timi tarihi olan 29 . X I I . 1945 tarihinden başla
mak üzere bir yıl uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... Et
miyeıiler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... Et
miyeıiler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü yüksek oyunuza sunuyo-

[1] 47 sayılı basmayanı tutanağın sonuldadır. 

rum. Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

7. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1946 yûı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/481) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakında söz istiyen var 
mı? Madelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.„ Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller SagQık Gkoıel Müdürlüğünün 
1946 yılı bütçe kanunu 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1946 yılı giderleri için ilişik (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (716 900) lira 
ödenek verilmiştir. 

A - CETVELİ 

B. 

Kabul edilmiştir. 

10 

Aylıklar 
BAŞKAN 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4805 sayılı kanun gereğince yapı
lacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı kanunun 58 nci mad
desi gereğince veril eeek emekli 
ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul, edilmiştir. 
4178, 4598 ve 4599 sayılı kanun
lar gereğince yapılacak zamlar 
ve yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
206 626 

153 640 

57 236 

5 112 

2 520 

62 780 

38 700 

5 000 

5 527 

4 000 

[1] 9 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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10 480 

15 000 

1 000 

57 000 

100 

500 

300 

1 000 

22 000 
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B. 
11 Taşıt giderleri 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
12 Yolluklar 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
13 Giyecekler 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
14 4598 sayılı kanun gereğince ya

pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

15 Sağlık, temizleme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

16 Yoksul yolcuları besleme, dona
tım ve cenaze giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

17 ilâç ve lâboratuvar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

18 Mahkeme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

19 Geri verilecek paralar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

20 Yapı kurma ve onarma işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

21 Uluslararası kongre ve kurumlara 
katılma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

22 Kitap, dergi karşılığı ve baskı 
ücret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

23 Taşıma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

24 Yapı giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

25 Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

26 1938 - 1944 yıllan borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

27 1715 sayılı kanunun 8 nci. mad
desi gereğince kâğıt paralar amor
tisman karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle kabul eden
ler... Etmi yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1946 yılı giderlerine karşılık 
olan gelirler, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (716 917), lira tahmin edilmiştir. 

28.12.1945 
Lira 
42 852 

7 000 

500 

6 000 

5 700 

2 000 

110 

4 217 
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B - CETVELÎ 

B. Lira 
239 500 

3 417 

290 000 

184 000 

1 Resimler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

2 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Genel bütçeden yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Geçen yıldan kalan bütçe ar
tığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle oyunuza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Hudut ve sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünce 1946 yılında elde edilecek ge
lir çeşitlerinden herbirinin dayandığı hükümler 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün 3656 sayılı kanunun 19 ncu 
maddesine giren hizmetlileriyle taşıtları kadro
ları bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Sayısı ve adı, bağlı (E) işaretli cetvelde ya
zılı tertipten 3656 sayılı kanunun 9 ncu ımaddesi 
gereğince yönetimi gerekli geçici hizmetler için 
aylık ücretli hizmetliler kullanılabilir. Bunların 
kadrolariyle 3656 sayılı kanunun 13 ncü madde
si hükümlerine giren ihtisas yerleri Bakanlar Ku
rulunca onanır ve ertesi yıl bütçesiyle Büyük 
Millet Meclisine sunulur. Bu tertipten alınacak 
kadroların eldeki kadrolara ek olmaması gerekli
dir. 

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

MADDE 5. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili olduk
ları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu tertibe 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten öde
nir. 

1928 - 1944 yıllarına ilişkin olup ta Genel 
Muhasebe Kanununun 93 ncü maddesine göre 
zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları 
bütçelerinde bulunan, borçlar, 1946 yılı bütçesinin 
gider bölümleri artıklarından eski yıllar borçları 
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bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
nekten ödenir. 

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

MADDE 6. — Gider tertiplerinden yapılacak 
harcamalara ilişkin formül, bu kanuna bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 7. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 2820 sayılı 
kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar
dan bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1946 
yılı içinde kullanılmaz. 

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

MADDE 8. — Bu kanun 1 Ocak 1946 tarihin
de yürürlüğe girer. 

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

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

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

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

8. — Orman Genel Müdürlüğü 1946 yüı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra-
pon^l/482) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz is
teyen var mı? 

îlk söz Gl. Şefik Tursan'indir. Buyurun. 
Gl. Ş. TURSAN (içel) — Arkadaşlar ezeli 

bir dâva olan keçi ve orman meselesinde partiyi 
haklı olarak orman kazanmıştır. 1937 senesinde 
kabul buyuru!an bir kanunla keçinin ormana 
girmesi yasak edilmiştir. Bunda keçi taraftarı 
olanlar keçinin senede verdiği süt, yağ ve hattâ 
kılından bahsederler. Fakat mücerret olarak 
keçi ile ormanı fayda bakımından yanyana ko
yarsak mesele orman lehine halledilir. Hakika
ten memleketin güzelleşmesinden sarfınazar ik
tisat, sanayi ve servet membaı olduğu nazarı iti-
bare alınırsa ormanların kıymeti aşikâr olarak 
meydana çıkar. Hattâ Toros'ta Katran namiyle 

[1] 10 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

bir ağaç oluyormuş, bunun tonu 350 ingiliz lf-
rasma imiş ve oraya münhasırmış, keçi de bu
nun düşmanı imiş. Ancak arkadaşlarım bu 3116 
numaralı kanun yapıldığı zaman yalnız bir ta
raflı olarak nazarı dikkate alınmıştır, diğer âmil
ler ve unsurlar düşünülmemiştir. Bendeniz bu
rada yerleşmiş köylerden, kendilerine otlak ayrı
lan köylerden bahsetmiyeeeğim. Yalnız benim 
dairei intihabiyem olan îçel gibi göçebelerin sa 
hib oldukları keçilerden bahsedeceğim. 

İçel'de bir milyon keçi varmış. Orada tabiî 
binlerce göçebe yaşıyor. Tasan bunları nazan 
dikkate almadığı için şimdiye kadar esaslı bir şey 
yapılamamıştır. Bu sene kanun tatbika konul
muş fakat kuraklık olduğu için halk sızlandı, 
Muhterem Bakandan bizde rica ettik, yazbaşma 
kadar olmak üzere orman eteklerinde otlak yeri 
gösterilmesine müsaade ettiler. Fakat arkadaşlar, 
yaz gelince ne olacaktır? Realite ile karşı karşıya 
gelecekler, bir tarafta kanun, bir tarafta orman 
ve keçi mevcuttur. Yapılacak yegâne iş bu göçe
beleri barındırmaktır. Bunların ne köyü, ne evi 
ne arazisi vardır, yalnız çadirlâr vardır. Yazın 
yukarıya çıkar, kışın aşağıya iner. Bunları barın
dırmaktan başka çare yoktur. Bunları iskân et
mek te tabiî muazzam bir iştir. Fakat arkadaşla
rım, bu devleti âdeta yeniden kurmak ödevini 
üzerine alan bu neslin karşılaştığı işlerin hepsi 
muazzamdır çoğunu halletmişlerdir. Bunu da hal
letmek zaruretindedir. Bunun ikinci bir çaresi 
yoktur. 

Şimdi içel Mıntakasmda Silifke'de bir Göksu 
barajı yapılıyor. Orada 100 000 dönümden fazla 
arazi İska edilmiş olacaktır. Buradan geçenler 
bilirler. Mersinle Silifke arasında büyük medeni
yet asarı görülüyor. Bu göçebeler burada pekâlâ 
iskân edilebilir. Fakat bu zaman meselesidir. 
Kanun çıkalı yedi sene olmuştur, hiç bir şey ya
pılmamıştır. Nihayet evvelce başlanmış olsaydı 
şimdi işin yarısı bitirilmiş olacaktı. Fakat araya 
harp girmiştir ve bu da yapılmamıştır. Binaen
aleyh Hükümet bu tedbirlere başlamak zaruretin
dedir. 

Arkadaşlar, bu iskân işi yapılırken bir taraf
tan ad otlak olmıyaıı ve barındırılmasma da baş
ka türlü imkân olmıyan keçilerin elden çıkarıl
ması için Hükümet ahaliye yardım etmelidir. 

Bu yardım ihraçta kolaylık göstermek ve hat
tâ prim vermekle kabildir. Belki orduya keçi 
eti yedirmek suretiyle de temin edilebilir. Ar-
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kadaşîar o- bölgede bir milyon geçi olduğuna gö
re her biri onar liradan, on milyon liralık bir 
servet mevcuttur, İçel vilâyetinde. Bu servet 
imha edilemez, bunun nazarı dikkate alınması 
mecburiyeti vardır. Bunlar yapılıncıya kadar, 
Bakanlığın zecrî tedbir almamasını istirham ede
rim. Aksi takdirde, yaz geldiği vakit, bunlar 
ifna edilemiyeceği için bir müşkilât çıkacaktır. 
Bunlar, hakkında zecrî tedbir alınırsa bir çok 
servetin heder olması ve bir çok ahalinin de boş 
yere ölmesini icabettirecektir. Buna karşı da 
denilebilir ki biz bu serveti muhafaza edelim 
derken, diğer taraftan orman serveti mahvola
caktır. îşte marifet odur ki bir yandan Hükü
metin esas ve büyük bir inkilâp dâvası olan, or
manları muhafaaz etmek, yeniden orman yetiş
tirmek meseleleri nazarı dikkate alınırken yine 
diğer büyük bir dâva olan iskân işlerini de ba
şararak ve diğer tedbirleri de alarak bu işi âcil, 
âdil, kati ve iyi bir şekilde hâl çaresini bulmak 
lâzımdır. Binaenaleyh, kıymetli Bakandan is
tirhamım bu işi yaparken, mutlaka en çabuk ve 
en kestirme yoldan gitmeği nazarı dikkte alma
sınlar. Biraz inhina göstersinler. Diğer faktör
leri de nazarı dikkate alsınlar, bu işin yalnız 
kendi Bakanlıklarını değil, içişleri ve Sağlık Ba-
kanıklarım da ilgilendiren bir Hükümet işi ol
duğunu nazarı dikkate alsınlar. 

Bu yönden işi yeniden tanzim buyursunlar. 
BAŞKAN , - Memed Uğur. 
İ M . UĞUR (Sivas) — Efendim, ben keçi 

hakkında konuşacağım. Keçi memlekete faydalı 
mıdır, zararlı mıdır? Şu muhakkak ki keçi, 
sahibi için faydalıdır. Amma şu da muhakkak 
ki orman için çok zararlıdır. Keçinin sahibine 
faydası şu noktadan oluyor; keçi öyle bir hay
vandır kî; dağda yayılır, gölden içer. Hele bir 
de orman bulursa keyfiye payan yoktur. Arka
daşlar, ormanın 4 tane düşmanı vardır, üçü 
canlı, biri cansız? 1: Karakeçi, 2 : Merkep, 3 : 
Deve, 4: Balta. Bunları ormandan uzaklastırır-
sak ormanı tahripten oldukça kurtarabiliriz. 

Arkadaşlar, iki canlı hâdiseyi huzurunuzda 
anlatmak istiyorum. Bugün ne kadar acıdır. 
Bilhassa kendi memleketimde ve kendi köyümde 
ve r> - 10.köyün geniş mikyasta arazisi vardır. 
Bu meraları gezince görülüyor ki 200 - 250 ara
sında ağıl viranları vardır. Bunun sebebi nedir? 
Bu geniş meralar vaktiyle tamaıniyle ormanmış. 
Adanı ormanın içerisine gitmiş, bir ağıl yapmış. 

.1945 0 : 2 
Ö saha tamamiyle bitince ikinci sahaya gitmiş. 
O da bitince üçüncüye... Hülâsa arkadaşlar bu 
kadar geniş sahada bugün dikili bir ağaç kal-
nıamaıştır. Bunun canlı misalini kendi köyüm
den ve mera sahibi olan köylerde buluyoruz. 
Bugün kendi köyümde yüz yaşma yakın adam
lar mevcuttur, bilhassa kendi köyümde böyle 
bir. adam var. Benim anam da 96 yaşındadır. 
verdiği ifadeye göre ormanlar, tanı bizim köye 
1500 metre kadar yakınmış. . Bugün tanı 15 sa
at uzaklaşmıştır. Düşününüz ki bizim gelecek 
nesillerimiz ne feci bir hâlle karşı karşıyadır. 

Diğer canlı bir hâdise anlatacağım; hep 
üzüleceksiniz: Orman Kanunu çıkmadan evvel 
bizim oradaki usul şu idi: Kar yağdığı zaman 
keçi sahiplerinden büyük sürü sahipleri yalnız 
başlarına, küçük sürü sahipleri sürüleri birleş
tirerek ormana sürerlerdi. ' Delikanlılar çobanın, 
köpeğin yiyeceğini.sırtlarlar ormana götürürler
di. 2 - 3 ay bu keçileri ormanda beslerlerdi. Hat
tâ mebus obuadan evvel bize yakın bir köyde, 
Zara köyünde bir adam - ismini söylemeyeceğim -
500 keçisiyle Çanakçı ormanlarına yanaştı, bu 
keçilerin o ormanda yaptığı fecaati görünce, 
beyefendiler, afalladım kaldım. O zaman ken
di kendime, yarap dedim, bu Devlet bu fecayii 
ne zaman görecek? Bu ne iştir? Kocaman or
manın halini bir görmeli, bütün ağaçlar balta
dan geçirilmiş. Bir tek adamın keçisi yüzünden 
milletin hayatına. taallûk etlen ormanları kurut
manın ne kadar acı olduğunu sizler takdir**cder-
siniz beyefendiler. 

Onun içindir ki, Atatürk ve İnönü, ben köy
lü çocuğunu bu kürsüye getirdikten sonra keçi 
lehinde söz söylemeğe benim vicdanım asla mü
saade etmez. 

Benim ınarıızatmı bu kadardır. (Alkışlar) 
O. DURSUNOĞLU (Kars) — Arkadaşlar; 

ben keçiden bahsetmiyeceğim. Yalnız, İsmail 
Uğur'un dediği dördüncü düşmandan, balta
dan bahsedeceğim. Ormandaki balta şehir na
mına işliyor. Soğuk bir mıntakanın milletve
kili ve soğuk bir mıntakanın evlâdı olduğum 
için soğuk canıma taketmiştir. İki senedenberi 
yakacak meselesi Şark'ta, ormansız mıntakada 
hususi bir dâva halinde tecelli etmektedir. Her 
sene yazın muayyen aylarda kışın üç aymın 
sıfırın altında 30 - 32 derece soğuk olduğu gün
lerin hazırlığını yaparlar. Bu senenin yaz orta
larında bu endişeyi çok fazla gördüm. Bu-
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nusüa orman korunmasın demek istemiyorum. I 
Ormanm bu memlekette korunma altına alın- ı 
masındski zarureti her insan takdir eder. Bir 
darbımeselimiz vardır; yaş kesen baş keser. Bu 
bakımdan bir ağacın kesilmesinin ben de her
kes gibi şiddetle aleyhindeyim. Zaman esas iti
bariyle odunu yakıt olmaktan çıkarmıştır. 
Odun bugün yakacak değildir. (Bravo sesleri). 
Bu mevzuda küeük bir hatıramı arzedeceğim. 
Gençliğime ait bir hatıradır. 1910 yıllarında 
Harç dağlarında ormanlık bir mıâtakada zen
gin bir adamın evinde idik. Sobabsş* sohbeti 
oluyordu. Memleketimizde ne yaktığımızı sor
dular, odun dedim. O halde çok zenginsiniz de
diler. Öyle ya Şarklı çok zengindir, çünkü odun 
yakmak kudretine maliktir. O gün vardığım 
bu hakikattanberi korumanın, bugünkü koru
manın, aleyhinde olamıyorum. Tama Bakanı
mızın söylediğine göre, memleketimizi, mesa-
haî sathiyesinin ancak % 13 ü ormanla kaplı
dır. Ormanca fakir denilen bir memleket % 
26 sı orman olan demekmiş. Biz fakirliğin de 
altına düşmüşüz demektir. Bu memleketin Kars 
hududundan Edirne hududuna kadar yapacağı, 
yani ikinci bir yakıt varsa o da tezektir. Benim, 
tezeğin aleyhinde bulunmak hatırımdan geç
mez. Fakat onun da toprağa iadesinin bir za
ruret olduğuna kaniim. 

Fakat dâva şudur ki, memleketin hayvan r 
stoku, 40 - 50 sene evvelki hayvan stokuna na
zaran, bilhassa Şark'ta çok düşmüştür. 1892 
senesine ait elime bir ağnam sayımı geçti. Me
selâ Erzurum sancağında koyun mevcudu 
1892 de 1 500 000 miş, bugün aynı hudutta 
450 000 rakamına düşmüştür. Sığır da aşağı yu
karı aynıdır, istilâ gördü, ordular geçti, harb-
ler yapıldı, bunun için uzunuzadıya esbabı mu-
cibesi üzerinde durmuyorum. Yalnız şu kadar 
arzedeyim ki, tezek denilen nesne etkiden ara
ba ile toptan satılırdı. Bu madde okkaya bin
di. Nerede ise amber gibi miskale düşeeektir. 
(Gülüşmeler). Ne olursa olsun bwnu toprağa 
iade etmek zaruretindeyiz. Gübre ile bire 10 -
15 alınan topraklardan bugün gftbresizlikten 
bire beşe kadar düştü. Odundan fayda yok, 
tezekten fayda yok. Ahvali havaiye ve eeviye-
yi değiştirmek elimizde değil, ne yapacağız? 

Bu sene Tarım Bakanı bu. mmt'akaya çok 
yardımda bulundu. Kendisine buradan teşekkür 
etmeği bîr vazife bilirim. Bu şehirin yakacak | 

ihtiyacına, takriben 30 000 ton odun konten
janı verdi. Fakat bu odunu çok uzaktan.ge
tiriyoruz. Kilometresini söylemiyorum. Bay
burt ormanları, Kiğı ormanları korunma orman
larıdır, Sarıkamış ormanları kerestelik ve ko
ruma ormanlarıdır. Bunların hepsi hak ve ger
çektir. Bunları teslim ediyorum. Binaenaleyh 
nereden vereceğiz; derdemez uzak mntakalar-
dan. Uzak mıntaka o kadar uzak ki yerini söy
lemiyorum. 1 000 küsur kilometre mesafeden 
gelecek. 30 000 tona 3 000 vagon tahsisini ica-
bettirir ki aşağı yukarı 150 tren eder. O za
man Şark'a gündelik tren işletmiş olacağız. 
Şimdi bütün bunları arzettikten sonra, başka 
imkân bulunmasaydı ödağacını getirip yakalım 
derdim. Amma imkân vardır. Onun için Ta
rım Bakanından, hem ormanını himaye, heto 
de buradaki ihtiyacı vaktiyle alacağı tedbirler
le gidermek için bir ricam var : Maden kömürü. 
Ekonomi Bakanımız bunu ancak ihraç mâlı 
olarak kullanacağını söyledi. Kömür halen ya
kıt vasıtası olmaktan çıkmış, hammadde hali
ne gelmiştir. 

Ekonomi Bakanının buradaki başka bir deme
cine göre yakıt olarak evlerde ve bilhassa husu
si meskenlerde yakıt olarak kullanılması iktiza 
eden şeyin doğrudan doğruya memleketteki lin
yitlerdir. Yakıta fazla ihtiyacı olan soğuk mın-
takalar da linyitten mahrum değildir. Misal ola
rak arzurumu alayım, bildiğim bir mıntaka ol
duğu için. 

Şehrin 7 Km. şarkında, 60 Km. garbında, 170 
Km. işmali şarkisinde üç büyük linyit var. Biri, 
Balkaya linyitleridir. Ekonomi Bakanlığı son 
zamanlarda bu linyiti işletmeye açmıştır. Fakat 
her iki istihlâk noktasına çok uzak olduğu ve 
yol da bulunmadığı için buradaki işletmeyi kal
dırdı. Hakikaten zengin ve güzel bir linyit. 
Fakat bunun istihlâk mahalline gelebilmesi için 
bir şart lâzım. Balkaya'dan Sarıkamış hattına 
kadar 80 Km. lik uzaklık var. Bu uzakhk geniş 
hat yapılınca 120 kilometreye çıkacaktır. Bi
naenaleyh, 120 Km. lik yeniden bir dekovil yap
mak zarureti var. O hattm yapılması, bu deko
vilin yapılması en az 7 - 8 senelik zamana ihti
yaç göstermektedir. Fakat kış 7 senede bir gel
miyor, her sene geldiğinden bu iş için başka 
tedbir aramak lâzımdır. Çare olarak yapacağrm 
ricayı bilhassa Tarım Bakanınm takviye etmesi
ni istiyeeeğim. Erzurum'un 60 küsur kilometre 
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garbında bir Kükürtlü kömürü vardır. Kömür 
işlerinde çalışmış işten anlar bir mühendisin ba
na verdiği malûmata göre bu kömürün kalorisi 
4500, rezervi 5 milyon tondur. Senede 100 000 
ton ihraç edersek bu şehiri 50 sene idare eder, 
diyor. Ben 50 sene istemiyorum. Dâvam şu
dur: Madaanki, Balkayayı ancak 7 - 8 sene sonra 
işletebileceğiz. Şimdilik Kükürtlü linyitini ele 
alsınlar. Şimendifer hattına 12 kilometredir. 
Varagele işliyebilir, Fırat ' ta yıkanır. Doğrudan 
doğruya trene yüklenir. Bu suretle hem Erzin
can'a, Kars'a hem de kalabalık bir merkez olan 
Erzurum'a gönderilir. Devlet 1200 kilometreden 
3000 vagon tahsis ederek odun nakline mecbur 
kalmaz. Orman da korunur, halk ta sıyanet edi
lir, başka çare yoktur. Buraya el koymak za-
ruretindeyiz. Yoksa ormanı da koruyanlayız. 
Kaçakçısı da olur, herkes gelir keser. Bunu bu 
yıl tertiplemeliyiz. Dileğim Kükürtlü'ye bir iş
letme koyalım. Hat yapılınca Balkaya'ya alı
rız. 

î. U. AYKURT (Eskişehir) — Sayın arka
daşlarım, bu yaz yaptığımız seyahat sırasında 
bazı gördüklerimizi burada arzetmek istiyorum. 
Arkadaşlar, ağacın büyük önemi Türk'lerce 
eskidenberi malûmdur. Demin, Sayın Cevat ar
kadaşımızın de söylediği gibi (yaş kesmek baş 
kesmek) derler. Atalarımız bu iki fiili bir tu
tarlardı. Vaktiyle Anadolu'nun ne kadar ma
mur olduğu, birçok ormanların bulunduğu ma
lûmdur. Birçok medeni eserler çıkmasiyle de 
bir medeni ve mamur hayat yaşamış olduğu sa
bit gibidir. Şüphesiz Anadolu eski zamanlarda 
daha ağaçlı, daha mamur, daha yağmurlu za
manlar geçirmiştir. 

Şimdi ormanlarımızın Hükümetimizce ko
runmağa başlaması, Devletçe işletilmesi esas 
itibariyle pek çok faydası olan bir harekettir 
ve çok yerindedir. Orman Genel Müdürlüğü
nün münasip yerlerde fidanlar dikerek orman
ların artırılmasına hergün çalıştığını görüyo
ruz. Hakikaten çok isabetli, çok ümit verici 
ve muvaffakiyete götürücü bir iştir. Şüphesiz 
orman bakımı, orman yetiştirilmesi hem bir 
yağmur, hem de bir millî servet meselesidir. 
Buna ihtiyacımızın ise ne kadar çok olduğu 
hepimizin malûmudur. 

Yalnız, bu isabetli işin halka taallûk eden 
bir noktası vardır. O da orman aralarında bu
lunan bir kısım köylerin arazi darlığı ve orman-
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dan istifade edememeleri dolayısiyle gayet müş
kül vaziyete düşmeleridir. Hattâ bunlar şu sı
rada yiyecek darlığına dahi düşmüşlerdir. Bu
nu arzetmekle orman hareketimizde yeni bir 
tadil, yeni bir teklif asla hatırımdan geçmez. 
Devlet ve millet namına çok faydalı bir işi yap
tığımız vakit, tatbik ettiğimiz vakit, Hükümet 
namına, millet namına, umum namına bu işi 
kararlaştırdığımız vakit bazan halkmızın bir 
kısmı bundan mutazarrır olabilirler. O halde 
yapılacak şey halka bu zarar veren vaziyetlere 
çare bulmak ve ormanın Hükümet elinde işle
mesine, ormanlarımızın korunmasına, yeni fi
danlıkların yetiştirilmesine devam etmektir. 
Bu takdirde nasıl olmalıdır? Bunu aramalıyız. 
Bu arazisi dağ, orman yakınında olan ahali 
müşkül vaziyettedirler, bunların bir kısmının 
el tezgâhları vardır. Bez dokurlardı, maişetle
rinin bir kısmını böyle temin ediyorlardı. Fa
kat şimdi ipliği fazla bulamayınca geçimlerin
de bu yönden de bir aksama olmuştur. Yalnız 
orman aralarındaki ufak tefek tarlalarından 
geçinmek zorunda kalmışlardır. Odun kesemi
yorlar. Bu yüzden müşkül vaziyete düşmüşler
dir. Bir kısmının ise tezgâhı filân da yoktur. 
Sattıkları köylü malı karşılığında 2 metre bez 
veya bir ayakkabı almağa bile muktedir olamı
yorlar. Bu vaziyet Sivrihisar'da, Seyitgazi'de, 
Mihalıççık'ta, Eskişehir'in dağ köylerinde gö
rülür, çok defa bir kısım işsiz halkla bizi kar
şılaştıracak vaziyettedir. Bunlara bir çare ta
kılmasını rica ederim. Fakat bu çare ihtimal 
ki yalnız Tarım Bakanlığının yetkisiyle bulu
namaz. O halde Hükümetçe esaslı tedbir lın-
mak lâzımdır. Tarım Bakanlığı tohum hususun
da, Hükümetçe yapılacak şeylerde elden gelen 
yardımı etmiştir. Buna teşekkür ettikten son
ra köylülerimizin izah ettiğim sıkıntılarına ehem
miyetle bir çare takılmasını rica ederim. Bu 
nasıl olabilir? Bendenizin aklıma gelen şey; 
orman aralarındaki köylüleri yerlerinde bırak
malı ve bunları orman işlerinde kullanmalıdır. 
Bu cihete dikkat olunuyor, gerçi bu köylülerin 
bir kısmı orman nakliyatında istihdam edili
yorsa da maişetlerini temine kâfi gelmiyor. 
Bu az işle maişetlerini temin etmeğe de imkân 
yoktur. Şu halde Mihalıççık'ta, Bozdağ'mda 
maden işleri açılabilir, başka iş de yaptırmak 
kabildir. Ne yapılacaksa yapılsın, esaslı bir 
tedbir alınsın. Anadolu'yu ormanlandırmak çok 
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iyi.bir iş olduğu halde bir kısım halkımızın sı
kıntı içinde yaşaması da asla uygun olmadığına 
şüphe yoktur. Artık buna köklü bir çare takı
lacağını ve bunlarm iş ve maişet ihtiyaçlarının 
karşılanacağını ümit ederek maruzatıma niha
yet vf/riyortım. 

t YALÇIN (Elâzığ) — Muhterem arkadaş
larım, ben evvelâ odun, kömür ve kereste fiyat
larının pahalılık sebeplerini ve ucuzlatılması ça
resi hakkındaki düşüncelerimi arzedeceğim. 

Pahalılığın sebeplerini şu şekilde toplryabili-
riz:. 

1. — Orman İdaresince bugün odun kesilme
sine müsaade edilen yerler, ellerindeki mevzu
atın fennin icabettirdiği yerlerden izin verilerek, 
eskiden olduğu gibi, odun kesenlerin istediği 
yerden, kolay yerden kesilmesine izin verilme
mesi. 

2. —• Arkadaşlar, Devlet işletmeleri, bir yer
de işe başladığı zaman karşılaştığı müşkillerden 
birisi de Devlet işletmesinin ele aldığı mevzuda 
menfaatları bozulan ve bu işle meşgul olan kötü 
niyetli insanlar işletmenin muvaffak olmaması 
için işletmede çalışması lâzımgelen ameleyi, iş
çiyi ve arabacıları daha geniş ve daha yüksek 
fiyat vermek ve bunların maliyetlerini yükselt
mek suretiyle halk üzerindeki iyi niyeti balta
lamak maksadı gütmeleri. 

3. — Kabul ve itiraf etmek lâzımgelir ki, teş
kilâtın bu işte acemiliği vardır. 

Dördüncüsü de amele ve nakil ücretlerinin 
yüksek olmasıdır. 

Şimdi arkadaşlar, evvelce odun ve kömür 
mevzuunu ele alıyorum. Odun ve kömür için 
kental başına Orman idaresinin aldığı tarife be
deli 15 - 20 kuruştur. İşletme masrafı olarak 
aldığı para ile beraber öyle tahmin ediyorum ki, 
eğer yanılmamışsam kiloda 30 - 40 santim mik-
tarındadır. Böyle olmakla beraber odun ve kö
mür hakikaten diğer şeylere nazaran pahalı gö
rünüyor. Çünkü orman içerisinde odunları top
lamak, istif' etmek, istif mahallinden istih
lâk merkezlerine nakletmek için verilen bir çok 
amele ve arabacı vesair masraflar vardır. Bun
lar maliyeti yükseltiyor. Acaba bu maliyeti 
ucuzlatmak için çareler ne olabilir. Benim mü
lâhaza edebildiğim şudur: Bir defa biliyoruz ki 
arkadaşlar, büyük şehirlerimizde yaktığımız 
kok kömürünün fiyatını ucuz tutabilmek için tat
bik ettiğimiz bir üsül var, maliyet fiyatlarını 
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başka kanallardan temin edilen meblağlarla kar
şılamak ve düşürmek. Halbuki ufak kasabalar
da, uzak yerlerde oturan vatandaşlarımız bu 
nimetten istifade edemiyor. Ankara'da bugün 
45 liraya kok kömürü alıyoruz. Aynı fiyatla 
da odun alıyoruz. Ankara'da 45 liraya kok kö
mürü alırken ne bileyim Erzurum'da 75 - 80 li
raya odun alıyoruz. 

Buradaki vatandaşlarımızın adalet bakımın-
daıı haklarını yiyoruz. 

A. ZIRH (Rize) — Onu da yapacağız, yapa
cağız. 

I. YALÇIN (Devamla) — İnşallah. 
Şimdi Orman İdaresi bütçesinde ormanları 

temizleme masrafı adı altında bir meblağ var. 
Acaba başka menbalardan temin edilecek para 
ile bu tahsisatı yükseltir de ormanda bulunan 
ve toplanması icabeden ağaçları istif mahalline 
nakline kadar yapılan masraf bu kısımdan tedi
ye edilir ve -maliyette düşürülürse zannediyo
rum ki odun ve kömür fiyatlarında ehemmiyet
li düşüklük temini mümkün olur. 

İkincisi;. arkadaşlar, odun ve kömür ve ke
reste nakil işlerinin mümkün olduğu kadar ara 
yere mütaahhidin kârını sokmaksızın doğrudan 
doğruya teşkilât tarafından köylüye yaptırmak 
meselesidir. 

Bu, oldukça ehemmiyetli düşüklüklere sebep 
olur. Orman idaresi bir imkânını bulabilirse odun 
ve kömürden idare masrafını maliyetten düsme-
lidir. Sonra arkadaşlar, Devlet Demiryolları 
odun ve kömür için tenzilâtlı tarife tatbik etme
lidir. Bu da yüksektir. Asıl mühim meseleye ge
çiyorum, orman nakliyatında su yollarından ve 
dekovilden istifade çok mühimdir. Bir misal ar
zedeceğim arkadaşlar; Bolu dağının batı, Abat 
dağının kuzey yamaçlarındaki ormanlarda mev
cut yüz binlerce ton odunu nakletmek için Düz
ce kasabasına kadar Orman idaresi bir dekovil 
hattı yaptı. Bugün dekoville nakledilen odunun 
kilosunu 60 paraya vermektedir. Bu yol Karade
niz'de bulunan Melen ağzına kadar temdit edilir
se çok muhtemeldir ki, istanbul'da odunun kilo
sunu 100 paraya, üç kuruşa satmak mümkün ola
caktır. Ve Ankara, istanbul ve oduna ihtiyacı 
olan diğer şehirlerimizi yıllarca idare edecek 
odun da mevcuttur. 

Orman Umum Müdkrlüğü düzce'ye kadar de
kovili temdit etmiştir. Fakat kendisinin loko
motifleri yoktur. Şuradan buradan tedarik edil-

— 6 1 3 — 



B : âl 2&.Î2.&45 6 : 2 
mis bir araba ile ve zorlukla nakliyat yapılmak
tadır. Aeaba Millî Savunma Bakanımız ellerinde 
mevcut ve işlerine yaramıyan dekovilleri vermek 
suretiyle bu nakliyatı ucuzlatmaya vasıta olamaz
lar mı? Bu mümkün değil mi? Keza Ekonomi Ba
kanlığı da şurada burada mevcut lokomotifi varsa 
bunu vererek bu ihtiyaca cevap vermek mümkün 
değil midir. Bu tetkik edilirse temdit edilen de
koville İstanbul ve diğer şehirlerin odun ihtiyacı 
ucuz olarak temin edilmiş olur. Sonra Düzce'de 
kurulmakta olan kurutma fabrikasında kura ke
leşte ucuz olarak Karadeniz sahillerine kadar 
nakledilmiş olacaktır. İstanbul'da, sahil kasabala
rımızda. ucuz kereste satmak mümkün olacaktır. 

Bu cihetin Hükümetçe nazarı dikkate alın
ması çok faydalı olur. Sonra idare mümkün 
mertebe lâzım olan yerlerde kendisi odun, kömür 
ve kereste satış depoları açarsa, ucuzluk ve re
kabet bakımından çok faydalı olur. 

Sonra arkadaşlar, odun ve kömürde o kadar 
fazlaya çıkmamakla beraber kereste fiyatlarını 
yüksek miktar tutan yani maliyeti yükselten bir 
mevzua geçeceğim. Salahiyetli yerlerden sorup 
öğrendiğime göre 155 liraya fabrikada satılan 
kerestenin maliyeye ödenen kazanç, müteahhit, şu 
ve bu vergilerinin yekûnu 35 liraya baliğ olu
yor. Bunu küçülttüm, 2,5 santim kalınlığında 
ve normal ebaddaki bir çam tahtası demesi, met-
remikâbı 155 liradan, 390 kuruş ediyor. Bu 
390 kuruşun 90 kuruşu muhtelif suretlerle Ma
liyeye dönen vergidir. Tahkik ettim, bu 390 ku
rusun bir tahtadaki 150 kuruşu, bütün orman 
teşkilâtının, elimizdeki bütçedeki işleri - ki 11 
küsur milyon lira tutuyor - gördükleri işin kar
şılığıdır. Geri kalan 140 kuruşu da köylünün 
eline intikal eden kısımdır. Bu, istif, fabrikaya 
nakil, kesim ve sair masraflar karşılığıdır. Bu 
suretle bir tahtada 390 kuruş ediyor. Mümkün 
görürüm ki, bu vergiler ve tesisler de yapılacak 
dikkatli ve tasarruflu hareketlerle çok umarım 
ki, kerestenin beher metre mikâbında 40 - 50 lira 
bir tenzilât yapma imkânı hâsıl olsun. Bu da 
ehemmiyetli bir konudur. 

Arkadaşlar; bakım memurları mevzuunu ar-
zedeceğim. Askerler tarafından korunmakta 
olan orman, malûmu âliniz bir kanunla Orman 
idaresine bırakıldı. Benim şahsi kanaatime gö
re ormanların korunması, bakımı ve yetiştiril
mesi mevzuunda en büyük vazife bakım memur
larına düşecektir. 

Bakım memurları diğer bir tabirle âdeta hu 
idarenin belkemiğidir. Bu arkadaşların bilhassa 
ahlâkî vaziyet bakımından daima dikkatle takip 
edilmesi çok lüzumludur. Arkadaşlar. Orman
cılık işi diğer vazifeler gibi değildir. Hepinizce 
de malûmdur, dağbaşında kaçak bir araba ile kar
şı karşıya gelen bakım memuru burada yalnız 
vicdaniyle karşı karşıyadır, hiç kimse yoktur. 
'Eğer bu arkadaşlar, ahlak ve karakter bakımın
dan sağlam olurlarsa orman dâvası yakın bir za
manda halledilir. Yok eğer umduğumuz gibi ve 
istediğimiz gibi olmazsa dâvayı kaybetmiş ola
cağız, arkadaşlar. 

Ben iki tane bakım memuru kursunu ziyaret 
ettim, oradaki arkadaşlar hakikaten bu mevzu 
üzerinde talim, terbiye heyetinin candan meşgul 
olduğunu gördüm. Burada yetişen çocuklar ha
kikaten bu dâvada bizim yüzümüzü güldürecek
lerdir. Fakat teşkilâtın derhal yapılması lâzım
dır. 

Bir kursla, iki kursla, bu işin derhal yapıla
bileceğini bendeniz tahmin etmiyorum. Teşki
lât derhal yapılır ve kurstan çıkacak ve kursada 
da daima bu mevzu üzerinde işlenecek çocuklar 
bu dâvayı kazanmamızda bize en çok destek ola
caklardır. Bu işe bakan memurlar vazife başın
da ve daima kontrol etmek vazifesi de genç mü
hendislerimize düşüyor. Millet ,bu genç mühen
dislerimizi heran kontrol edebilmek için lâzımge-
len vasıtaları vermekten çekinmemiştir. Mühen
dis arkadaşlar, vazifedarları yerlerinde her za
man kontrol etmezlerse bunların günahı da her 
halde büyük olacaktır. Bu arkadaşların bu va
zifeyi bihakkin başaracaklarına ben eminim. 

Şimdi arkadaşlar, keçi maselesine geçiyorum: 
İsmail arkadaşımız, Sivasta keçilerin ormana 

fazla zarar verdiklerini ve sekiz on sene içinde 
bir ormanı yok ettiklerinden bahsettiler. Bere
ket versin ki, kıl keçilerinden bahesttiler. Tif
tik keçiler denıekki onlradan daha .merhametli 
imiş. (Bravo sesleri). 

İ. S. UĞUR (Sivas) — Tiftik keçi yok bizde. 
(Keçi değil mi hepsi bir sesleri). 

f. YALÇİN (Elazığ) — Kıl keçiden bahset
tiğinizi zaten tahmin etmiştim. 

Şimdi arkadaşları keçilerin orman içinde, 
ormanda tahribat yapmıyacakl arını hiç kimse 
idia edemez. Fakat burada asıl nazarı dikkate 
alacağımız iş keçileri ormandan çıkardığımız za
man orman içinde ve civarında yaşıyatı, keçi 
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yüzünden maişetini temin ed«n vatandaşların 
ellerinden aldığımız bu gilir membaını kaldır
dıktan sonra bunun yerine ikame edeceğimiz 
bafka bir gelir membaı bulmak ve oaların ge
çinmelerini temin etmek, bu dâvayı halledersek 
mesele yoktur. Yoksa elimizde bir yasak listesi 
ile buraya girmek yasak, şuraya girmek ya
sak gibi tek bir yasak listesiyle işe baslarsak 
bu dâvayı halledenleyiz. Bu yasaktır amma bu
na mukabil size şu faydayı..-temin ediyoruz di
ye bir şey göstermek zaruretindeyiz. 

Şimdi arkadaşlar, orman içinde yaşıyan ve 
bu yüzden geçinen bir çok vatandaşlarımızın 
gelini vasıtalarının yerine ikame edilecek yeni 
işleri tetkik etmek için Tarım Bakanhğ teş
kilâtı içinde bir tebliğ yapmış; bu insanların 
ellerinden çıkan şeyin yerine ne gibi vasıtalarla 
ne gibi menfaatler temin edilebielceğini, bun
ların yollarını göstermenin tetkikini teşki
lâtına emretmiş. Bunu haber aidim; çok mem
nun oldum; eğer böyle bir şey varsa. Lütfen 
açıklamalarını dilerim. 

Benim bulunduğum muhite göre bunlara 
faydalı olacak şekillerini düşündüm. Sıra ile ar-
zedeyim. 

1. Orman içerisinde yapılacak işlerin mün
hasıran orman içerisinde ve civıarında yaşayan 
ve ötedenberi bu işle meşgul olan vatandaşlara 
verilmesi; 

İkincisi; orman içinde yaşayan bir çok köy
lülerimiz araba aletleri, parmak ve saire, şu 
bu yaparlar. Ziraat aletleri vesaire gibi, eğer 
Orman İdaresi kendi tesis ve atelyelerinde bu 
aletleri yapmak isterse bu vatandaşlar bu ka
zançlarından malınım olurlar. Hattâ benim ka-
naatıma göre Orman İdaresi gayet kolaylıkla 
bunlara kereste temin etmelidir. Sonra mahallî 
el işlerini teşvik etmeli. Köylüler boş zaman
larında bu el işleri ile araba takımı,, ziraat 
aletleri takımı gibi şeyleri yapmalıdırlar. Hat
ta mümkün olduğu kadar bunlara satış yerleri 
de temin etmelidir. Buradaki vatandaşlar elle
rindeki çıkardıkları diğer, işlere mukabil yeni 
kıymetler sağlanmış bulunmalıdırlar ki, bu dâ
vaya yalnız kanun korkusu ile değil, gönülden 
bağlansınlar. 

Hülâsa arkadaşlarım; işletmeler bir yere git
tiği vakit herhalde vatandaşın elinden abaaan 
işlerin yerine yeni işler bulmaları husununda 
rehberlik etmeleri lâzımgelir. 

.1045 0 : 2 
Sise bir misal arzedeyka. Nallıhan ile -Göy

nük arasnada seyahat ediyorduk. Seyahat et
tiğimiz arabada Orman Umum Müdürü de be
raberdi. Yolda bir yerde arabaları bozulmuş 
oturan bir kaç vatandaşa rastgeldik. Bize de-
düer ki ; ileride köprü başında bir yol mühen
disi vardır, fen memuru imiş, yolda kaldı ara
banıza alır mısınız? O fen memurunu evvelden 
tanıdığım için alalım, dedim. Aldık. Gidiyoruz. 
O fen memuru orman mevzuu üzerinde koauş-
mam*zdan içimizde bir ormancının mevcut ol
duğunu anladı ve yavaşça bana sordu, bu zat 
kimdir? Orman Umum Müdürü olduğunu ha
ber verdim. Adametağız hayretle ben sizi arı
yordum, bu yokla on senedenberi çalışıyorum 
yolun köprüleri bozulduğu zaman yakınlardaki 
ormanlardan kaçak kereste kesip bu köprüleri 
tamir etmek mecburiyetinde katıyorum. Or
man memurları da yakalayıp mahkemeye veri
yorlar!. Biz Devletin yo badana yapmak için çok 
müşkülâta uğrıyorduk. Buraya 6 ay evvel bir 
mühendis gönderdiniz, işletme müdürü imiş, 
hangi köprüye, nereye kereste lazımsa haber 
verdiğim zaman köprünün haşana kadar keres
teyi getiriverirdi, dedi. Allah senden razı okun 
bu yolları yapıyoruz dedi. İşte o teşkilâtın ba
şında olan arkadaşlar bu zihniyetle hareket 
ederler ve vatandaşlarımızın müracaatında her 
işlerinde .kolaylık gösterirlerde bu dâvayı da ko
laylıkla halletmek mümkünd»r. 

Arkadaşlar, orman yangınları mevzuuna 
biraz dokunmak istiyorum. Bütçede bımun için 
kırk bin liralık bir tahsisat gördüm, azdır. Bu 
vesile ile ormanda yangınları vaktinde hal>er 
alabilmek için yangın vuukunda bu yangınları 
haber alabilmek için Orman İdaresinin ne gibi 
tertibat aldığnu öğrenmeyi faydalı bulurum. 
Bundan başka Orman Idaresinki kurduğu fab
rikalarda yangınları önleyebilmek için terti
bat varmtdır, yoksa bu tertibatı almalarını 
faydalı bulurıim. 

Sonra bir kanunla hususi ormanların da ka
mulaştırılmasına karar verildi, Bu sene kamu
laştırılmasına karar verildi. Bu sene kamulaştırma 
için konulan bedeli 700 bin lira olarak görüyo
ruz. Bıı azdır yalnız mazbatada 319 bin hektar 
ormanın kamulaştırılaeağı ve bunun bedelinin 
de altı küsur milyon lira olacağından bahsedil
mektedir. Hatırımda kaldığına göre bu ka
nunun müzakeresinde Tarım Bakanı kamulaş-
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tırma bedelinin 20 milyon liraya baliğ olacağın
dan bahsetmişlerdi. Acaba bu vakamda bir 
yanlışlık mı vardır? Bunun da izahını ayrıca 
rica edeceğim. 

Şimdi arkadaşlar bir de işletme binaları 
mevzuu üzerinde ufacık bir şey arzedeceğim. 
İşletme binalıarı orman işletmesinde vazife alan 
mühendis ve memur arkadaşların barmması için 
yapılmış olan binalardır. Dağ başında vazife 
görmek için bakım memuruna bir tek kulübe 
yaparsak dâvayı halletmiş olmayız. Şehirden 
uzak bir mühendis bir bakım memuru akşam 
evine döndüğü zaman istirahat etmeğe hak ka
zanmıştır. Bunların yapılmasını bu arkadaşla
rımızın vazifelerini selâmetle görmeleri bakı
mından bendeniz çok faydalı buluyorum. 

Efendim; dağ başlarına bir çok binalar yapı
lıyor. Muhterem arkadaşlarım, müsaade bu
yurun, İstanbul'da, Ankara'da büyük kasaba
larda güzel binalar görmeğe alışmış olan göz
lerimiz bu dağ başlarındaki güzel binaları da 
yadırgamasınlar. Köylülerimiz de böyle güzel 
binalar görsünler, yaşamanın ne olduğunu an
lasınlar. Bunu esirgemeyelim. (Doğru sesleri, 
alkışlar). 

Arkadaşlarım bir şeyi daha Tarım Bakanın
dan rica edeceğim: Bizim keçilerimizi ormana 
koymadılar, kabul ettik. Orman dâvasının 
muvaffak olması için bunu seve seve kabul ettik. 
Bu kanunu tamamen tatbik edeceğini söyledi
ler. Fakat ben keçi sahiplerinin adına bir is
tida veriyorum ve diyorum ki, develer ne ol
du? Kabul ettiğimiz bu kanunda keçilerle bera
ber develerin de ormana girmesi yasaktır. De
veler hakkında bir şey işitmiyoruz. Acaba de
veler memleketten kalktı gitti mi? Bu mevzu
un da aydınlatılmasını rica edeceğim. (Alkışlar). 

Dr. F. ECEVİT (Kastamonu). — Değerli ar
kadaşlar mı ; arkadaşım İhsan Yalçın benim söy-
liyoceğim .şeylerden yansını söyledi, binaen
aleyh çok kısa söyliyeceğim. 

Yalnız kendisinin de temas ettiği bir mesele
ye bendeniz başka bir zaviyeden dokunmak mec
buriyetindeyim. Bu , kerestelik tomrukların sa
tışı meselesidir. İntihap dairemi bu yılı dola
şırken her nereye gittinıse bir şikâyetle karşı
laştım. Bu şikâyet yalnız bize mahsus ve mev
ziî bir hâdise olmaktan çıkıyordu. Tabiî bütün 
memlekette, orman mmtakalarmda görülen 
umumî bir hâdise olarak kabul edilmek lâzımdır. 

Î.1946 0 : 2 
O da şudur; tomruklar müzayede ile satışa çıka
rılıyor. Evvelâ kesiliyor, daha evvel vilâyet 
gazeteleriyle filân ilân ediliyor, müzayedeye 
konuluyor, tüccarlar toplanıyor, müzayede 60 -
70 liradan metremikâbı, başlıyor, faraza 100 
metremikâbı satılacak, artırılmaya başlanıyor, 
80, 90, 100 liraya kadar çıkarılıyor. Köylü, şe
hirli, kasabalı ihtiyacı olan keresteyi, tomruğu 
bizzat gidip işletmeden alamıyor. Üç, beş, on 
metremikâbı keresteye veya tomruğa ihtiyacı 
vardır, fakat vermiyorlar, behemehal ihtiya
cını müzayedeye iştirak eden ve satışa çıkarıl
mış olan keresteyi satın almış olan kimseden, 
yani tüccardan almağa mecbur kalıyor. O tüc
car müzayededen 100 liraya alıyor, kasabaya 
getiriyor, dükkânına koyuyor. Muayyen bir 
kâr nispeti koyduktan sonra 150 ye 160 a satı
yor. Halk bunu bizden ısrarla ve şiddetle iste
di. Aşağık yukarı kereste ve tomruk bir inha-
sar maddesi haline gelmiştir. Devlet bize kendi 
inhisar malını müzayede ile mi satıyor. Tütünü, 
sigarayı, şekeri müzayede ile mi satıyor? Mu
ayyen olan fiyatın üzerine nihayet nakliye ko
yuyor. Fakat esasta bunlar Devlet tarafından 
tâyin edilmiş olan bedelle satılıyor. Acaba Ta
rım Bakanlığı, Orman O en el Müdürlüğü böyle 
bir mevzua, böyle bir karara varamaz mı? Mu
ayyen bir fiyat tesbit edebilir. İsterse eder. Mu
ayyen bir fiyat tesbit eder, bunun üzerinden şu 
kadar satış kârı koyabilir. Vatandaş da kolay
lıkla ister tüccardan alır, isterse işletmeden, ka
saba işletmeye yakın ise kasaba halkı gider ora
dan alır. Binaenaleyh bu mesele hakkında Ta
rım Bakanının lütfen bizi tenvir etmesini ve «ia
reler aramasını rica ederim 

İkinci dâva şudur: Arkadaşlarım bu bizim 
dâvamız değil, sizin dâvanız değil; bütün mem
leket davasıdır. Çok mühim meseledir, arze
deceğim. Hususi ormanlar kamulaştırılmadan 
evvel, o kanun kabul edilmeden evvel, yani hu
susi ormanlar mevcut iken Devlete ait ormanlar 
içinde vatandaşların yaptığı kesişlerin bazan ha
kikaten çok feci bir mahiyet aldığı ve ağır bir 
mahiyete yükseldiğine işaret etmek isterim. Ar
kadaşlarım bizim İsmail arkadaşımız orman tah
ribatı yapan unsurların dört olduğunu, bun
lardan üçünün canlı ve birisinin cansız olduğu 
söyledi. Cansız olan baltadır. Fakat balta can
lılar elinde korkunç bir âlet olarak araba İçin. 
bilmem şunun bunun için, soymuk için, balta 
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sınaması için mütemadiyen keser. Bütün bu 
dâva haricinde büyük bir ticaret metaı halini 
alan kereste serveti gelir. 

Bu ormanlrm içinde tüyler ürpertecek ka
dar birtahribat yapan vatandaşlar vardır ve 
Tarım Bakanlığı maalesef bu tahribata karşı 
muhtelif sebeblerle müessir birşey yepacak hal
de görünmemektedir. 

Vaziyeti arzedeyim. Karkalmaz deye bir or
man vardır. Ben ve Kastamonu Milletvekilleri 
arkadaşlar davet edildik, buraya gitmeğe. Orman 
da yapılan tahribatı bizzat gözümüzle görelim, 
bilelim istledier. Araçtan kalktık. 15 Km. de
rinliğinde bir orman içine daldık. Nihayet bir 
mevkie vardık. Oradan bir âfet geçmiş, orada 
bir hâdise geçmiş. Orman içinde geniş bir saha, 
ölçmek mümkün değil amma tahminen şöyle 
bir baktık oldukça. Bir yer ve kesilen budanan 
ağaçlar. Kesik saklara baktık belli ki köknar
lar, çamlardır. Hem de yüzer ve iki yüzer se
nelik. Aramızda konuştuk. Büyük bir orman 
katliamı karşısında idik. Yanımızdaki mühen
dis dedi ki: 30 000 metre mikabı, 3 milyon lira
lık bir kesiştir. Bu kesişin nasıl yapıldığını 
sordum. Pek enterasandır yüksek heyetinizi 
onun için rahatsız ediyorum. Hâdise şöyledir: 
bir köy bekçisi veya köy kâtibi tasarlamış, ke
reste fiyatının alabiltiğine yükseldiğini görünce 
az zamanda zengin olmak hırsına kapılmış. Dev
let ormanına civar olan 2 - 3 köy halkiyle anlaş
malar yapmış. «Senin tarlan mı var?» «Evet!» 
«Senin bahçen mi var?» «Evet!» «Verin bana ta-
putlarmızı ve gelin benimle beraber sizin tarlanızı, 
bahçenizi arayalım.» Bizim tarlamız, behçemiz bu
rada!» «Yok efendim ,siz bilmezsiniz gelin!» Götü
rüyor bunları Devlet ormanının içine "Ne diyor 
senin tapunda? Şimal tarafında, kuzey tarafında 
yol var. Ha, şurada yola benzer bir şey var. Ba
tısında? Dere var. îşte şurada deremsi bir şey 
var yağmur sularından bir sızıntı; işte bu de
redir, öte tarafı? o da taşlıktır» «-Hani taş neresin
de?» «Canım işte dört tane taş var ya, dörtte 
sen koy olur sekiz, tşte senin tapunda yazılı tar
la mahalline yakm bir manzara.» «-Ey amma bu
rada orman var» «Zararı yok bunları hep beraber 
budayacağız!» Bu suretle 100 - 150 ameleyi ar-
.zettiğim sahaya teksif ederek 30 - 40 bin mikâp 
ormanı kesmişler. Bundan ötesi evet ondan öte
si biraz şey (Nedir o sesleri) îşte biraz şey. Ya
ni sabit oluyor ki orası köyün bahçesidir. Evet 

sabit oluyorki ellişer santim ara ile insan kol
larının kavramıyacağı kadar geniş ağaçlar tarla 
içinde büyümüş. Her biri iki üç yüz senelik bü-
yüyebilmiş bu ağaçlar bir haftada yok olmuş. 
Üç milyon lira arkadaşlar. Her köylüye kendsine 
devrettği tapu mukabilinde iki üç bin lirasını da 
vermiştir. Daha keserken de angaje ettiği yerle
re, şehirde, şurada, burada satılmış. Amma son
ra, keşiflerle, tetkik ve tahkiklerle sabit olmuş 
ki, arazi hakikaten bahçe idi, tarla idi. (Tar
la olduğu mu? sesleri). Evet, tarla olduğu sa
bit olmuş. Bize kaymakam söyledi, b«hçe oldu
ğu sabit olunca nasıl ağzımızı açarız, dedi. 
Adam bu ağaçları kereste halinde oraya bu
raya dağıtacak, 2 - 3 milyona sahip olacak, 
hem de bir haftada. Ancak Orman İdaresi bu
na müdahale etmiş, nakliyatına izin vermemiş
tir. Şimdi mahkeme karariyle sabit büyük bir 
dâva var, bu adamın malı olmak lâzım. Tarım 
Bakanlığının gözö önünde cereyan eden mua
meleler odur ki, 2 - 3 milyon liralık servete 
hak iddia eden adamı ele alamıyor. Ne olu
yor? Şimdi yerde 30 bin metremikâbı ağaç ya
tıyor. Hattâ Daday'da 10 bin metremikâbı ağa
cın da ayrıca yerde yatmakta olduğunu söy
lediler. Arkadaşlar, bu bir faciadır. Yüksek 
Tarım Bakanlığından rica ediyorum, yapmış 
olduğu bu ağır fiilin suç mahiyeti sebebiyle ce
za görecek yerde mükâfatlandırılmasma asla 
razi değilim. Bu, bizi dilhun eden bir hâdise
dir. Buna çare bulunabilir, Yüksek Heyetini
zin de tasvibine mazhar olacak bir çare bul
mak mümkündür. Huzurunuza böyle bir çare 
ile gelmesini ve bu zararı mümkün merte ön
lemesini Tarım Bakanından rica ederim. 

Değerli arkadaklar, bendeniz de köşesinden 
kenarından aynı keçi meselesine dokunacağım. 

Efendim; çok şükür bizim keçiler İsmail 
Uğur arkadaşımızın bahsettiği karakeçiler de
ğildir, tiftik keçisidir. Tiftik keçisinin ormana 
zararlı olduğu muhakaktır. Bunu kabul etme
mek için sebep yoktur. Keçiler ağaçların fi
lizlerini yiyorlar, yüksek kısımlarını da köylü
ler deviriyor. Orman ve keçi birbirinin zıddı, 
birbirinin mütenafiri iki mefhumdur. Eğer or
manı biz himaye edeceğiz, keçiyi atacağız der
sek böyle bir dâva yoktur. O halde ya keçi, 
ya orman diye Aristo mantığına göre önümüze 
çıkarlarsa, bize orman lâzım, keçi mahvolsun 
veya keçi lâzım, orman yansın, bu mantıkla 
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karşımıza çıkarlarsa mesele yoktur. Hem or
manı, hem keçiyi korumak isteyen, hem keçi
sini heba etmemek, hem de ormanı tahrip et
memek isteyen için bir üçüncü sistem bulmak 
lâzımdır. Böyle bir sistem vardır, bunu kabul 
etmek lâzımdır. Ben vaktiyle birinci sınıf tif
tik ihracatı yapan birisi idim. Benim memle
ketimde güzel tiftik yetişirdi, bu tamamen ta
biatın bir mevhibesi olarak verilmiş bir nimet
tir. Keçi burada kolayca yetişiyor. Amma 
tiftiğin dünya üzerindeki kıymetini ekonomik 
bir zihniyetle kavrayan İngilizler yıllarce evvel 
bunu kendilerine ait geniş toprak parçaların
da yetiştirmeğe muvaffak oldular. Birinci tec
rübede muvaffak olamadılar, ikinci tercübede 
de muvaffak olamadılar. Fakat nihayet Kap 
denilen yerde ve diğer müstemlekelerinde sen
tetik bir surette bizden döl aldılar, keçiyi ye
tiştiriyorlar. Amma ne yazık ki, Kap' ta hiç 
orman yok demektir. Hayır orman olmazsa ke
çi de olmaz. Şu halde demek ki hem orman 
var, hem de keçi var. Bu adamlar, orman ve 
keçi mafhumunu bir arada nasıl idare ediyorlar, 
hangi bilgi ile telif ediyorlar? Eğer keçi or
mansız olmuyorsa, orada demek ki hem orma
nı muhafaza etmek, hem de keçiyi yetiştirmek 
imkânı vardır. Keçi ormansız da olabilir. İspatı 
var. Stepler tiftiklerle dolu. Haymana'da öy
le, Ankarada öyle, Keskin Öyle, Yozgadda öyle. 
Ormansız, pırnallık yerlerde, ufak meşe fidanı 
yetişen yerlerde keçi yaşıyor. 

Bir arkadaşım, benden salâhiyeti çoktur, 
böyle yerlerde yetişen keçinin tiftiği orman
larda yetişen keçilerin tiftiği kadar iyi olmu
yor, dediler. Müsaadeleriyle söyliyeyim, bilmi
yorum amma buna kati olarak inanmış değilim. 
Steplerde mükemmel tiftik yetişiyor. 

Arkadaşlar, Orman Koruma Kanunu tiftik
lerin idam edilmesine dair bir kanun değildir. 
ormanı koruruz, baltadan koruruz, mütecavizden 
koruruz, kötü niyetli vatandaştan koruruz ve hat
tâ keçiden koruruz. Amma akli tedbirler alalım. 
Bazı formüller ve çareler bularak hem ormanın 
devamına imkân verelim, hem de keçinin kesil -
memesine, Biz Arac'a giderken bir köy pazarın
da halkın daveti üzerine toplandık. Ben duy
madım amma arkadaşım Hamdi Çelen duymuş. 
Ona bir köylü şöyle demiş: Ben bu civarın en 
zengin tiftik keçisi sürüsüne malikim. Amma 
benim kamulaştırılmadan önce şahsıma ait orma-
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nım vardı. Ormanımda bu keçileri beslerdim. 
Orman da güzelleşir ve çoğalırdı. Hem keçim 
oradan geçinir ve hem de ormanım gelişirdi. Ya
ni şu misalden de anlıyoruz ki, Eğer köylü ister
se orman mahsulüne mâni olmadan keçiyi orman
da beslemek mümkündür. 

Arkadaşlar, demin Cevat Dursunoğlu arka
daşımızın dediği gibi gübresinden toprağın istifa
de ettiği, sütünden kendisinin istifade ettiği, son
ra tüyünü de satarak bir memleket serveti olarak 
yurdumuza dışardan talepler ve istekler getiren 
böyle bir meseleyi tek hamlede çizip atmak ve 
parmanide mantikı ile ya keçi, ya orman de
yip bu mantıkla ölçülecek olursak hata etmiş 
oluruz. Mesele arzettiğim gibi değil, o kadar 
mühimdir ki, biz dünyada aşağı yukarı ikinci 
dereceyi tutmuş vaziyetteyiz. Tiftiğimizin kul-
lanılmıyacağı hiç bir yer yoktur. Ekonomi Ba
kanı arkadaşımla sabahleyin görüştüm. Bütün 
kumaşlara katılabilir, kadifeye katılabilir, hattâ 
doğrudan doğruya tiftikten dokunmuş kumaşlar 
bugün çok rağbettedir. Meselâ mekteplerde, as
kerî kıtalarda bu tiftik kumaşı tevziatı yapılabi
lir. Bugün üçyüz ton, yarın ikibin ton ve hele 
iplik fabrikası yapıldığı takdirde bunun gelişi
minin ölçüsüz olacağı aşikârdır. Onun için böy
le elimizde tabiatın bahşedilen bir mevhibeyi 
kıymetten düşürmek, alınacak tedbirler varken 
yukarıda arzettiğim gibi ya orman, ya keçi man-
tıkına göre böyle ölçülmeden, hesaplanmadan 
harekete geçmek hiç te doğru değildir. Bu ba
kımdan bu gibi esaslı bir mevzuda, ciddi olarak 
düşünülmesini ve ona göre telâkki edilmesi kana-
atındayım. (Doğru sesleri). 

BAŞKAN — Dağlıoğlu. 
Oy vermeyen arkadaşlar, lütfen oylarını ver

sinler. . 
Oy toplamasına son verilmiştir. 
H. T. DAĞLIOĞLU (Antalya) — Arkadaş

lar ben keçileri müdafaa için geldim. 
1. ARVAS (Van) — Bravo. 5 000 000 insa

nı da beraber müdafaa ediyorsun. 
H. T. DAĞLIOĞLU (Devamla) — Ben, or

manın yurt için ne kadar bir servet olduğunu 
bilmez değilim. Ormanlarımızın ne büyük tahri
bata mâruz kaldığını da bilmez değilim. Amma 
alelıtlak memleket için büyük bir servet olan ve 
memleketin iktisadi hayatında büyük bir varlık 
olan keçilerin ulu orta katliâm edilmesine de bir 
memleket çocuğu sıfatı ile asla cevaz veremem. 
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Keçi deyince, akla şüphesiz tiftik keçisi ile kıl 

keçisi gelir. Bizde bilhassa dağlık mıntakada ya
şayan geniş ve kesif halk tabakası bilhassa keçi 
yüzümden geçinirler. Bu yaz 3 - 4 vilâyette tet-
kikatta bulundum. Gezdiğim yerlerde binler ve 
milyonlarca halkın tek bir ıstırabı, ne olacağız, 
keçimiz giderse biz ne yapacağız? Bütün bu ıstı
rabı, bu sesi birçok yerlerde duydum. Kısa bir 
hesap neticesinde anladım ki, bir keçi bir köy
lüye senede 12 - 15 lira arasında bir para getiri
yor. Fukara ineği olan bu keçi sayesinde bu halk 
yaşamak imkânlarını buluyor. Keçinin bu or
manlara zararı vardır amma keçinin o nispette 
memleket servetine büyük bir faydası vardır. 
Bunu telif etmek imkânı vardır. Keçi memleke
tin iaşesinde de mühim bir rol oynar. Keçiyi 
kaldırdığımız gün o dağlarda yaşayan insanları 
nasıl geçindireceğiz, nasıl geçinecekler? Arka
daşlar, dâva yalnız orman veya sadece bir keçi 
davası değildir. Bir iç iskân siyasetidir. Keçiyi 
kaldırdığımız gün bu halk ne yapacak? Sürecek 
miyiz? Onların yegâne serveti, yegâne maişet 
medarı olan bu serveti ellerinden aldığımız gün 
bu halk nereye gidecek? Ormancılık yapsın. Na
sıl yapacak? Bal yetiştirsin, petek yapsın. Bun
lar kolay işler değildir. Nazariyata kapılmıya-
lım. Bir iktisat sahasını kaparken yanında ikin
ci bir iktisat sahasını açmadığımız takdirde yap
tığımız işlerin fena tesirler yapacağına muhakkak 
nazariyle bakmak lâzımdır. Bence geçi ve orman 
dâvasını telif etmeğe imkân vardır. Bu sebeple 
orman yanında hatırı sayılır bir servet olan ge-
çileri ihmal etmiyelim. Bilmiyorum memlekette 
kaç milyon keçi vardır. Bunları birdenbire na
zari bir düşünce ile bu serveti mahvetmeğe hakkı
mız yoktur. Etraflı tetkikat yapmadan ve orman 
sahalarını tahdit etmeden keçilerimizin imha 
edilmemesini rica ediyorum, telif imkânı vardır 
sanıyorum. 

I. H. BALTACIOĞLU (Afyon Karahisar) — 
Saygı değer arkadaşlar! Orman işinin bir Orman 
Umum Müdürlüğü işi, nihayet bir Tarım Bakan
lığı işi olarak incelenmesine gönlüm hiç razı ol
muyor. Benim inancım şudur: Orman işi bir va
tan işidir, vatanın egemenliği ve vatanın bütün
lüğü işidir. Şöyle düşündüm: ormansız vatan 
olmuyor, olsa da gelişmiyor. Ormanı olan büyük 
imparatorluklar ormanlarını yakar ve keserse in-
kiraz buluyor. Bu bir tahmin değil, gerçek!... Ta
rih bize öğretiyor: Roma İmparatorluğu inkiraz 
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bulduğu gün bütün romalılar sıtmalı idiler. Ro
malılar'da kötü bir âdet vardı, istilâ ettikleri ve 
egemenlikleri altında bulundurdukları büyük or
manların büyük ağaçlarını kütük haline getiriyor
lar ve koskoca hamamların külhanlarında yakı
yorlar ve saatlarca, günlerce süren hamam safa-
ları yapıyorlardı. Yine tarihçiler Romalılar'dan 
kalan büyük, muazzam hamamları bu kötü âdetin 
delili olarak gösteriyorlar. Romalılar ormanları 
yaktıktan sonra ülkelerindeki sular azdılar, ar
tık zabıt ve rabıt nedir bilmez oldular ve ovalan 
istilâ ettiler, önce feyiz kaynağı olan bu sular 
sonra tahribat unsura oldular. Ovalar, ekilmiş 
ovalar, bataklık alanına döndüler, sivrisineklere 
vatan oldular. Sivrisinekler Romalılar'm kanına 
girdiler ve onların enerjilerini sıfıra yaklaştırdı
lar ve Romalılar inkiraz buldular. Kazılarda gör
düğümüz tabaka tabaka medeniyetler belki bu or
man tahribatı ve onun sonucunda meydana gelen 
bataklık ve sıtma yüzünden inkiraz bulmuşlardır. 
Onun için bizim vatan için orman dâvası büyük 
bir dâvadır, yalnız tarım ve teknik dâvası değil
dir. Nüfus, egemenlik davasıdır. Problemi her 
bakımdan gözönünde bulnudurmahyız. Bunun 
sıhhate olan, dolayrsiyle tesiri, nüfusa olan dola-
yısiyle tesiri, varlığımıza ve bütünlüğümüze, ser
vetimize olan dolayısiyle tesirini gözönünde bu
lundurmalıyız. Başmızı ağrıtmamak için bir iki 
nokta üzerinde değerli arkadaşım Tarım Baka
nının dikkatini çekeceğim. 

Zecrî tedbirlere ben de inanan adamım. Zabı
tanın, polisin son dakikada yapacağı işler vardır. 
Asıl tedbir tabiati eşyada dahil olandır, kanunu 
zarurete uygun olandır. Ben Bağlum köyü diye 
bir köy gördüm, Ankara civarında! Otomobil
den inip çıkıncıya kadar, girdiğimiz dakikadan 
başlryarak ayrılıncaya kadar kadınların, ço
cukların, gençlerin ellerine tezekleri alarak yas-
sılttığmı gördüm. Böyle bir köyde temizlik ol
mağa imkân ve ihtimâl yoktur. Böyle bir köy
de sosyal yardım teşkilâtının yapacağı öğütlerin 
tesiri, eseri sıfırdır. Böyle sabahtan akşama ka
dar tezek yapan insanlar temiz kalmamağa mah
kûmdurlar. Eğer biz burada temizlik medeniye
tini kurmak istiyorsak buraya yakıt sokmaktır, 
ilk yapacağımız şey! Bunu yaptık mı derhal 
tezekten pis işten vazgeçer, ekonomideki sâyi 
ekâl kanununa göre... Peki; yakacak bulumıyan-
lar ne yapacaklardır? Bunlar temizlik ideali 
namına ölecekler mi? ölmezler, tezek yakacak-
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lar, kömür bulamazlarsa odun çalacaklar, ihti
yacı gidereceker. Binaenaleyh Tarım Bakanı ar
kadaşımızın nazarı dikkatini ve dolayısiyle bü
tün Hükümet unsurlarının nazarı dikkatini cel-
bediyorum. Eğer biz memlekette, ülkemizde, 
bir yakıt siyaseti, böyle, demokratik bir siyaset 
takip etmiyecek olursak ormanları tecavüzden 
ve tahribattan kurtaracağımıza imkân ve ihti
mâl yoktur. Kömürün adilâne ve müsavi bölüm-
lenmesine, yani tevziine gidilmesini bekliydim. 
O zaman, tezekle oynamak güçtür, odun yak
mak için sebep kalmaz, kömür daha ucuzdur, 
sıhhidir, ısıtıcıdır. Birincisi bu! ikincisi, bu 
zavallı keçilerin aleyhinde çok şeyler söylendi. 
Bu zavallı hayvanları ben müdafaa edecek deği
lim. Çünkü arkadaşlarım benim diyeceklerim
den daha güzel söylediler. Ben de ezbere söyli-
yecek değilim, besledim bu hayvanları! Bunlar 
mükemmel birer transformatördürler. Öyle böl
gelerimiz vardır ki, orada, tabiî şartların icabı, 
orman yetişmez, ancak çalılar yetişir. Orada 
fabrika yoktur, orada ticaret yoktur, an
cak burada keçi yetiştirilir. Eğer arkadaşlar, 
keçileri vatandaşlar bu güzelim ormanlara sal-
dırtırlarsa, keçiler insanlar gibi ahlâkî ve be
diî hayvanlar olmadığından içgüdülerine tâbi 
olarak filizleri yer. Keçilerin ahlâkî mesuliyeti 
yoktur. Asıl mesuliyet keçi sahiplerinindir, ke-
çieri ormana saldırdıkları için! Şöyle bir fikrim 
var ki, teknik salâhiyetim olmadığı için teklif 
edemiyeceğim. Yalnız nazarı dikkate arzetmek 
için bir iki cümle ile söylüyorum. 

Bize lâzımolan, arkadaşım Dr. Fahri Ecevit 
gayet güzel anlattı, ormana keçi sokmamak yan
lıştır, tez! Ormana keçi sokmak yanlıştır; an
titez! Sentezi bulalım. Benim fikrim şudur: 
Acaba teknik adamlarımız keçi besleme bölge
lerini gösterir bir harita yapamazlar mı ? Ve 
bunun için bir kanun çıkaramaz mıyız? 

Sözümü bitirdim. Yalnız yine tekrar ede
ceğim ki, ormansız vatan olmuyor, ormansız 
vatan beşerî olmuyor ve orman tarımın değil, 
fakat vatanın, beşerî coğrafyanın unsurlarından 
biridir. Bize vatan lâzımdır, vatanımızı mutlaka 
ormanlaştıracağız. (Alkışlar) 
A. K. YlĞlTOĞLU (Amasya) — Sayın arka

daşlar; bendeniz de bu sene Cenup mıntaka-
sında, Dağlıoğlu arkadaşımızın gezdiği mmta-
kalarda keçiler üzerinde tetkikat yaptığı bölge
lerde bir gezi yaptım. Bu seyahat esnasında 

Muttan, mağra yolu ile Silifke'ye doğru gidi
yorduk. Bizi Orta yolda köylüler karşıladılar. 
içimizde Miletvekili arkadaşlarımızdan biri de 
vardı. Köylüler bize izazı ikramda bulundular. 
osırada gözüme köyün üstbaşmda bir koru ilişti. 
Sordum, bunu ne zamandan beri koruyorsunuz? 
Epi zamandan beri koruyoruz dediler, çünkü 
bunu korumazsak, dağ üzerimize yıkılıyor, yağ
mur vesaire köyde tahribat yapıyor dediler. Ke
çileri ne yaptınız dedim, çünkü biliyordum ki, 
1943 de, 1937 tarihinde çıkan Orman Kanu
nunda, keçileri ormana sokmamak için yasa
ğı tekrar ele alınmıştı. Bu vatandaşlara müd
det ve mühlet verilerek ormana keçi sokmama
ları için bir tebliğ yapılmıştı. Sordum keçileri 
ne yaptın? 400 keçim, vardı, 200 nü sattım, 200 
nü tutuyorum dedi. iki yüzünü niçin bekletiyor
sun dedim? işarı ahırı bekliyorum cevabım 
verdi. 

Arkadaşlar, kendisine üçüncü bir sual sor
dum. Dedim ki, siz, keçinin ormanla beraber 
yanyana bulunacağına kanimisiııiz ? Hayır dedi. 

Arkadaşlar, bu köylü, ormanı keçinin öl
düreceğine kanıyor. Fakat o kanaat kendisin
de bulunmakla beraber devamlı olarak keçi
nin; bir zaman 1937 tarihinde çıkan kanunu 
üzerine şiddetle yasak edildiğini bilahara gev-
şetildiğini biliyordu. Şimdi ikinci yasak daha 
geliyor Nihayet yine gevşetildi. Keçi miktarı 
alıp yürüyecektir. Bendeniz, arkadaşlarımca 
malûmdur, ormancılık meslekinde bulunmuş bir 
insanım. Keçi ormanla yanyana bulunamaz; bu
na katiyen imkân yoktur. Bu ateş ve barut gibi 
dir. Nasıl ateşle barutu yanyana bulundurmak 
imkânı yoksa keçinin de ormanla birlikte ya
şamasına imkân yoktur. 

Yalnız benden evvel söz ıalan sayın arkadaş
larımdan bazıları bunların kabili telif olabi
leceğini, Tarım Bakanlığının bu mesele üzerin
de tetkikat yapmasını ileri sürdüler ve müta
lâalarını takviye etmek için de memleketimizin 
bazı yerlerinde çalılıkların bulunduğunu ve ke
çilerini bu çalılığa sokmaya müsaade istediler. 
Evet arkadaşlar, memleketimizin Akdeniz ve 
Karadeniz sahillerinde çalılık haline gelmiş or
man bakiyeleri vardır. Fakat bunların çalılık 
haline gelmesinin başlıca iki faktörü vardır, in
san ve hayvan, insanlar bu mmtakadan, yakın 
ve nakli kolay olduğu için ısınmak veyahut ke
reste ihtiyaçlarını karşılamak için kesim yap-
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mışlardır. Bu kesimler de düzensiz yapılmıştır. 

İkincisi; hayvanları beslemek için buraya ke
çilerini, koyunlarını sokmuşlar ve otlatmışlar 
ve buralar çalılık haline inmiştir. Cenup vilâ
yetlerimizde yaptığım seyahatta yanımda bulu
nan milletvekili arkadaşıma dedim ki, aşağıda 
çalılık olan ve iki iiç metre boyunda olan pırnal 
Mut civarında altı metre yüksekliğindedir. Çün
kü burada orman sahildeki kadar tahrip edil
memiştir. Onun için kalmıştır. Oradaki çalı
lıkların da ihtimamla üzerinde durmamız lâ
zımdır. İhtimamla bakıldığı takdirde % 12 mik
tarında olan orman nispetimiz çoğaltılması müm
kün olacaktır. 

Arkadaşlar, esas itibariyle benim burada ke
çinin leh veya aleyhinde söz söylememe lüzum 
yoktur. Bunu muhterem Heyetiniz bundan se
kiz sene evvel çıkardığı kanunla tâyin etmiş, 
tâyin etikten sonra da yasağını koymuştur. Or
man içerisine keçi sokulmıyacak demiştir. Hal
buki biraz evvel de ifade ettim, bizim orman 
sahamız % 13 ü geçmiyor, diğer sahalarda % 
87 demektir. Keçi sahipleri diğer % 87 yi teş
kil eden ormansız sahalarda keçilerini otlatsın
lar. Kaldı ki memleketin sürü halinde keçi 
besliyen insanları gayet azdır. Çokluğun elle
rindeki keçiler nihayet bir ikiye münhasırdır. 
Bu bir iki keçiden elde ettiği fayda ise gayet 
mahduttur. Buna mukabil keçi ile istismar et
mek istenilen ormanın o köylüye iş temin etmek 
suretiyle sağlıyacağı fayda ise daha büyüktür. 
Bu itibarla keçinin ormanda otlatılması işinden 
sarfınazar ederek orman üzerine yönelelim. 

Muhterem arkadaşlarım; hazır huzurunuza 
gelmişken benden evvel Türkiye'nin ev yaka
cağı meselesine temas eden arkadaşlarıma ilti
hak ettiğimi söyliyeyim ve memleketin yakacak 
dâvasının ne suretle halledileceğine dair bazı 
düşüncelerimi yüksek huzurunuzda arzedeyim. 

Bu vesile ile de Sayın Hükümetten bazı rica
larda bulunmak istiyorum : 

Arkadaşlar, Türkiye'de ev mahrukatı daha 
•ziyade odundur. Halbuki odun yakanlar daha 
ziyade memleketin sahil kısımlarında bulunan 
yerlerdir, iç - Anadolu'nun ihtiyacı kamilen 
tezekle karşılanır. Tezek ile odunun sarfiyatı 
hakkında bir fikir vermek için kısaca bazı ra
kamlar arzetmek istiyorum : 

Arkadaşlar; memlekette tezek yakan nü
fus umum nüfusun üçte biridir. Saha itibariyle 
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[ memleketin % 47 si tezek yakar. Odun sarfiya

tı adambaşına 550 desi ki mutlak olarak 9 mil
yon metremikâbı buluyor. Buna mukabil te
zek sarfiyatı adambaşına, Orta - Anadolu'da, 
300 - 400 kilo, umum sarfiyat ise 1 milyon 700 
bin tondur. Tezeğin mahrukat olarak kullanıl
ması bittabi onun topraklara verilmemesi se
beplerinden biridir. Bir kısım topraklarımız, 
demin Cevat Dursun arkadaşımızın da çok iyi 
tebarüz ettirdiği gibi, topraklarımızın gayri-
münbit bir vaziyete gelmesinin başlıca âmilidir. 
Halbuki memleketimizde esasen yakacak ola
rak kullanılması icabeden bir madde daha var
dır, linyit. Linyitler hemen memleketin her ta
rafına yayılmıştır. Yani Garp'ta ve Şark' ta bol 
mikyasta mevcuttur. Fakat Şark'taki damarlar 
daha mahdut, Garp'takiler ise daha kuvvetli
dir. Yalnız Sayın Ekonomi Bakanımızın burada 
bütçesi müzakere edilirken söylediği gibi her 
sene memleketimizde linyit istihsali artmakta
dır. Fakat bu ev mahrukatı olarak kullanılmı
yor. Yalnız bu sene 600 bin tona çıktığını söy
ledi. 1943 senesinde Umumî Murakabe Heye
tinin raporlarından öğrendiğimize göre 400 000 
ton kadar. Bu da müesseselerde sarf edilmekte
dir. Aslında linyitin ev mahrukatı olarak mem
leketimize yerleştirilmesi lâzımdır. Ancak bu
nun tahakkuk edebilmesi için işin ciddiyetle 

i ele alınması, bir plânla yürütülmesi ve istih
salin artırılması lâzımdır. Yalnız linyit istihsa
linin artırılması kâfi değildir, istihsali memle
ketin her tarafna yaymak ve münakaleyi yük
lendirmemek te icabeder. Ayrıca linyit işinde 
yakacak vasıtalarının da tedarik edilmesi lâ
zımdır. Hakikaten Amerikalılar Merzifon'da bu
lundukları sırada, orada bir çeltik kömürü di
ye bir kömür vardır, bunu işletmeye açtıkları 
zaman yakma vasıtalarıflı da tedarik etmişler
di, bunlar kömürü yakmağa mahsus olmakla 
beraber aynı zamandan güzel bir ev eşyası ola
rak kullanılacak derecede güzel bir soba yap
mışlardı. Bu sobalardan Amasya'da, Merzifon'
da 300 - 400 kadar mevcuttur ve oralara da
ğılmıştır. Zaten Ekonomi Bakanlığı vaktiyle 

I bu mesele üzerinde bazı tetkikler yaptırmıştır 
ve müsbet neticeler de almıştır; bunları pekâlâ 
yaptırabilir. Linyitin memlekette kullanılabil
mesi için onu yakan sobaların memlekete ya
yılması icabeder. Sonra bu iş öyle bir dâvadır 

j ki, memlekette bunun temini kanunla olmaz. 
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İBu işi devamlı surette takibetmek lâzımdır. 
Alâkalı Bakanlıkların, Tarım. Bakanlığının, Eko
nomi Bakanlığının, Ulaştırma Bakanlığının ted
bir alması icabeder. 

Arkadaşlar, böylece iki mühim mevzua te
mas etmiş bulundum. Bu mevzulardan birisi 
keçi dâvası, ikincisi de yakacak dâvası idi. Te
menni ederim ki, bu. her iki dâva da halledil
meğe çalışılsın. Fakat yakacak dâvası, orman
ların yükünün hafifletilmesi için, üzerinde du
rulması gereken en. mühim dâvadır. Ormanlar 
bize yalnız yakacak değil, memleketin ekono
mik sahada muhtaç olduğu birçok ihtiyaç mad
delerini temin etmektedir. Demiryolunun tra
versinden tutunuz da kömürün direğine, yapı 
kerestesine kadar birçok ihtiyaç maddelerimizi 
vermek zaruret ve mecburiyetindedir. Bu me
sele üzerinde Hükümetimizin ehemmiyetle dur
masını ve buna bir çare bulmasını can ve gö
nülden temenni ederim. 

î. M. UĞUR (Sivas) — Efendim ben maksa
dımı anlatamamışım veyahut yanlış anlaşılmış. 
Muhterem Hocam Fahri Ecevit böyle anlamış 
Ben keçinin düşmanı değilim; keçi ormanın düş
manıdır.- Ben, orman sahasının haricinde Türk 
köylüsü keçi tutmasın, böyle bir şey söylemedim. 
Orman dışmda mükemmel keçi olabilir. Amma 
nasıl olur? Keçiyi ormandan birden bire ovaya 
indirirseniz olmaz. Yavru iken indirip alıştırmak 
lâzımdır. O zaman pekâlâ yaşayabilir. Onun 
için böyle bir iddiada bulunmadım ve buluna
mam da. Fakat ben karakeçiden daha çok orma
nı seven bir köylü çocuğuyum. Bunu da söyle
mek istiyorum. Bir şey daha hatırıma gelmişken 
söyliyeyim. 

Arkadaşlar, orta Anadolu'yu gezen arkadaş
larıma sorarım. Görürüz ki, her dereağzmda bir 
değirmen yeri var. Virandır. Amma bugün 
orada serçeyi dahi sulayacak su yoktur. Sebebi 
var. Vaktiyel köylerin yanlarındaki dağların or
manları kesilmiş. Karakeçi ile tahrip edilmiş. 
Çırçıpıl olmuş. Af buyurun kendimce bir tâbir 
ile söyliyeyim ;çıpıl kafa gibi olmuş. Tamamiyle 
sular . da kurumuş. Değirmenler de harap ol
muş. 

Yalnız hocalarıma bir şey daha anlatmak 
istiyorum. Zannediyorum ki, ben iyi söyliye-
medim. Af buyurunuz. 13 senedenberi köydeki 
çarığını çıkarıp siz hocalarımın karşısında söz 
söylemekte kolay bir şey değildir. Ben dedim-
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ki ; bizim memlekette - kendi memleketimi 
kasd ettim -. Oıman Kanunu çıkmadan evvel 
vaziyet şu idi: Adamın 100 - 200 - 300 ka
rakeçisi vardı. Kış, kar geldimi, ovada keçinin 
yiyeceği kal inadımı, adam bir gecede kendisinin 
yiyeceğini, köpeğinin yiyeceğini beş on delikanlı-
sırtına yükler; keçiyi sürer doğru ormanın içine. 
Keçi dışarda yatar, ağıl istemez. Kırtı yiyen 
keçi şarap içmiş adam gibidir. Üşümez. Düşü
nünüz bu adam, elindeki yalın baltasiyle üç ay 
ormanı kırar, üç ay. Üç ay ne demektir? Ben 
gözümle gördüm, o sahayı gördüğüm zaman 
afalladım. Aman allahım, Devlet bu işin üze
rine ne zaman elini koyacak da, bu facianın önü
ne geçecek dedim. Büyük Atam ve inönü'nün 
beni bu kürsüye getireceğini ne bilirim o zaman? 
Beni bu kürsüye getirdiler, işte ben de bu kür
süden bu faciayı, bu kötü şeyi huzurunuzda sa
mimiyetle, bir köylü çocuğu sıfatiyle söylüyo
rum. Yoksa o keçinin sahibi de benim kardaşım-
dır. Onun sıhhatini, gelecek çocuğunun neslini 
kayırmak için ormanı muhafaza lâzımdır. (Al
kışlar) . 

R. GÖKSİDAN (Hakkâri) — Sayın arkadaş
lar, Orman Umum Müdürlüğü bütçesi geldiği 
zaman yürekleri, yurdumuzun ve milletimizin en 
güzel ve en iyi duygulariyle çarpan birçok arka
daşlar, Orman dediler, yundun güzelliğinden, 
keçi dediler, milletin menfaatından bahsederek 
acıklı mütalâalar serdettiler. Ben burada ne ke
çinin ne de ormanın müdafii olacak değilim. Fa
kat milletimizin, her ikisinden de fariğ olamıya-
cağı özellikleri üzerinde duracak ve bunları açık 
bir dille anlatacağım. 

Türküz. Bizim ana kökümüz Türk köylüsü
dür. Türk köylüsü vaktiyle meskenlerini yur
dun şurasında burasında kurarken feodal devrin 
zorluklarına da uymak mecburiyetinde kalarak, 
engin derelere, ormanların içerisine, sarp ya
maçlara gitmiş, yerleşmiş, oralarda meskenle
rini kurmuştur. Zaman zaman gizlilik aramış, 
zaman zaman çok sıkı bir saklanmayı ihtiyaç 
olarak duymuştur. Fakat meskenlerini vadiler
de, ormanlarda kuran köylü bir de maişetle 
başbaşa kalmak ihtiyacında idi. Bu zorluk 
kendisinin yaşayışında yeknasaklık olmıyan 
köylüyü diğer köylülerden birçok noktalarda 
ayırır. Bunun için bazı köylülerin bulundukla
rı mevki icabı inek ve koyun muhitinde yaşa
masına imkânı maddi bulunmadığı için, bir za-
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ruret olarak sağım ihtiyacı yüzünden . keçiyi 
kendisine almış ve köyünü de öyle bir yerde 
kurmuştur ki, böyle dar topraklı yerlerde ke
çisinden elde ettiği sütü ve gübrenin yardı-
miyle fasulye, patates gibi yetiştirip onu hu
bubat ile değiştirmek zaruretindedir. Kuruldu
ğu zamandanberi bu köylü aynı mesken, aynı 
yurd, aynı yerde ikamet etmektedir. Bir millet 
olarak kendimizi kurtarıp da medeni insanlar 
zümresinin içerisine girdiğimiz andan beri çok 
uzun yıllar geçirmedik. Orman işlerimiz daha 
bir başlangıç halindedir. Köylü dâvası içine 
girişimiz de kısa bir zamana atittir. Bu işe köy 
enstitülerinin kurulmasiyle başladık. 

Köylümüzün meskenlerinin ne olduğunu, 
kendileriyle olan yakın temaslarımız dolayı-
siyle, hepimiz biliriz. Mahrukat dediler, kö
mür dediler. Bir çok sıkı zaruretlerden bah
settiler. Ben bunlardan bahsetmiyeceğim. Yal
nız haber vereyim ki, köylünün meskeni demek, 
zaruretler kendisini mecbur ettiğinden dolayı 
bütün kış devammea her gün yarım ton odun 
yakmak zaruretinde olan yer-demek.tr. Köylü
lerimizin bizlerdeki gibi yatak odası, yemek oda
sı, misafir kabul salonu yoktur. Evinin kapısı 
doğrudan doğruya sokağa açılır. Çoluk çocuğu 
hep onun içinde yaşar. Evinin inşa tarzı da 
bu zarureti doğurmaktadır. Yarın irfanımızla 
içine gireceğimiz köy, modren meskene ka
vuştuğu zaman, bu iş te halledilmiş olacak ve 
kurtuluş ancak böyle olacaktır. Evini ısıtmak 
için muhitinde kömür yoktur, kömürü yakacak 
sobayı da bulamazlar, bu takdirde ne yapacak ? 
Tabiî nihayet babasından gördüğü gibi koca koca 
kütükleri ocağa atar tâbesabah onun başmda 
bekliyecektir. Bu eskilde ısınmağa mecburdur 
ve bu suretle her gün yarım ton odun yakmağa 
da mecburdur, başka türlü ısınamaz. Bu nok
tayı bu kadarla bırakıyorum ve keçi bahsine 
geçiyorum. 

Gelelim keçiye : Türk köylüsü keçiyi kendisi 
de sevmez. Mal olarak koyundan, sığırdan, de
veden bahsederken keçinin adını andığı vakit 
«Ben de bilirim keçi mal değildir» der. Bunu 
açık açık söyler. Fakat emilmesi en çok kolay 
olan ve muhitinde yaşayışını en kolay temin 
edebilen yegâne mal, sağım malı keçidir. Ne 
yapsın, yerine neyi ikame edelim de köyden 
keçiyi defütard edelim ? Geçen sene köylünün 
keçisinin üzerine doğru hafif bir yürüme yaptık, 
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neticesini burada kısaoa ifade edeyim, keçinin 
üzerine, aleyhine doğru yürüyüş yapmazdan ev
vel, bir keçi 25 lira idi, böyle aleyhinde görün
memizle dağlardan, kırlardan, bayırlardan 
ovalara doğru sürülmüş olan keçi derhal piyasa
da on liraya indi. Bu, millî servetimizin bir süku
tudur arkadaşlar. Aynı zamanda bizim kökümüzü 
ve ekseriyetimizi teşkil eden köylümüzün de yaşa
yışı üzerinde bir sukut oldu. Köylünün keçisinden 
elde ettiği şeyleri, ayranını vesairesini bıçak ke
ser gibi elinden alsak, köylünün* düşeceği fizi-
yolojik sefaleti tasavur etmek kolay değildir. 
Evet, bütün bu zaruretlerle beraber keçinin 
muzır olduğunu, köylünün diliyle bizde mute-
rifiz. Fakat her dâvada olduğu gibi temkinli ve 
ağır bir surette gidelim. Köyün, içine doğru, 
temizliğine doğru, meskeninin temizliğine doğ
ru, onun ziraat aletlerinin ormanı tahrip etme
den yapımına doğru, alelûmum insanca yaşa
yışlara doğru nasıl temkinli bir gidiş kaidemiz 
varsa bunun esasısda biz köylüyü refaha kavuş
turmuş olmakla beraber keçiyi ormandan, or
manı keçiden ve köylüyü de keçi beslemek zaru
retinden kurtaracağız. Zaten köylü keçiyi sev
mez. Çünkü onun gûnagûn afetleri vardır. Onu 
bir mal olarak taşımayı sevmez. Bir keçi vebası 
vardır ki, gelince çobana sopasını attırır. Bir ke
çi uyuzu vardır ki, onun sirayetinden çoban 
kaçar, evini de köyünü de uyuza bular. 

Sonra hepimizin bildiği kene vardır ki, bu 
en ziyade keçiye musallettır. Fakat köylü ne 
yapsın ki, yaşama zarureti ona elinde bunu 
tutturmaya mecbur kılmaktadır. Derhal ke
sip atamayız. Zamanla, temkinle keçiden ve 
keçinin sahibine zarar vermeden bunları yavaş 
yavaş kaldıracağız. Bu zaruretler memleketi, 
milleti idare etmekte olan başlar ve bilhassa 
Hükümet erkânının içindeki toprak anamızın 
baş tarımcısı Hatipoğlu bu zaruretleri hepimiz
den iyi bilen bir arkadaşımızdır. O da o ca
mianın içinden çıkmıştır. Kestirmeli olarak bir
den bire gitmeğe imkân yoktur. Ormana, keçi; 
sırtında balta olan bir adam kadar tahribat ya
pamaz keçi. Çam ağaçlarını yemez. Büyük 
bir zaruret olmadıkça, keçi bir kaç gün aç 
kalmadıkça çamın pulçuğuna bile dudağını değ-
dirmez. Çünkü onun acı olduğunu o da bilir. 
açlıktan ölüm tehlikesi görmedikçe gitmez, ye
mez. Nihayet keçi ormandan sayılmıyan çok 
tâli dereeede bulunan fundalık/ böğürtlen ve 
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diğer küçük bitkilerin yapraklarını ve fidanının 
ucunu yer. Nazlı bir* hayvandır da, yani o ka
dar zararlı bir hayvan sayılmaz. 

Orman meselesni bir çok arkadaşlarımız bir 
çok yönlerden belirttiler ve köylü ile orman mü
nasebetlerinden bahsettiler. Bunda hepsi hak
lıdırlar. Hepsnin düşünceleri asildir,, heye
canları yerindedir. Gayet haklıdırlar. Bütün 
bu içduyusu milletin hayrınadır. Hiç kimse 
bunun aksni iddia edecek durumda değildir. Fa
kat arkadaşlar itiraf etmek lâzımdır ki, çiftçi 
olarak Türk köylüsü ormanm içerisinde nasılsa 
sakin olmuş bulunan Türk köylüsü burunbu-
rıvna, koyunkoyuna ormanın içerisinde yaşar
ken çiftini sürmek için eline pulluk mu verdik? 
Elbette sabanını kesecektir. Onun eneğini, ku
lağım, kil içini buradan kesecektir. 

Yeni başlamış orman işletmeleri köylüye iş
te senin arabanın veya sabanın susu busu de
miş midir? Hangi nahiyede bırakın köyleri, 
hattâ hangi kasabada bırakın nahiyeyi, köylü
ye işte arabanın oku, işte dingili denmiştir. İş
te sabanının oku, işte boyunduruğu, işte kulağı 
denmiştir. Artık sen de ormana dokunma den
miştir. Bu yasaklar devam edip gidecektir. Bu 
şikâyetleri her birimiz her zaman duyacağız. Fa
kat temenni edelim ki bu konular çok uzun sür
mesin. Emin olunuz, köylümüz ormanı sever, 
kasten ormanı tahrip etmek arzusunda değildir. 
Böyle bir arzu köylüde yoktur. Yaşayış şartları 
onu mecbur ediyor. Ya övendiresini, yahut sa
banının veyahut yaşamasına vasıta olan herhan
gi bir aracı ormandan temin etmek mecburiyeti 
kendisinin bu cürmü işlemeğe sevkediyor. Tah
min ediyorum ki bu milletin hayrına, saadetine 
matuf heyacanlı büyük çalışma ve temenniler ve 
arzular milletvekili arkadaşlarımız kadar topye-
kûn bütün yurdun, millet olarak, vatan olarak 
himaye ve siyanet etmek mevkiinde bulunan va
zifeli Devlet adamlarında vardır. Yakın teması
mızda ve sorularımızda hergün kendilerinden bu
nu işitiyoruz ve mutmain oluyoruz. Saban ye
rine pulluk ikâme etmek imkânını bulduğumuz 
zaman köylü ile Hükümet arasındaki mücadele 
kesilmiş olacaktır ve bu günler de uzak değildir. 
Toprak kanunun tatbikatı başladığı zaman bazı 
topraklarda mümkün mertebe yaşayışını temine 
medar olacak olan az çok geniş telâkkiye misâl 
teşkil edebilecek bir toprağa kavuşan köylü de 
keçi besliyerek şöyle böyle bir geçim temin et

mekten kurtulacaktır. Nihayet Hükümet, mil
let ve bu milletin uluları keçi yerine daha kolay 
ve onları besleyici geçim vâsıtaları bulup tavsi
ye edecekerdir. Bu kürsüde bu milletin hayrına 
bu toprağın bu güzel yurt ormanlarının korun
ması bakımından heyecanlı sözler söylendi. Ben 
'le bir köylü çoc-.ığu olmak sıfatiyle mutmainim. 
Binbir zaruretler içerisinde bulunan Türk köy
lüsüyle koyunkoyuna, burun buruna kaldmı. 
Bunların teessürlerini ve sevinçlerini özünden 
duyan bir arkadaşınız sıf atiyi a söylüyorum ki 
hepsinin üzerine Hükümetimiz elini koymuş va
ziyettedir. (Alkışlar) 

H. R. ÖYMEN (Bolu) — Arkadaşlar, orman 
bakımının ev orman işletiminin uzun bir zelzele 
yolu üzerindeki başarılarından birer birer bah
sedecek değilim. Sadece bu yurd dâvasına bü
yük bir özverilikle kendilerini vermiş olan 
genç orman mühendislerimize bu kürsüden te
şekkür etmek için sözalmış bulunuyorum. Bu ve
sile ile izin verirseniz küçük bir keçi hikâyesi 
de ben anlatacağım. 

Kızılırmak'm ötesinde Sulakyurt, eski adiyle 
Şeyh Sami - î Kebir adında bir köy vardır. Bun
dan iki yıl önce vaktiyle bir mektep ziyareti için 
gittiğim zamandan kalma bir aşinalıkla bana 
bir grup adam geldi ve dediler ki, orman idare
sinden 15 gün için bu keçilerimizi ağıllarda ba
rındırmak üzere müsaade istiyemez misiniz? De
dem ki, bu dâvanın ilerisi yoktur. Çünkü on se
ne evvel keçilerin ormana girmesi yasak edilmiş
tir. Dediler ki, orası orman değildir. Hakları 
vardı. Çünkü şimdiye kadar bu iş o kadar tah
dit edilmemişti. Çakıroğlu isminde bir adam 
satın aldığı keçiler için dedi ki, beyim ben böy
le keçi görmedim, bu kadar sene keçi ile meşgulüm, 
odamda onunla beraber yatıyorum, nasıl şey de
dim, Bolu tarafından gelmiş, tüyleri şöyle, göz
leri böyle filân dedi. Merak ettim, beraberce or
man idaresine gittik. Adam derdini anlattı; cevap 
olarak kendine dendi ki, işte senin methettiğin ke
çi tam ormanın taze filizini yiyie yiye bu hale 
gelmiş. Adam bunun üzerine 15 gün için müsaa
de istedi, oradaki U. Müdür telefonla işletme 
müdürüne gereken direktifi vardi. 

Arkadalar; ondan sonra biz seçim bölgemizde, 
Bolu'da dolaşırken hakikaten böyle keçi düşman
lığı ediliyor gibi sözler ve hislerle karşılaştık. 
Bu şekilde bize yazı da yazıyorlardı. Âdeta ke
çileri imha eden bir vaziyet yani orman yollarına 

— 624 — 



B : 21 28. 
bir zehir dökülüyor, yahut başka başka bir şe
kilde bunlar ifna ediliyormuş gibi bir şey. 

Eastgeldiğim köylülere yalnızca sordum. Ar
kadaşlar, çoğu köylüler dediler ki, keçi başta, ka
rakeçi olduğu halde zararlıdır. Ondan sonra 
tiftiğin tüylerine de orman zararlıdır. Son seya-
hatlarımızda arkadaşlarımızla bir keçiyolu üze
rinde olan Çarşambaya gittik. Oralarda on bin
lerce keçi ovaya, Eskişehir ovasına iniyor. Ora
da pazar günü bütün köylüler toplandığı zaman 
kendileriyle konuştuk. Hakikaten keçinin or
mana olan zararını, etrafımızı çevrelemiş olan 
çıplak yamaçların da ispat ettiği gibi, söylediler 
ve tiftik piyasasının da düştüğü bu zamanda na
file uğraştıklarını ve koyunla bunu telâfi et
meğe çalıştıklarını itiraf etmişlerdir. Ayrıca bu 
bölgedeki halka yol açma, nakliye ve sair işlerde 
çalışmakla beraber bakım kurslarına da gidip or
mancı olmak imkânlarını da açılmış bulunuyor. 
Bu itibarla bu şikâyet vaziyeti şimdi büsbütün 
değişmiş bir hal arzediyor. Ayrıca on sene evvel 
bu yüksek Meclis bu kanunu çıkarmışken bilmi-
bilmiyorum, bazı arkadaşlarımızın şimdi 
keçiye aman vermiyorlar gibi bir dü
şüncede bulunmamalarının mânası nedir İn
sanlar menfaati tek tek olsun, toplu olsun, 
şu veya bu sebeplerle nıuhtel olabilir. Zelzele 
oluyor, iç. mahsuller piyasada bazan kıymet bu
lamıyor. Bunları elbet düşünmemiz lâzımdır. 
Fakat orman dâvası karşısında yapılacak baş
ka birşey yoktur ve nihayet zararsız çevrelerin
de, orman gerisinde olan sahalarda bu hayva
nın bakımı yolları kapatılmış değildir. 

Orman konusunda bir noktayı hatırlatmak 
istiyorum arkadaşlar, 300 sene evvel toprak re
formunda ekber evlât sistemleri, orman tahri
batı karşısında doğmuştur. Bu birçok memle
ketlerde vâki olmuş tarihî bir hakikattir. Ke
çilerin orman içinde olmasını istemeğe mahal 
ve imkân yoktur. Ancak arkadaşlarımızın be
lirttikleri gibi, orman yerlerinde hakikaten ik
tisadi bir mevzu olarak bunu yetiştirme, bes
leme ve soyunu, sopunu kaldırmamak ve bir 
yandan da orman bakımı arttıkça bunun daha 
az zararlı veya hiç zararlı olmaması tedbiri
ne başvurmağı alâkalılar, lazımsa düşünecek
lerdir. 

Arkadaşlar, izin verirseniz söz almışken iki 
küçük temennimi daha doğrusu bir temennimi 
arzetmeme müsaadenizi rica edeceğim. 
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Orman okullarına büyük bir rağbet vardır. 

Bu da orman dâvasına milletçe sarılmamızın ve 
yetişen orman mühendislerimizin işlerine ümit 
verici bir şekilde başlamış olmamızın akisleri
dir. Bu mekteplerden bir tanesi bilhassa Bolu 
büyük depreminde hasara uğramış, Hükümeti
mizin gayretiyle yepyeni bir şekilde yapılmış
tır. Sonra da büyük bir pavyon halinde ge
nişletilmiştir. Burada gördüğüm bazı eksiklik
ler vardır. Orada yetişen ormancı gençlerimi
zin ders kitapları yoktur. Derslerini not tut
mak suretiyle takibediyorlar. Bu arada birkaç 
kitap meydana gelmiştir amma bu kitaplara biz 
hem bu genç orman mühendisleri yardımcıları 
için, hem de orman bilgisinin memlekette yayıl
ması için bu eserlere muhtacız. Bu sebeple 
Tarım Bakanlığından, Orman İdaresinden ri
cam odur ki, bu ormancılarımız - ki içlerinde 
yabancı memleketlerde yetişmiş çok kıymetli 
elemanlarımız da vardır - bunlara biran evvel 
yazdırıp, bastırmak ve yaymak yolundaki him
metlerini esirgemesinler. 

Sonra, bazı bölgelerde çıkan yangınlar do-
layısiyle orman teşkili suretiyle, koruma su
retiyle üretmeğe uğraştığımız orman kayıpları 
karşısında Yangın kuleleri, söndürme vasıta
ları gibi muasır memleketlerde olduğu gibi alı
nan tedbirlerin alınması için elden gelen âza
mi imkânların araştırılması ve kurslarla teşki
lâtı bunlarla teçhiz etmek üzere, tedbir alma
larını bilhassa kendilerinden rica ederim. 

BAŞKAN — İhsan Yalçın. (Müzakere yeter 
sesleri). 

1. YALÇIN (Elâzığ) — Kısa bir şey söyliye-
ceğim. (Yeter sesleri) 

Çok mühim, af buyurun çok mühimdir. (Kı
sa söyle sesleri). 

Şimdi arkadaşlar, köylülerin bir de yayla 
dâvası var. Bir çok köylüler keçilerini terkedip 
yaylaya diğer hayvanları ile çıkarlar ve çıkma
larında zaruret vardır. Şöyle arzedeyim. Bazı 
köylüler vardır ki tarlalarını ektikten sonra köy
lerinde hayvanlarının bir tekini dahi barındıra
cak ve otlatacak yerleri yoktur. Mevsimi geldi
ği zaman da hayvanlarını, çoluğunu çocuğunu 
alır, köyde birer, ikişer ihtiyar insan bıraktık
tan sonra tamamiyle yaylaya çıkarlar. Hattâ, 
kaz ve tavuklarını da tarlalarına zarar vermesin 
diye beraber götürürler. Bunlar ta hasat mev
simine kadar yaylada hayvanlarım besjemelç 
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mecburiyetindedirler. Hayvanlarını besliyecek- I 
lerdir ve hayvanları tarlaya zarar vermiyeeek 
vakit gelinciye kadar orada bekiiyecekier
dir. 

Bazı köylüler yana yakıla anlattılar ve dedi
ler ki; bizi yaylaya da çıkarmıyacaklarmış. 
Bazı boş sahaları fidanlık yapacakların iş dedi
ler. Eğer bu vâki olursa bu köylülerin artık gi
decek hiç bir yeri kalmaz. Tarım Bakanı arka
daşımız köylünün bu işiyle yakinen ilgilidir. 
Yalınız kendilerinden çok rica ediyorum. Böy
le bir şey vâki değilse bildirsinler, hem köylü
ler müsterih olsun, hem biz de sevinelim. (Kâfi 
sesleri). 

L. ÜLKÜMEN (Mardin) — Ben orman mev
zuu üzerinde söz söylemek üzere hazırlanmış de
ğildim. Fakat orman ve keçi dâvası üzerindeki 
tartışmaları belki aydınlatır ümidiyle bir kaç 
söz söylemeye mecbur oldum. Kanaatıma göre 
memleketimizde orman ve keçi dâvası büyük öl
çüde halledilebilecek şekildedir. Bunu tâyin 
eden memleketimizin tabiî durumu ve nebat ör
tüsü vaziyetidir. Memleketi bir tabiatcı gözüy
le tetkik edecek olursak bir yatıdan hakiki or- I 
man bölgeleri vardır. Buralarda ağaçlar nor
mal neşrünema bulur. Diğer tarafta ise step
ler vardır ki ağacın yetişmesine elverişli değil
dir. Tabiî ormanla bunun arasında bir geçit 
sahası vardır. Buradan ormana doğru gittikçe 
artmak üzere ilkin seyrek bir orman örtüsiyle 
karşılaşırız. Bunlar orman değildir. Tabiat bun
ları çalılık halinde kalmaya mahkûn etmiştir. 
Bunlarm büyüyerek kerestelerinden istifade edi
lecek orman haline gelmeleri mümkün değildir. 
İşte benim kanaatime göre bu sahalarda keçileri 
barındırmak imkân dahilindedir. Memleketimiz
de bu sitepten ormana geçit sahasını teşkil eden 
ve fundalık namını verdiğimiz bu çalılıklar sa
hası da oldukça geniştir. Yalnız şimdi burada 
ayırt edilmesi lâzımgelen mühim bir nokta var
dır. Tabiatın tâyin ettiği bu hakikî fundalık
larla bir de hakikî orman nımtakasma dahil olup 
ta tahrip edilmiş ve funda haline gelmiş çalılık
lar vardır. İşte Tarım Bakanlığına düşen vazife 
hakikî etüdler yaptıraraktaıı orman bölgelerini 
ve orman olarak inkişaf ettirmeğe elverişli bulu
nan orman mıntakası içinde bulunan bu fidan
lıkları tâyin etmek ve buralara her ne pahasına 
olursa olsun keçinin girmesine müsaade etmemek
tir. Çünkü orman meselesi mevzuubahis olduktan 
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sonra bunun ve millî iktisadi büyük faydaları bar
kımdan keçinin ormana yaptığı zararlar dolayı-
siyle bunu ormana sokmamak icabeder. Fakat 
memleketimizi gezecek olursanız keçi ile iştigal 
eden geniş sahalar, geniş mıntakalar vardır ki 
bunlar hakiki: fundalıklar içine düşerler ve bu
ralarda keçi mükemmeldi beslenmektedir. Meselâ 
Siirt'te, Mardin'de, Malatya'da böyle fundalık 
sahalarda yasıyan büyük keçi sürülerini gördüm. 
Buralarda keçiler güzelce beslenmektedir. Bu sa
halarda tarlalar gayet dardır ve ziraate elverişli 
değildir. Çalıları orman olarak ta yetişmeğe el
verişli değildir. 

Karakeçi buralarda tabiatı istismar için ideal 
bir geçim vasıtası olmaktadır. Onun için mühim 
mesele bu sahaları hakikî orman sahalarından 
ayırmak; orman sahası içerisinde cezri bir karar
la keçinin katiyen tutulmamasını temin etmek lâ
zımdır ve bu da keçiden mahrum kalan köylü
leri müteessir etmez. Çünkü bunlar orman saha
ları içinde orman mahsulleriyle ve orman işçiliği 
ve sanayi yaparak maişetlerini sağlayabilirler. 
fakat bu hususta ormanı fundalıktan ayırmak 

i lâzımdır. Kik at çalılıklarda da hem orman, hem 
i keçi olmaz dersek bunları çalılık sahaların

dan çıkarmak, tarla ziraati yapılabilen yerlere 
götürmek lâzımgelir ki, bu büyük bir iç iskân 
siyasetidir, muazzam ve zor bir iştir. Haddi za
tinde keçi fundalıkları tahrip etmez de. 
Fundalıkların köklenmesi, çalılıkları tah
rip eder. Bunun için kökünden sökül
mesi önlendiği takdirde keçi bunları her se
ne yer ve bunlar da her sene büyür, ve tabiatın 
feyzinden keçi vasıtasiyle muazzam bir şekilde 
istifade edilmiş olur. Hattâ şunu da iddia ede
bilirim ki, fundalıkları yemesi âdeta bir budama 
vazifesi görür. Biz meyvacılıkta, bağ ve bahçe 
kültüründe budamayı mühim bir mesele olarak 
ele alırız. Herhangi bir suretle bağ, bahçe te
sis ettiğimiz zaman tabiati kuraklığiyle mücadele 
için budama tatbik ediyoruz. Orta anadolu'da 
bağlar budanmazsa, ağaçlar budanmazsa zarar 
görür. Böyle fazla kurak yerlerde ağaçlar tabiî 
halinde büyüdükleri zaman bir müddet filizleri 
sürdükten ve yeşerdikten sonra uçlarından ku
rur. Çünkü tabiatın kuraklığı kendiliğinden bu 
neticeyi doğurmaktadır. Binaenaleyh, mühim 
mesele bu hakikî orman sahalariyle keçi sahaları
nı ayırmaktır. Bunlar da dar değildir, geniş-

i tir. Buralarda yani çalılıklarda keçiler başka tür-
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îü muameleye tâbi' tutarak bunların geçimlerini 
temin etmek ve asıl orman sahamız içinde bunu 
mutlak surette önlemek lâzımdır. (Alkışlar). 

TARIM BAKANI Ş. R. HATlPOĞLU (Ma
nisa) — Muhterem arkadaşlar, memleketimizin 
ormancılığına ait mevzular, Büyük Millet Mec
lisimizde umumî bütçe müzakeresinden başlı-
yârak, Tarım Bakanlığı bütçesinin müzakeresi 
esnasında ve bugün de Orman Genel Müdür
lüğü bütçesinin konuşulması sırasında çök ya
kın bir alâka ile ele alındı, bu mevzuların ehem
miyetli olanarı bilhassa derinliğine ve genişlği-
ne iyice incelendi. 

Arkadaşlarımın orman mevzularma karşı gös
terdikleri bu yakîn alâka beni gerçekten sevin
dirmiştir. Hele yurt ormanlarına karşı Büyük 
Millet Meclisimizde gösterilen büyük sempati ve 
sevgi Türkiyenin en çetin davasına katılmış olan 
bu günkü genç ormancılık neslinin çalışmasında, 
kendileri için kuvvet ve şevk kaynağı olacaktır. 

Burada belirtilen meselelerin bir kısmı mah
dut ve mahali mahiyettedir. Bunlar amelî tedbir
lerle karşılanabilecektir. Bu mevzuları adım adım 
takip ederek hal etmeye çalışırım. Diğer bir 
kısım mütalâalarda Büyük Millet Meclisimizin 
muhtelif üyelerinin orman işlerine ait ikazlarıdır. 
Bunları da önümüzdeki yıl çalışmalarımızda bir 
nevi ışık olarak alıp işlerimizi bu ışıklar altında 
görmeğe gayret edeceğim. (Bravo sesleri). 

Yalnız arkadaşlarım, memleketimizde kur
makta olduğumuz yeni ormancılığın var
lığını yokluğunu doğrudan doğruya ilgi
lendiren, prensiplere ve dâvanın kendisine taal
luk eden mühim konular üzerinde izin verirse
niz bir az etraflı açıktamla yapmış olayım. Böy-
leee bu husustaki memleket realitelerini ve on
ların karşısında lüzum düşünüş tarzımızı Büyük 
Millet Meclisimize aydınlatmış olayım. 

Arkadaşlarım, Ormanla ilgili meseleler mem
leket köşelerinde tek tek ele alındığı zaman ve 
meseleler yalnız mahalli ihtiyaçlar zaviyesinde 
tedkik edildiği takdirde orman aleyhine olmak 
üzere hüküm verilebilir. Çünkü memleketimiz
de orman mevzuuları milletin geniş kitlelerini 
çok yakından alâkalandırır. Çok kerredc türüM 
iş ve menfaatlerle mahalli zaruretler bu hususta 
müessir olur. . Herhangi ormanla ilgili bir me
sele yalnız başına ele alınıp tedkik edilecek olur
sa gene hüküm alelekser ormanı prensipleri aley
hinde tecelli edebilir. Amma bütün bunlar or

man dâvasının küllü içinde'düşünülürse kaüaat-
lar başkalaşır. Bu sebepden bugün memlekette 
yerleştirmeğe çalıştığımız yeni ormancılığın umu
mî mahiyeti ve karakteristiği bir kere daha 
aydınlatmaktan fayda umarım. Zira ormanla il
gili mevzuları yeni ormancılığın ışığı atında gör
düğümüz vakıtta öyle zannediyorum ki münferit 
memleket parçalarına taallûk eden tek mevzu
larda da hepimiz büyük karara dayanırız. Bu 
büyük karar dâvayı yürütmek ve bazı sıkıntılara 
tahammül etmekten başka bir şey değildir. 

Arkadaşlar 937 yılmda çıkarılan 3116 sayılı 
kanunla Türkiye'de Ormancılık alanmda top
tan bir inkilâbm bütün temelleri atılmış ve şartlan 
yaratılmıştır. Bugün orm'ancılk alanında yani 
doğrudan doğruya maddi sahada evvelce çıka
rılan bu kanunun koyduğu prensipleri gerçek
leştirilmesi yolunu tutmuş bulunuyoruz, yani 
gerçek inkilâbı yapıyoruz. Bu gün Türkiye'de 
ormancılık alanında hakikati söylemek lâzım ge
lirse top yekûn ve radikal bir inkilâp yapılmak
tadır. Bununla arkadaşlarıma anlatmak istediğim 
geniş bir iktisat alanında memleket ölçüsünde ya
pılmakta olan bu inkilâbm halen intikal devre
sini yaşadığımızdır. Şüphesiz bunun türlü tep
kileri olacaktır. Bir kerre şunu açıklamak iste-
rimki memleketin her tarafına şamil olacak şe
kilde eski orman idaresi değiştirilmiştir. İmpara
torluktan devir alınmış olan orman telâkkisi ve 
daha ne varsa top yekûn hepsi silkilip atılmış
tır. Yeni orman idaresinde en sembolik nok
ta teknik bir meslek adamı olan ve eskiden büro
ya tıkılmış kalmış olan ormancının meslekinin 
müspet iş alanı başına geçmiş olmasında görül
melidir. Bu iktisat alanında yapılmakta olan 
bu iş ve değişme bir gün âdet haline gelince bi
zi ehemmiyetini azımsamağa sevkedecektir. Am
ma yılarca büro pratik bir işe saplanıp kalmış 
olan teknik meslek adamlarının mesleklerinin ha
kiki mevzuları içine atılabilmiş olmaları bu nesil 
için büyük bir mazharyet olmağa değer. 

Bu intikal devrenin bir karakteristiği işte bu 
eskiden kalmış orman idaresi teşkilâtında ne 
varsa top yakûn ve Türkiye ölçüsünde tasfiye 
edilmekte olmasıdır. 

Sonra yalnız idarenin şekil ve mahiyeti, yalnız 
organizasyonun vaziyeti değil aynı zamanda te
sisleri teçhizatı ve usulleri de değişmektedir. 
Böylece yeni bir ormancılık ilmî ve teknik te
meller üzerinde kurulmaktadır. Memlekete şâ« 
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mil yeni bir ormancılığın kurulması gibi geniş 
hareketler, Tarım Bakanınız hiç bir zaman ha
yale kapılmadı. Tereyağından kıl çeker gibi ses
siz sadasız yürüyecektir. Hayır arkadaşlar, bi
liyorum ve tabiidir ki bunun türlü tepkileri vu
kua gelecektir. Çünkü* bununla, biz orman te
lâkkimiz, bizim ormanla: olan eski münasebetleri
miz, ormanla alış veriş şekillerimiz, eski usuller 
bugün hep değişmektedir. Bu arada bilhassa eski 
âdetler ortadan kalkmaktadır. Milletlerin yaşayış 
tarzlarında âdet ve alışkanlık olarak yerleşmiş 
hususların sökülüp atılması kadar zor bir şey 
yoktur arkadaşlar. (Doğru sesleri). inanın ki bu 
vatanın bucak bucak her köşesinndeki harap or
manları hakikaten orman denecek hale getire
cek, yeter bir orman varlığı yaratacak olan or
man rejiminin icapları hayatımızda da bazı de
ğişmeleri peşinde sürüklemektedir ve, itiraf 
edeyim ki arkadaşlar, bu nevi değişmeler kolay 
olmuyor ve yine itiraf edeyim ki bu nevi değiş
meler birden dört başı mamur olarak ta yürü
müyor. Onun için şu sırada biz büyük bir da
vanın bu memleketin orman davasının gerçek
leştirilmesinden doğan zaruri arızaları gözönünde 
tutmak zorundayız. Ancak şuramı arzedeyim 
ki dava !%90 kazanılmıştır. Türkiye Cumhuriye
tinin, kısa zamanda bütün Türk ülkesinde bir
den teknik esaslara dayanan bir ormancılık re
jimini yürür ve reel bir hale getirmiş olmasını 
ve bunun gelişmesinin memleketin sıkıntılı devir
leri içinde yapılmış olmasını yarının çocukları 
- açıkça söyliyeyim - hayranlıkla anacaklardır. 
Bütün bunlar içinde mühim olan nokta orman
cılık alanında yaman bir zihniyet mücadelesinin 
yapılmakta olmasıdır.. Asıl hadise eski orman 
telâkkisi, ile yeni orman telâkkimizin boğuşma-
sıdır. Eski mantalite ile yeni mantalitenin bo-
ğuşmasıdır. Şunu arzedeyim ki iptidaî milletler 
ormanı bir tabiat parçası sayarlar. Bizde de ya
kın zamanlara kadar bu görüşe rastlanırdı. Hat
ta bunu ifade eden mefhumu halâ bizim hatı-
rala'nmızdadır. Bunu bir çoklarımız pek iyi bi
lirler. Bu mefhum cibâli mubaha mefhumudur. 
Orman kimsenin malı değildir Herkesin yağma
sına ve israfına açıktır, tşte Ira cebeli mul 
zihniyetidir. 

Ondan sonra arkadaşlar; bir zaman geliyor 
ki orman milletler için f işkal ve bir mevzu malî 
bir kaynak olarak görünmeğe başlıyor. Bu Devle-
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tin ondan bütçesine gelir temin etmek zihniyeti
dir. 

Nihayet; milletlerin iktisat alanları iş bö
lümüne bağlanıp ayrılınca ormanı ekonomik bir 
mevzu olarak benimseniyor. Yani ormana emek 
harcanır orman yetiştirilir ve istihsal edilir 
bir nesnedir. Arkadaşlar orman telakkisinin bun
dan ötesi de var. Buna göre orman sadece eko
nomik bir mevzu değil, bir ülkenin vatan olma
sının ilk şartı ve bir vatanın insan barındırma 
kabiliyetinin doğrudan doğruya ölçüsüdür. ( Bra
vo sesleri) bu zaviyeden bakarak arkadaşlar or
manı sadece ekonomik bir mevzu değil, izin ve
rirseniz, millî bir varlık ve asıl millî varlığın en 
iptidai bir şartı saymak gerektir. Şimdi arka-
daşar, biz orman telâkkisinde dağdaki çobanın, 
cebeli mubah telâkkisinden orman dediğimiz nes
nenin, bir millî varlık olduğu telâkkisine doğ
ru bir sıçrayış yapıyoruz. Türkiye'de olan bu
dur ve bu kolay olmuyor. Arkadaşlar, benim 
sizlerden istirhamım, ormanla ilgili mevzuları 
teker; teker ele aldığımız zaman dahi onları da
ima bu gerçeğin ışığı altında görmektir. Bu
nu lütfedersiniz, zanuaderim ki, bize olmaz gibi 
görünen, ve çaresiz gibi gelen derdlerimizin hep
sinin çaresi bulunur. Çare arkadaşlar, devlet elin
den geleni yapacaktır. Amma büyük inkilaplar 
yapılırken ona katılan cemiyet fertlerinin katla
nacağı külfetler de vardır. Şimdi arkadaşlar, bu
rada en çok konuşulan mevzulara geçiyorum. Ke
çi - orman meselesi... 

(ince bir hâtıra olarak şunu arzedeyim, Bü
yük Millet Meclisinde 1937 yılında ana orman 
kanunumuz müzakere edilirken bu mevzu enine, 
boyuna ele alınmış, uzun uzadıya konuşulmuştur. 
Arkadaşlar, 1937 yılında 3116 sayılı kanun Bü
yük Millet Meclisinden çıkarken ormanla keçi
nin münasebetleri şaşmaz ve geri dönülmez bir şe
kilde belli olmuştur. Bu zaviyeden bakılınca bu
gün Tarım Bakanlığının karşısında Türkiye'de 
bir orman ve keçi meselesi, mesele olarak artık 
mevcut değildir. 

Kanun çıktıktan sonra arkadaşlarım, işin ta
rihî seyrini takîboderek arzediyorum, kanun hü
kümleri hemen tatbika başlandı aynı zamanda 
da tepkiler baş gösterdi. Bu kürsüden ve bu ça
tının altında keçi meselesi üzerinde bir aralık 
tekrar duruldu. Son zamanlarda keçi - orman 
meselesinin kat 'i düzenlenmesi için almakta oldu
ğumuz tedbir karşısında bu yine mevzuu bahis 
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olmaya başladı. Madem ki bu mesele bu kadar 
önemlidir ve enine boyuna bir çok şeyler söylen
miştir, müsade buyurursanız ben de türlü za
viyelerden kısa kısa bunun hakkındaki düşünüş 
tarzını ve fikirlerimi arzedeyim. 

Evvela teknik bakımdan (arkadaşlar, ilmen 
halledilmiş bir meseledir ki; keçi ve deve orman 
içinde otlatılamaz. Orman için zararlıdır. Bunu 
yalnız Türk orman mühendisleri söylemiyorlar 
başka memleketlerin ilmi araştırmaları de mey
dana çıkarmıştır. Ben burada keçi ormana za
rar verirmi, vermez mi meselesini münakaşa ede
cek olursam boşu boşuna kıymetli vakitlerinizi 
almış olurum. Keçi ile devenin ormana yaptığı 
zarar bazı zamanlarda bedeline muadildir. He
men şunu da ilâve edeyim; orman ağaçları meyva 
ağaçları gibi değildir ve intikal mıntakasında-
kilerde olsa orman ağaçları budanmağa ihtiyaç 
göstermez. Orman ağacı zirvesinden itibaren mü
temadiyen inkişaf eder. Keçi bunu kopardığı 
gün ağaç bodur kalmağa, yavaş yavvaş kuru
mağa, mahkûmdur. Bazılarının izah ettikleri gibi 
budama orman için mevzuu bahis değildir. 
(doğru sesleri) şimdi arkadaşlar, keçinin ormana 
zarar verdiği bizim için ilim bakımından mu
hakkaktır. Bu zararları çok mütenevvidir. Şim
di (teknik noktayı bir tarafa bırakalım, iktisadi 
bakımdan müşahede edecek olursak, fert eko
nomisi zaviyesinden değil, millî ekonomimiz za
viyesinden işi tartacak olursak, arkadaşlarım, 
bugün mevcut keçilerin ormana verdiği za
rarın yekûnu bir yana ve keçinin bize verdiği ve
rim bir tarafa; tartılırsa fikrimi arzedeyim, ne
tice keçinin çok aleyhindedir. Onun için bizim 
hayvancılığımız ileride istediğimiz seviye ve mer
haleye yetiştjrirse onun kadrosu içerisinde ke
çi sürü hayvanı halinde yoktur. Ancak tiftik 
keçisi stepte muhafaza edilecektir. Onun için 
ayrı tedbirler alınacaktır, yemleme yolu tutula
caktır. Karakeçi sürü hayvanı olarak bizim ya
rınki ilerlemiş hayvancılığımız içinde bir mev
cudiyet olmayacaktır. Bu günkü şartlarımız içe
risinde tesadüfen bu hayvan mevcuttur. Orma
na verdiği zarar gözönünde tutulunca millî eko
nomi bakımından verilecek hüküm de bu hay
vanın aleyhinde olur. Buna ait hesapları iste
yen arkadaşlar varsa başka bir zaman önlerine 
korum ve gereken malzemeyi kendilerine ve
ririm. 

Onun için benim istirhamım; keçi ormana 
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zarar vermez, orman içinde keçi olur, mevzuunu 
bir daha ele almayalım. 

Zaten bu defada keçi işi her ne kadar mem 
leketin ölçüsünde bir dert gibi görüşülmüş ise-
de gene bunun sedece keçi sahiplerinin bir me
selesi olduğu saklı kalmamıştır. 

(Gerçekten keçi ormandan çıkarıldığı takdir
de hep keçi sahiplerinin uğrayacağı akıbetler, 
uzun, uzun suzişle ifade edilmiştir. İş keçi sa
hiplerinin menfaati bakımından incelenirse ben 
de baraberim. Amma arkadaşlar keçi sahibi ol-
mıyan vatandaşların menfaatleri gözönünde tu
tulursa iş başkalaşır. Keçi ormana zarar ver
mekle bu vatandaşlara zarar veriri. Çünkü or
manın faydası hepimizedir. Sonra keçiler bağ, 
bahçeye de zarar verir. Bağ bahçe sahiplerinin 
ve orman içinde oturan vatandaşların sızlanma
ğa hakları yok mudur? Arkadaşlar son sayım
da 9 milyon 800 bin kadar tesbit edilen kıl ke
çisini sürü haline getirdiğimiz zaman ve her sü
rüyü 100 baş farzedersek memleketimizde niha
yet 80 - 100 bin keçi sahibi ortaya çıkar. İşte 
keçi dâvası bunların davasıdır. Bunun karşısın
da ise ormanın faydası hepimizin faydası oldu
ğuna göre bütün milletin menfaatları durmak
tadır. Mevzuu kanun bakımından görürsek: 
1937 yılında çıkarılan kanun hükümlerine göre 
orman içerisinde keçinin ve devenin otlatılması 
yasak edilmiştir. Tarım Bakanlığınız da buna 
müsaade edemez. Ben Büyük Millet Meclisinin 
kanunlarını tatbika memurum. Sizin emirleri
niz, kanunların tatbikidir. Ben işte böyle bir 
hizmet içinde bulunuyorum. Binaenaleyh kanun 
bakımından da haddizatında memleketimizde ke
çinin ormanda otlatılması mevzuu yoktur. Asıl 
mühim olan nokta mevcut bulunan keçilerin ne
rede otlatılacağı meselesidir, bu orman dışıdır. 
Arkadaşlar, yeni ormancılık memlekette hiç bir 
zaman Karakeçi beslenmiyeeektir diye bir iddia 
üzerinde durmuyor, hiç bir zaman keçi besleme
sin, imha edilsin demedi. Fakat görüyorum ki 
buna rağmen mevzuu üzerinde duruluyor. Ha
kikaten keçi inatçı bir hayvan imiş. Kaderinin 
düşürülmesine bile inat etmektedir. (Kâfi ses
leri, alkışlar, devam sesleri). 

Arkadaşlar son olarak arzedeyim Büyük Mil
let Meclisinin kürsüsünden, evvelden yapılmış 
olan bir kanunun tatbik edilmiyeeeği hakkında 
Tarım Bakanınızdan bir maruzat beklemeyiniz. 
Bu kanunu tatbik edeceğiz. (Bravo sesleri) Tal-
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ııiz memleketimizde bulunan fikir sahipleri he
pimiz birden hayvanlarını orman olmıyan mm-
takalarda otlanıaları iyin bu hayvan sahiplerine 
tesir yapması yerinde olur. Biz kanunun orman 
içinde keçi otlatma yasağım halkımıza 
da anlatmaya savaşıyoruz. Emin olunuz 
arkadaşlar vatandaşlarımızın çoğu ormanla 
keçinin içice yaşamıyâcağma kani olmuşlardır. 
Şimdi mücadelesini yaptığımız nokta mevcut bir 
itiyadm kalkması, sökülüp atılmasıdır. Bu
nunla keçinin ormanla beraber yürümiyeceği 
mevzuunu bir daha açıklamış oluyorum. Ar
kadaşlarımızdan bazıları orman yangınları hak
kında ne gibi tedbirler alındığını sordular. Vak
tinizi israf etmemek için bu tedbirleri şöyle hü
lâsa edeceğim: 

1. — İşletme mmtakalarmda en yüksek yer
lere rasat, kuleleri yapmaya başladık. Bunları 
telefonla işletme merkezlerine bağlıyoruz. Yan
gın mevsiminde orada bulunacak bekçi, dürbin-
le etrafı daima gözetliyecek ve yangın çıktığı 
zaman telefonla alâkadarları derhal haberdar 
edecektir. 

2. — İşletmeler içinde yangın çıktığı zaman 
derhal söndürmiye yetişmek için lâzımgelen va
sıtaları koyacak depolar yapıyoruz. 

o. — Bir bölgede çıkan yangının diğer böl
gelere sirayet etmemesi için zaten beynelmilel 
olan malûm bulunan bir tedbire, orman içe
risinde yol açma tedbirine müracaat ediyoruz. 
Bundan başka asıl mühim olan nokta, geçen 
sene burada belirtmiye çalıştığım yangını ön
leme meselesidir. Geçen sene maruzatta bulunur
ken belirtmiye çalıştığım üzere, bu konuda, me
sele yangını söndürmek değil, - yangın çıktık
tan sonra söndürmek çok zor bir şeydir - asıl 
mesele ormanda yangını çıkarmamaktır. Bunun 
için gerekli bulunan bütün tedbirlere başvuru
yoruz. Bütün teşkilâta emirler verilmiş, kendi 
mmtakalarmda bulunan köylerde yangın mev
zuları üzerinde ve halkımızın ormanla olan mü
nasebetleri üzerinde konuşmalar yapılacaktır. 
Ayrıca bu hususta neşriyat da yapılacak ve 
broşürler çıkarılacaktır. Hülâsa bu zaviyeden 
halkımızın bu büyük memleket dâvasında uyan-
dırılmasma ve itiyatlarının giderilmesine çalı
şılacaktır. 

Diğer bir mesele de orman koruma meselesi
dir. îhsıan Yalçıs arkadaşımızın koruma işini 
ormancılığımızın belkemiği olarak tavsif etti

ler. Tarım Bakanımız da ayin telâkkidedir ar
kadaşlar. Ümit ederim ki, yeni koruma teşki
lâtının kuruluşuna ait aldığımız tedbirleri ar-
zedersem işin ehemmiyetle başarılabileceği inti
baını size vermiş olurum. Evvelâ arkadaşlar; 
bakım memurlarını ilk tahsilini bitirmiş kimse
lerden alıyoruz. Bunların almışında ve seçili
şinde muayyen ahlâki kiymetlere ehemmiyet ve
riyoruz. Bunlar seçildikten sonra bir yıl işlet
melerde tecrübe ve tatbikat görüyorlar. Bu bir 
yıl içinde doğru yoldan en ufak bir inhirafları 
görüldüğü takdirde derhal vazifelerine niha
yet veriliyor, hem de bir daha teşkilâta alın
mamak üzere. Bir yıllık tatbikattan sonra iş 
tutumu, kabiliyeti, ahlâki durumu onun hak
kında iyi bir kanaat vermişse bunları kursa alı
yoruz. Kursta bu sanatın teknik icaplarını öğ
rendikten sonra asil olarak tâyin ediliyor. Şim
di elimizde iki kurs vardır. Bu kurslardan bi
risi bir devre çıkardı. Bu yaz içinde bunlara 
dört kurs daha ilâve ediyoruz. Böylece ümit 
ediyorum ki, arkadaşlar, iki yıl içinde bütün 
teşkilâtı, açabileceğimiz kurslarla dolduracağız 
ve hakikî meslek adamını doğrudan doğruya 
bu işe memur etmiş olacağız. Yalnız iyi bir ye
tiştirmenin maksat için kifayet etmiyeceğini 
Büyük Meclis çok iyi takdir eder. Bunun ya
nında bu sanatı da hakikaten bağlanılabilir bir 
sanat haline getirme esaslarını kurmak ta lâ
zımdır. Onun için bunlara orman içinde aile
si, çoluğu çocuğu ile oturabileceği evleri yapı
yoruz. Kendilerine orada ufak tefek patates 
vesaire yetiştirebilmek için bir kısım arazi bı
rakıyoruz. Maişet sahasını da böylece emniyet 
altına almayı düşünüyoruz. Sonra takip ve 
kontrolü de, tıpkı arkadaşlarımın işaret ettik
leri gibi, sıkı surette yürütüldükten sonra or
man koruması mevzuunda suiistimal yapanla
rın gayrikabili ıslah, mayasız kimseler olması 
lâzimgelir. Arkadaşlar, bu devreleri de geçir
dikten sonra yeni ormancılığımızın asıl temelle
rini gayet sağlam şekilde kurmuş olacağız. 

Mahrukat meselesi üzerinde çok durmıyaca-
ğım. Çünkü bunu arkadaşlarım, çok eşeledi
ler. Yalnız topyekûn şunu arzetmek isterim 
ki, memleketimizde bugün ısınmayı sadece odun 
kömürü ve odun yakarak sağlamayı düşünür
sek Türk ormanları bunu karşılamıya yetmez 
ve kısa bir zamanda elimizdeki orman varlığı
nın yokolduğunu, bizim yaşımızda olanlar, ya-
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ni bizim neslimiz elemle görebilir. Demin Yi-
ğitoğlu arkadaşım birşey söyledi. 0, acı da 
olsa bir gerçektir. Bu da, bugün memleketin 
asıl yayla kısmı yani kışı sert ve zorlu mmta-
kaları ormansız ve çıplak yerlerdir. Buralarda
ki halkım rz bugün tezek yakıyorlar. İnanınız 
dan Gölbaşına gittiğimiz zaman Çakıl köyüne 
ğuııım beş altı kilometre yakınında idi. Bura
dan Gölbaşı'mı gittiğimiz zaman Çıkıl köyüne 
yaklaşınca, orada eski orman bakiyelerine r*ıst-
gelirsiniz. Bu yer Ankara'ya 25 - 27 kilomet
re mesafededir. Bağlum'a çıktığınız zaman 
çam izlerine orada da rastgelirsiniz. Ankara ta
rihte böyle step ve çırç.ıplak değildi. Ormana 
karşı eskiden göstermediğimiz saygı ve onu ka
yıtsızca suiistimal etmekliğimiz bu memleket 
parçalarını bugün bu vaziyete getirmiştir. Bu 
yerler şimdi hep tezek yapmaktadır. 

Bugün şurada burada odunu az bulduğundan 
şikâyet eden vatandaşlarımız vardır ve bunlar 
son ormanların kazılmasını istemektedirler. Bun
lar haklıdırlar. Bu vatandaşların bugünkü ihti
yaçlarını yatıştırmak için bütün kabiliyetimizle 
çalışıyoruz. Amma Türk milleti unutmasın ki, 
kendisinin büyük bir ekseriyeti odun bulmıyarak 
tarlasına gübre olarak kullanacağı tezeğini yak
maktadır. Bu tezek yakmanın sağlık ve diğer 
içtimai bakımlardan ne kadar ağır olduğunu ar
za lüzum görmem. Böyle giderse yarın büyük 
vatan parçalan aynı akibete uğrıyacaktır. 

Türkiye'nin asıl büyük mahrukat dâvası ge
lecek zamanda maden kömürü ve linyit ile hallo
lunacaktır. Ekonomi Bakanı arkadaşım burada 
açık olarak B. M. Meclisine arzettiler ki, önü
müzdeki zamanda linyit işi ele alınacak mevzu-
lardandır. 

Bendeniz izinleri ile buna, şunu da ilâve ede
yim: Linyit dâvasının süratle halledileceğini 
sanmamalıdır. Biriket yapmak, linyitleri işlet
mek bunlara ait tertibatı almak şüphesiz zaman 
ister, bunlar adım adım yapıldıkça, ormanlan-
mızın yakacak madde verme külfeti gittikçe aza
lacaktır, kurtuluş ta esas itibariyle bundadır. 
Yoksa biz şimdiye kadar olduğu gibi memleketin 
her tarafında ormandan çıkaracağımız odun ve 
odun kömürünü bol bol yetiştirmeğe kalkışırsak 
orman yapmağa vakit bulamayız ve mütemadi
yen ormanı yakmakta devam ederiz. 

Gene açık olarak arzedeyim, Tarım Bakanlığı
nız bu memleketin mahrukat ihtiyacını karşıla-
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mayı kolaylaştırmak ve yakacağı ucuzlatmak için 
gerekirse odun ve odun kömürü ithalini çok ye
rinde bulur. Çünkü bu memleketin orman varlı
ğının Milletimiz için sağlıyacağı nimetler dışarı
dan ithal edeceğimiz yakacaklar için katlanaca
ğımız külfetlerden kat kat üstündür. 

Arkadaşlar, bu itibarla mahrukat işini şimdi 
biz bir az sıkı tutuyorsak, ufak tefek sıkıntılar 
varsa bu sebeplerdendir. Bununla beraber bun
ları bertaraf etmek ve mümkün olan kolaylığı 
göstermek için arkadaşlarım çalışıyorlar. Amma 
öyle umarım İri, bu işte vatandaşlarımız da daha 
tutumlu ve ve memleketin vaziyetini kavrayışlı 
bir surette hareket edeceklerdir. Memlekette 
odun, kömür sıkıntısı olduğundan bahsedildi. Bu 
mevzuda bizim bu yıl korktuğumuz Sivas, Erzu
rum gibi çıplak mıntakalar idi. Halbuki, bugün 
P'rzurum'un odunu işletmelerimiz tarafından te
min edilmiştir, hem de burada en uzak yerden 
gelen odunu 75, kuruştan veriyoruz. Bu mem
leket pazarlarında tezeğin parçasını on kuruşa 
satınaldığını bilenlerimiz vardır. 

. Diyarbakır'da odun kömür sıkıntısı bizi dü
şündürüyordu. Aldığımız tedbirlerle oralarda da 
bu iş düzene girmiş bulunuyor, bu yolda durak
sız yürüyeceğiz. 

Fiyat meselesine gelince: Arkadaşlar odundan 
ve kömürden orman idaresi bir kazanç temin et
memektedir. Artık odun ve kömür Türkiye'de hiç 
bir orman işletmesi tarafından müzayede ile sa
tılmamaktadır, bunu kaldırdık, isteyenlere pa
zarlık suretiyle verilmektedir. Köylülerin zâti 
ihtiyaçları gayet cüz'i bir resim karşılığı yerinde 
temin ediliyor. Odun ve kömür satacak köylülere 
de toptan olmak üzere pazarlık suretiyle veril
mektedir. Bu itibarla odun, kömür meselesinde 
meclisi âlinin bize ilham ettiği müzayede usulüne 
kaldırma işi bugün gerçekleşmiş bulunmaktadır. 
Kereste işini de zamanla bu suretle halledeceğiz. 
işletmelerin hepsi tam taazzuv etmiş halde değil
dir. Onun için bunların hepsinde birdenbire ka
nuni usul olan müzayede ile satışı kaldırma im
kânını bulamadık. Mamafih bir çok yerlerde 
büyük miktarda pazarlıkla satışlara başladık. Yal
nız memleketimizde kullanılmıyan ve ihraç keres
tesini teşkil eden keresteleri ihraç için bir çok 
tüccarlar birden talep edince bunları müzayede 
ile veriyoruz, işletmeler vaziyetlerini sağlamlaş-
tırdıkça müzayede usulünü tam olarak kaldırırız. 
Halkın zâti ihtiyaçları için perakende ufak par-
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tiler halinde satış yapıyoruz ve bu ihtiyacı kâfi 
derecede temin ediyoruz. (Kâfi kâfi sesleri, al
kışlar.) 

Arkadaşlar; bir çok arkadaşlarımın münferit 
sualleri kaldı, izin verirseniz üç tanesi mühimdir. 
(Kâfi kâfi, devam devam sesleri.) 

Dr. F . ECEVÎT (Kastamonu) — Üç milyon 
liralık kıymette olan bir orman parçası yerde ya
tıyor. Buna dair olan soruma cevap istiyorum. 
(Söylesin sesleri.) (Devam, devam sesleri, kâfi ses
leri, alkışlar) 

Üç milyon liralık orman parçası yerde yatı
yor, nasıl olur böyle şey? Buna karşr bir tedbir 
almayı düşünmiyorlar mı? 

TARIM B. Ş. R. HATlPOÖLU (Manisa) — 
Arkadaşlar; Fahri Eeevit arkadaşımızın naklet
tiği mesele Araçla Daday arasındaki Karkalmaz 
ormanında vaki olmuştur. Evvelce ormanların 
devletleştirilmesi kanunu çıkmazdan önce (T>) 
hektardan aşağı olan orman parçalarında izinsiz 
kesim yapılırdı. Tapulu farazinin sahipleri ta
pularına istinat ederek bu ormanı parça parça 
(5) hektardan aşağı sayarak traşlama kesmiş
lerdir. Ben bu yaz içinde yaptığım seyahatta 
bizzat bu kesilmiş ağaçları gördüm, çok eza 
duydum. Bizim zaviyemizden bazı pürüzlü ve 
ihtilaflı noktalar bulunduğundan iş mahkeme
de olduğu için bir işlem yapamıyoruz. Bu ne-
ticeleninceye kadar ağaçları kaldıramıyacağız. 
Yalnız şunu arzedeyim ki, bu yaz içinde çıkar
dığımız kanunla bu gibi şeylere artık mahal 
kaimiaycaktır. Ancak oradaki tomrukların çü
rümesine meydan vermemek için mahkemenin 
neticelenmesini bekliyorum. Ümit ederim ki, 
bu malları zayi olmaktan kurtarırız. 

Arkadaşlar; Muhterem General izzettin Ça
lışlar Muğla da - Biraz üzüntü duyduğum için 
söylüyorum, kendileri de her halde üzülerek 
söylemişlerdir - cenaze kaldıracak kereste yok 
dediler. Halbuk bugün elimizde Muğla'da ma
mul olarak 1800 metre mikabı kereste vardır, 
aylardan beri beklemektedir. Bütün yıl içinde 
istihsal edilmiş olan keresteleri arzu ederlerse 
arzedeyim, kendilerinin yanlış malûmat almış 
olmalarından korkarım. Muğla'da işletme elin
de kereste vardır, istiyen satın alabilir. 

İkincisi arkadaşlar, Muhterem General Gün
lük ormanlarından bahsettiler. Zannederim bun
lar kaldırılsın, buraları bataklık sahadır, ku
rutulsun dediler ve yahut yerinde okaliptüs ye-
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tiştirilsin dediler. Arkadaşlar, Günlük ağacı 
nâdir ağaçlardandır; mahdut memleketlerde var. 
Şimali Amerika'da, bizim memleketimizde bu
lunuyor. Bu bizim bir nevi monopol mahsulü-
müzdür. Günlük iağaçlarmdan elde edilen usa
re tababette kullanılır ve bu eskiden beri bi
zim en güzel ihracat maddelerimizden birisidir. 
Onun için arzedeyim, Muhterem Generale, 
Günlük ormanlarına kıyamayız. Yalnız oralar
da boş olan yerler varsa okaliptüs yetiştirmeye 
çalışırız. Esasen Günlük ormanlarının bir kıs
mının bulunduğu yerlerde okaliptüs yetiştirme
ye imkân yoktur. Çünkü bu ağaç 300 - 600 ra
kıma kadar çıkmaktadır. 

Bundan sonra zannederim kömürden sıkıntı 
çekildiğinden de bahsettiler. Zannederim ki, 
bugün Muğla İşletmesinde 800 kentaldan fazla 
kömür vardır. Hatta satılamıyor diye bu kö
mürü Aydın havalisine nakletmeyi düşünüyoruz. 
Zannediyorum ki, bu mevzular şundan çıkıyor, 
orada bazı vatandaşlar, ormandan eski şekil
de intifa etmek istiyorlar. Arkadaşlara müra
caat ediyorlar. Ve vaziyeti böyle anlatıyorlar. 
Bunlar işletmelerden tomruk, kereste almak 
yoluna gitmiyorlar. Bunlar eğer bu maksatla, 
bu mânada kereste yokluğundan bahsettilerse 
haklıdırlar. Çünkü istekleri ormandan kendi
lerinin kesim yapmasıdır. Makta verme yolunu 
yeni işletme rejimi ile kapadığımız için bun
dan sonra buna asla imkân verilmeyecektir. 
Muğla'dan mahrukat sıkıntımız var diye bana 
hiçbir şikâyet yapılmadı. Buna rağmen tekrar 
oradan soracağım, eksik varsa tamamlarız. Ni
hayet, Muhterem General, işletme muhite kendi
ni sevdiremedi, buyurdular. Arkadaşlar, ora
daki işletme müdürünü, halka kendisini sevdi
rip sevdirmemesi mevzuu bahis olmadan, işin
de görülen bazı aksaklıkları dolayısiyle kaldır
mış bulunuyoruz. Umarım ki şimdi gönderdiği
miz genç arkadaşımız muvaffakiyetle iş görür 
ve muhit tarafından da sevilirse ne âlâ. (Kâfi 
sesleri). 

Yalnız, mühim addettiğim bir nokta kaldı: 
Kamulaştırılacak orman tahsisatına ait ihsan 
Yalçın arkadaşımız bir sual sordular. Bizim 
te-sbit ettiğimiz ormanların sahiplerinden mü
racaat edenleri gözönünde tuttuk, tahsisatı ona 
göre koyduk. Fakat bunların da işlemleri bu 
yıl içinde ancak bitecektir. Bunların taksitleri
ni bu yıl koyduğum para ile karşılayacağımızı 
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umuyoruz. Asıl bundan sonraki yıllarda, ikinci 
ve üçüncü yıllarda koyacağımız tahsisat kaba
racaktır. Onun için müsterih olsunlar. 

Arkadaşlarım, izin verilirse diğer konulara 
ait meselelere birer birer arzı cevap edeyim. 
(Kâfi, kâfi sesleri). Yok eğer temenni mahiye
tinde olanlarını, müsaade ederseniz yerine ge
tirmeye çalışayım. (Kâfi, yeter sesleri). 

BAŞKAN —Orman Genel Müdürlüğü büd-
çesinin tümü hakkında başka söz istien yok. 

Orgl. î ÇALIŞLAR (Muğla) — Cevap verece
ğim. 

BAŞKAN — Cevap vermeğe lüzum yok. 
Kanaat getirmedinizse izahat istersiniz. 

Ogl. t. ÇALIŞLAR (Muğla) — Yanlıştır, 
izahatı. Benim söylediğini başka, Saym Bakanın 
söyledikleri başkadır. Onu söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun öyleyse... 
Orgl. t ÇALIŞLAR (Muğla) — Mâruzâtım

da; Muğlada kereste yoktur gibi bir şey söy
lemedim. Köyceğizde Halkevinde toplandığı
mız zaman orada, cenaze için dahi kereste bu
lamadıklarını söylediler, şikâyet ettiler. Ben, 
bunu ifade ettim. Köyceğiz başkadır, Muğla baş
kadır ve bu mıntıkanın Müfettişi Sayın Doktor Fa
zıl Şerafettin de aynı şikâyeti duymuştur, raporun
da yazmıştır. Muğlada kereste yoktu şeklinde 
bir şeyden katiyen bahsetmedim. Bunu tashih 
etmek istiyorum. Belki kendileri, ben Köyceğiz
den bahsederken Muğla zanetmişlerdir. Bir de 
rica ettim böyle küçük yerlerde tabiî büyük ser
mayedarlar yok, küçük sermayedarlar o kasa
banın muhtaç olduğu bir çok emtiayı dükkanı
na doldurur bir köşesine de ufak tenfek kereste 
koyup satar. Şimdi bunu tedarik edemiyorlar. 
Bu keresteleri büyük tacirler kaldırıyorlar, bun
lara verilmiyor. (Kâfi sesleri) bize başka şikâyetler 
de yaptılar. Onları ben bildirmedim. Yani bir 
memnuniyetsizlik vardır. Orada henüz bunları 
tatmin edecek bir idare kurulamamıştır. Muğ
lada gezerken bir eczanede bulunuyordum, bir 
kadın geldi. Kucağında hasta bir çocuk, ilaç 
alacaktı. Ayağında pabuç yoktu, niçin ayağın 
çıplaktır diye sordum, ne yapayım dedi bu gör
düğün gibi daha üç ıtane var. Ben dağ köylüsü-
yüm. Şimdiye kadar odunla geçiniyordum, eli
mizden aldılar fakir kaldık. Hattâ orada yeni me
bus olan Abidin Çakır da vardı. Kendisi par
ti reisi idi, haline acıdı ilacını Halk evinden 
meccanen verdirdi. Bizim istediğimiz orman mah-
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sulâtıyla geçimini tesis etmiş köylü ailelerini dü
şünsün. îş versin onları bu mertebeye düşür
mesin. (Kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Tümü hakkında başka söz 
yoktur. Maddelere geçilmesini yüksek oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1946 
yılı giderleri için bağlı (A) işareli cetvelde gös
terildiği üzere (11 714 564) lira ödenek veril -
misıtir. 

B. 

10 

11 

12 

A - CETVELİ 

Aylıklar î: 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4805 sayılı kanun gereğince ya
pılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı kanunun 58 nci 
meddesi gereğince verilecek 
emekli ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178, 4598 ve 4599 sayılı ka
nunlar gereğince verilecek 
zamlar ve yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1437 sayılı kanun gereğince ve
rilecek avans 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
îller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
327 624 

575 687 

846 113 

47 000 

20 000 

922 600 

3 700 

30 900 

17 000 

30 000 

223 347 

37 500 
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B. Lira 
13 Taşıt giderleri 321 300 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
14 Yolluklar 124 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
15 Giyecekler 8 500 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
16 4598 sayılı kanun gereğince ya

pılacak tedavi giderleri ve yol
luklar 20 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

17 Teknik hizmetleri giderleri 2 280 001 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

18 Harita ve kadastro işleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

19 Genel Muhasebe Kanununun 
48 ııci maddesini ilgilendiren 
giderler 65 700 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

20 Mahkeme giderleri 25 700 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

21 Yapı ve onarma işleri 1 830 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

22 Okular ve kurslar genel gider
leri 250 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

23 . Devlet İşletmeleri-döner ser
mayesi 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

24 Pasif korunma 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

25 Yazı, yayın ve propaganda iş
leri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

26 Yabancı uzmanlar ve tercüman
ları 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

27 Staj ve tahsil için yabancı mem
leketlere gönderileceklerin yol
luk ve ödenekleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

28 Veznedarlık işleri giderleri 21 500 ] 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

29 Kurumlara katılma payı 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

30 Düşünülmeyen giderler 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

31 Geçen yıl borçları 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

B. Lira. 
32 Eski yıllar borçları 15 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
33 Hükme bağlı borçlar 10 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
34 1715 sayılı kanunun 8 nci med-

desi gereğince kâğıt para amor
tismanı 115 986 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci medde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle yüksek oyu
nuza sunuyorum, Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğü, 1946 
yılr giderlerine karşılık olan gelirler, bağlı (B) 
işaretli cetvelde ,gösteridiği üzere (11 714 564) 
lira tahmin edlmiştir. 

B - CETVELİ 

B. 
1 

Lira 
Devlet ormanlarından eldeki 
sözleşmelerle yapılacak tah
silat 80 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

2 Eski yıllar satışından yapıla
cak tahsilat 128 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Çeşitli gelirler 35 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Orta okullar gelirleri 9.075 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 Devlet işletmelerinden alına
cak orman tarife karşılığı 6 066 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 İşletmeler umumî masrafla
rından Genel Müdürlük hissesi 5 396 489 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle yüksek oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 
1946 yılı içinde tahsil edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 
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BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir 

MADDE 4. — Orman Genel Müdürlüğünün, 
3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine giren hiz-
metlileriyle taşıtları kadroları bağlı (D) işaretli 
cetvelde gösterilmişıtir. 

Numarasiyle adları bağlı (E) işaretli cetvel
de yazılı bölümlerden 3656 sayılı kanunun 9 ncu 
maddesi gereğince yönetimi gerekli geçici hizmet
ler için, aylık ücretli memurlar ve hizmetliler 
kullanılabilir. 

Bunların kadrolariyle 3656 sayılı kanunun 13 
ncü maddesi hükümlerine uygun uzmanlık yerle
ri Bakanlar Kurulu karariyle belirtilir ve er
tesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine veri
lir. 

Bu bölümlerden alınacak kadroların eldeki 
kadrolara ekleme olmaması gerektir. 

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

MADDE 5. — Orman Genel Müdürlüğü ku
ruluşu hakkındaki 3204 sayılı kanunla eklerine 
bağlı cetvellerde yazılı kadrolardan, bağlı (L) 
işaretli cetvelde gösterilenler 1946 yılı içinde 
kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar .... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 1946 yılı içinde kapatılmak 
üzere (500 000) liraya kadar kısa süreli avans 
alınması ve hesaplar açılması için bağıtlar yap
mağa Tarım Bakanı izinlidir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar .... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Orman kanununun kamulaştır
maya ilişkin hükümlerini yerine getirmek ve 
Devlet Orman işletmesinin kuruluş ve işletilme
si için 1947 yılı başından itibaren 5 yıl bütçesine 
konacak ödeneklerden verilmek üzere (1 000 000) 
liraya kadar ödünç para alma bağıtı yapmıya 
veya hesaplar açtırmaya Tarım Bakanı yetkili
dir, 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar .... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Orman Genel Müdürlüğü orta 
ve bölge okullarında okuyacak öğrencilerden alı
nacak ücretler^ bağlı (M) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar .... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili olduk
ları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bölümlere 
Maliye Bakanlığrnca aktarılacak ödenekten öde
nir. 

1937 - 1944 yıllarına ilişkin olup Genel Mu
hasebe Kanununun 93 ncü maddesine göre zaman 
aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçe
lerinde bulunan borçlar, 1946 yilı bütçesinin gi
der bölümleri artıklarından eski yıllar borçları 
bölümlerine Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar .... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — 1508 sayılı kanun gereğince 
anajman ve ağaçlandırma işlerinde çalışacaklara 
verilecek gündelik tazminat, Başmühendisler için 
(350) başmühendis yardımcıları için (300), mü
hendis ve mühendis yardımcıları için (250) ku
ruştur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar .... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — 3116 sayılı Orman Kanunu
nun belirttiği hüküm ve şartlar gereğince or
manların smırlama işine 1946 yılında da devam 
olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar .... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Gider bölümlerinden yapıla
cak h'arcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar .... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanun, 1 Ocak 1946 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar .... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Bu kanunu, Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar .... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1946 yılı bütçesinin 
tümünü açık oya sunuyoram. 
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9. — Tekel Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe I 

Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/484) [1] 

BAŞKAN —• Tasarının tümü hakkında söz 
istiyenlerden Yaşar özey, buyurun. 

Y. ÖZEY (Manisa) — Sayın arkadaşlarım, 
Hükümetimizin ötedenberi tütün müstahsilleri
mize gösterdiği himayeden dolayı bilhassa şük
ranlarımı sunarım. Bundan cesaret alarak tü
tün piyasasının açılmak üzere bulunduğu şu sı
rada bir kaç dilekte bulunacağım. 

Kuraklık dolayısiyle bir kısım tütn mintaka-
larımızda mahsul bu sene çok az olmuştur. Mah
sulün azlığı şüphesiz maliyeti yükseltmiştir. 
Bu vaziyet karşısında tütünlerimiz nefis te ol
muştur. Yalınız bir taraftan bazı mıntakalarda 
akdamar denilen, hastalığı meydana getiren Erips 
isminde bir böcek mühim bir surette tütünleri
mize zarar vermiştir. Evvelâ bu hastalığı mey
dana getiren haşare ile esaslı bir surette müca
dele edilerek ileri senelerde zararının önüne 
geçilmesini bilhassa rica ederim. Bu böcek yü
zünden mühim miktarda tütünümüz miktar ve 
evsaf bakımından kıymetten düşmüştür. Buna 
karşı esaslı tedbir alıinmasmı bilhassa Sayın Te
kel Bakanımızdan rica ederim. 

Kuraklık sebebiyle dönüm başına verim az 
olduğundan ona göre fiyat verilmesini dilerim. 
Esasen bu sene tütünlerimize geçen seneye na
zaran daha fazla bir rağbet vardır, ecnebi pi
yasalarından istek çoktur. Bu sebepten gerek 
kuraklık dolayısiyle az mahsul alan mmtakala-
rm tütünlerinin maliyet fiyatlarının yükseldiği 
nazarı dikkate alınarak bunlara ona göre bir 
fiyat verilmesini ve diğer taraftan haşare yü
zünden zarar gören tütün müstahsillerimize ken
dilerini sevindirici bir fiyat verilmesini bilhassa 
başta Tekel olmak üzere müdahale müesseseleri
miz olan Yerli Ürünlerden ve Türk Limitedden 
rica ederim. Bu hususta Sayın Tekel Bakanımı
zın âmil olmasını dilerim. 

îkinci bir dileğim de şarap mevzuuna ait 
olacaktır. Buna kısaca temas edeceğim. Mem
leketimiz şarapçılıkta eski yerini almıya namzet
tir. Şarapçılığın inkişafı hususunda Tekelin 
gösterdiği gayreti ve himmeti överim. Bu arada 
hususi şarap âmillerini de her bakımdan teşvik

t i ] 7 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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te devam etmesini ve onların ihtiyaçlarını kar
şılamayı ayrıca rica ederim. 

Ege mıntakasınm dönüm başına verdiği üzüm 
miktarı diğer mmtakalarımıza nazaran çok fazla 
olmakla beraber aynı zamanda şekeri de o nis
pette fazladır. Binaenaleyh daima yüksek de
receli usare vermektedir. Bu bakımdan şara
bın, bol ve ucuz olarak yapılmasına da elveriş
lidir. Dış piyasalarımız da ileride her halde Eğe 
mmtakasmdaki şarapçılık ehemmiyetli yer ala
caktır. Bu bakımdan Tekel idaremizin bu mın
takalarda da büyük şarap fabrikaları açmasını 
ve bilhassa bıı mmtaka üzümünün üçte ikisini 
meydana getiren Manisa havalisinde ve diğer is
tihsal merkezlerinde şarap fabrikaları açmasını 
rica ederim. Çünkü henüz Manisa mıntakasın-
da Tekelin açmış olduğu bir fabrika yoktur. 
Yalnrz Akhisar'da küçük bir şaraphane açmış
tır. .İzmir'de olduğu gibi Manisa mıntıkasında 
da daha geniş ölçüde, bir kaç yerde fabrikalar 
açmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Orman dcnel Müdürlüğü büt
çesine oy verin iyen arkadaşlar varsa lütfen oy
larını versinler. 

t. ARVAS (Van) ----- Bir sual soracağını. 
BAŞKAN — Dr. Rebii Barkın. 
Dr. R. BARKIN (Zonguldak) — Arkadaşlar, 

Tekel Genel Müdürlüğünün bünyesinde ve ku
ruluşundaki garib ve devamı tecviz edilmiyen 
bir durum üzerinde yüksek dikkatinizi çekmek 
için geldim. 

Tekel İdaresine bakarsak iki hüviyet görü
rüz. Birisi, Devlete gelir sağlıyan bir idaredir. 
Vasıtalı vergileri toplar ve Devlete gelir temin 
eder. 

İkincisi de imalât yapan, satan ve bu yüz
den kazanç temin eden bir müessesedir. 
Mevzuata da bakarsak, Tekel İdaresi hakkın
daki mevzuatın da. ona bu şekilde iki hüviyet 
sağladığını görürüz. 

Bazı mevzuat bu idareyi Devlete gelir sağ
layan bir idare gibi kabul etmiş. Ve bunun yü
rütülmesi için bu idarenin işletilmesi için ica-
beden giderleri, bütçeye ödenek koymak su
reti ile karşılanmasını esasım tesbit etmiştir. 

Diğer bazı mevzuat ta Tekel İdaresini bir 
işletme gibi kabul ediyor ve mevcut tesisatın 
eskime ve yıpranma masraflarının bütçeye amor
tisman koymak suretiyle karşılanmasını kabul 
ediyor. Şimdi bu tarzda olan bir idarenin büt-
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ç esinin tertip ve tanzimini ve bizim tarafımız- | 
dan denetlenmesi de fevkalâde müşkül oluyor. 
Gerçi Tekel idaresi katma bütçeli bir idaredir. 
Kendi gelir ve giderleri vardır, kendisini bu
nunla idare ediyor, Katma bütçeli de olsa umumu 
muvazene ahkâmına göre tertibi ve sarfiyatın o 
suretle yapılması ieabeder. Geçen seneki 7 ay
lık bütçe ile Tekel İdaresi *1 600 000 liralık bir 
amortisman payı ayırmıştır. 7 aylık için ayır
dığı bu amortisman parasmm bir seneliği 
2 742 000 küsur liradır. Şimdi Tekelin, kendi 
gelirlerinden ayırdığı bu para yukarıda arzet-
tiğim hesaplara göre Devletin umumi bütçesinde 
yer tutması lâzım gelir ve Tekel işletme bütçesi 
arasında görülmemesi lâzımdır. Geçen seneki 
bütçeyi tetkik ettim, amortisman parasını gelir 
bütçesinde bulamadım, herhalde işletmeye koy
muşlar ve Meclis bu bütçeyi böylece kabul et
miş. Meclis bu bütçeyi böylece kabul edince 
Tekelin işletmecilik hüviyetini de kabul edil
miş oluyor. Bu sene tekrar tetkik ettim muh
telif giderleri ve bu meyanda üç milyon liralık 
bir amortisman payı da ayrılmıştır. Bu defa 
Bütçe Encümeni bunu kabul etmiyor, Devlet 
dairesi gibi muamele yapıyor. Bir amortisman 
parasmı kabul etmiyor. Mademki, bütçeye ko
nan ödenekle giderler ödeniyor niçin amortisman 
parası diye bir parayı kabul edelim diyor. Ve 
böylece bu üç milyon liranın bir milyon lirasını 
gelirler üzerine ekliyor. Diğer iki milyon lira
sını aradım nerede gösterildiğini bulamadım. 
Herhalde başka hesaplara geçmiş olacak. Şimdi 
arkadaşlar, Bütçe Komisyonu bu hesabı ince
lerken bu mesele üzerinde ehemmiyetle durmuş 
ve benim şimdiye kadar arzettiğim noktaları 
teyid edici şu mülâhazaları söylemiştir: (Mües
sesenin bünyesinde mevcut olan ikilik idaresine 
de inikas etmekte ve mevzu usullerin tatbikinde 
müşkülât olmamaktadır.) Bütçe Komisyonu böy
le sarih bir hüküm vazetmiştir. Şimdi gerek 
mevzuat, gerek idare ve gerek denetleme ba
kımından bu kadar güçlükler arzeden bir bün
yenin ıslahı ieabeder. Bunu yüksek huzurunuz
da arzediyorum ve bu teklifi yapıyorum. Bu 
sakatlık ve fena kuruluş Büyük Millet Meclisi
nin salâhiyetini haiz olan Bütçe Komisyonumu
zu ve onu teşkil eden çok değerli arkadaşları
mızı bile bir sene Tekelin bir hüviyetini, erte
si sene de o bir hüviyetini kabul etmek suretiyle 
bir tezat vaziyetine düşürmüş oluyor. {. 
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Şimdi eğer Tekel idaresinin bu durumu yal

nız bir amortisman parasının şuraya mı, bura
ya mı tahsis edileceğine münhasır kalsaydı 
ehemmiyeti yoktu. Yalnız Tekel idaresinin yüz 
milyonları bulan gelir ve giderleriyle, Türki
ye'nin iktisadi hayatında çok önemli rol oyna
dığı şüphesizdir. Bütçe Komisyonunun rapor
törü, Tekel idaresinin olağanüstü durumu üze
rinde önemle durmuştur. 

Arkadaşlar, yemeğinize koyduğunuz bir tu
tam tuzdan, içtiğiniz bir sigaraya, bir fincan 
kahveye, çaya kadar günlük hayatınızın bütün 
teferruatı, Tekel idaresinin tesiri altındadır. 
Memlekette hiçbir idarenin bu kadar şümul ve 
tesiri yoktur. Bir milletin hayatında bu kadar 
önemi haiz olan bu idarenin hesapları üzerinde 
ve istikbalde alınması lâzımgelen şekil üzerin
de Türk milletinin ve onu temsil eden bizlerin 
hassasiyetle durmamız lâzımdır. Bu tarzlar al
tında arzu ettiğimiz gibi bir denetleme yapıl
masına imkân yoktur. Şimdi bakınız arkadaş
lar; geçen seneki Bütçe Komisyonu raporuna 
geliyorum. Nasıl bir mütalâa serdediliyor. O 
vakit Kabataş'ta yapılan bir inşaat dolayısiyle 
aynen şöyle deniyor : «irtibat ve deneti sağlan
ması bakımından Kabataş'taki binanın bütün 
şubeleri içine alması düşüncesiyle tadilât ve 
onarmalara başlanmıştır. Genel Müdürlük tara
fından ifade edildiğine göre bu iş 500 bin lira
ya malolmaktadır. Bu paranın çok veya az ol
duğu hakkında mütalâa verebilecek vaziyette 
değilim.» 

Arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
nin yetkisini haiz olan Bütçe Komisyonu bu ra
porunda verilen ödenek fazla mı, az mı? bunun 
üzerinde bir mütalâa dermeyan edecek vaziyet
te değilse ve bu raporunda ifade ederse bunun 
çokluğunu, azlığını bize kim gösterecek T Bu 
durumu yüksek huzurunuzda açıklamayı bir 
borç telâkki ettim ve onun için geldim. 

Binaenaleyh, Hükümete şu teklifi yapıyo
rum : Tekel idaresinin bu durumunu en kısa 
bir zamanda gidermek ve bu müessesenin ida
reci hüviyeti ile işletmeci hüviyetini ayırmak, 
Tekel Genel Müdürlüğü tekel maddeleri üze
rinden inhisar vergisi, savunma vergisi alıyor, 
bu sebeple bir vergi toplama dairesidir. Bu 
daire böylece kalsın. Fakat bunun işletmeci hü
viyetini bu daireden tamamiyle ayırmalıyız. 
Tıpkı Ekonomi Bakanlığının diğer işletmeleri 
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gibi, 3460 numaralı kanunun şümulü içine sok
malıyız. 

Şimdi arkadaşlar; kömür, demir, bakır, çi
mento, şeker, bunların hepsi, bu maddelerin 
çıkarılması- ve yapılması 3460 numaralı kanu
nun hükmü altına konuyor da, neden şarap, bira, 
rakı, hattâ limonata gibi şeylere ait işletmeler 
başka usullere tâbi tutuluyor? Bunun sebep ve 
hikmetinin açıklanması lâzımdır. Bunu Bakan
dan rica ediyorum, kürsüden bu ciheti açıkla
sın. Hem biz bilelim, hem de millet öğrensin. 
Çünkü bizden soruyorlar. Eğer bu sebepler bizi 
tatmin etmezse o zaman biz bunun tadilini ve 
3460 sayılı kanunun hükümleri altına konulma
sını isteriz. 

Müsaade buyurursanız arkadaşlar, Tekel 
İdaresinin ticari, sınai ve zirai mahiyette neler
le meşgul olduğunu - hepiniz bilirsiniz ya - bir 
kere de ben açıklıyayım. Şarap, rakı ve ispir
to fabrikaları, bu işle ilgili geniş ziraat alış ve
rişleri, tütün ve sigara fabrikaları, tuz çıkar
ması, barut, av fişeği, kahve, çay ticareti, kib
rit fabrikası, çakmak ticareti, soda, limonata, 
gazoz fabrikaları, kutu fabrikası, daha ne bile
yim hatırıma gelmiyor, vesaire. 

Bu kolların herbirinden de müteaddit işlet
meler vardır. Bunların sayısı ise yüze varıyor, 
belki geçiyor. 

Arkadaşlar, şunu da müsaadenizle arzede-
yim ki, ben niçin bu işletmelerin 3460 sayılı 
kanunun hükümleri altına konulmasını istiyo
rum. Çünkü bu kanun iktisadi devletçilik zih
niyetini en iyi düzenliyen bir kanundur ve Cum
huriyet kanunlarımızın en- iyilerinden birisidir. 
Bu kanunun gerekçesinde açıkça ifade olunduğu 
gibi iktisadi Devlet Teşekküllerinin rasyonel ve 
randımanlr çalışması lâzımgelen bir kazanç mü
essesesi telâkki ediyor ve bunların basiretli bir 
tüccar gibi hareket etmesini emrediyor. Bu «Ba
siretli bir tüeear gibi» cümlesi 3460 sayılı ka
nunun gerekçesinde aynen vardır. Kanunun 
bütün maddeleri bu gerekçede ifade olunan espri-
ye uygun bir tarzda tertip edilmiştir. Buna bir 
misal olmak üzere 10 ncu maddeyi okuyorum: 
«Bir kanunun hükümlerine tâbi olan teşekküller; 
yani Devlet İktisadi Teşekkülleri ve bunların 
müesseselerinin şekil ve tarzları ve gayeleri ve 
iktisâdi, ticari ve sınai esas ve icaplara uygun 
ve verimli ve rasyonel bir şekilde çalışıp çalış
madıklarını ve • hususiye meveut şartlarla em-
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sali müesseselerin mukayeseli, maliyet hesapla
rını her hesap yılı ve enaz bir defa tetkik,, tahlil 
ve murakabe eder,» diyor. 

Arkadaşlarım; Tekel İdaresinin gümrükte ol
duğu faaliyet bu kanunun gerekçesindeki ruha 
dayanılarak bu kanunla idare edilmesinde ve 
denetlemesinde büyük faydalar görüyorum. 

Tekelin türlü işletmelerini rasyonel bir tarz
da idare etmek ve bu zihniyetin hâkim olması bu 
işletmelerin ve müesseselerin bu kanunun şümu
lü dairesine girmesi ile kabil olacaktır. Hemen 
şunu ilâve edeyim ki ben, Tekel idaresinin mü
essese ve işletmelerinin rasyonel bir tarzda idare 
edilmediğini söylemiyorum. Böyle bir iddiamı yok. 
Çünkü böyle bir iddiada bulunmak veya bunu 
reddetmek için elde işe yarayacak hiç bir delil 
yok. Murakabe malî usullere göre yapılmaktadır. 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin tâbi oluğu mu
rakabe şeklinde bir umumi ve iktisadi muraka
be yoktur. Üç senedenberi Bütçe Komisyonu 
raporlarında ve Tekel idaresi bütçelerinde böyle 
bir şey görmüyorum. Bu sene biraz tafsil ile 
izah olunmuştur. Fakat yine denetleme mahiye
tinde değildir. Bu müesseselerin iktisadi bir 
tarzda idare edilmiş olsa dahi bunların daha 
verimli daha iyi ve daha iktisadi bir tarzda idare 
edilmiş olması şüphesiz ki bu kanunun şümulü içi
ne girmekle olur. Veyahut böyle idare ediliyorsa 
beri istikbalde yavaş yavaş kayıp irrasyonel bir 
tarzda idare edilmek cihetine doğru gitmez. 
Ezhercihet bu teşekküllerin 3460 sayılı ka
nunun şümulü dairesine sokul imasında fayda 
vardır. 

Yukarıda nevilerini saydığım, ticaret, is
tihsal, Tarım, ve fabrikasyon kollarında teşkil 
edilmiş olan işletmeler 100 lerce milyonluk, yarım 
milyara yakın, bir muamele yapmaktadır. Bun
dan Devlete 98 milyon gibi bir varidat kalıyor, 
buna az demiyorum anıma, gözüme biraz az 
gözüktü. Bana öyle geliyor ki, rasyonel bir su
rette çalışılırsa bu varidat artacaktır, artmasa 
bile hiç değilse hayatı biraz ucuzlatacaktır. 
Çünkü Tekelin iştigal sahası herhangi bir ikti
sadi teşekkülün iştigal sahasına benzemez. İn
hisar mıahiyeti ve'hasleti icabı halk camiasının 
en hayati olan mühim mallarına el koyar ve 
bunları tek elden ve bir miktar zamla satar ve 
bunun kârı Devlete kalır. Bu kadar muhtelif iş
letmelerle ve tesislerle geniş ölçüde bir te
şekkül mahiyetindedir. Bunun sıkı bir mura-
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kâbe ile daha rasyonel çalışması mümkün olur 
kanaatindeyim. Çünkü denetleme vasıtasın
dan mahrumdur. Eğer arzettiğim şekilde çalış
ması temin edilirse ya hayatı ucuzlatma yolun
da adımlar atılmış olur veya bugünkünden da
ha fazla kazanç temini mümkün olabilir diyo
rum. Bu itibarla yüksek huzurunuzda tekrar 
arzediyorum. Tekel Genel Müdürlüğünün iki 
hüviyeti bir birinden ayırmak lâzımdır. Birisi 
herhangi bir malî daire gibi vasıtalı vergileri 
toplamak hüviyeti diğeri de işletmecilik olma
lıdır. Bunun Devlet idaresinden tamamen ayırıp 
gayet etraflı bir surette düşünülmüş olan 3460 
sayılı kanunun denetlemesi altına koymak lâ
zımdır. 

F. USLU (Manisa) — Aziz arkadaşlarım; çok 
yoruldunuz, gayetle kısa konuşmağa çalışaca
ğım. Yalnız konunun önemi bir kaç dakikanızı 
lalmak cesaretini bendenize verdiği için buraya 
çıkmış bulunuyorum. 

Sayın arkadaşlarım; türlü ürün yetiştiren 
yurdumuz aynı zamanda bağ ve bağcılık mem
leketidir. 4,5 milyon dekara yakın bağımız var
dır. Senede 1, 1,5 milyon ton üzüm istihsal 
ederiz. Bunlar küçümsenecek rakamlar değil
dir. Biz böyle muazzam bir servete sahip bir 

. milletiz. Yalnız bu muazzam servet kaynağın
dan lâyikiyle faydalanamıyoruz. Doğrudan doğ
ruya refah ve saadet vasıtası olması icabeden 
üzüm maalesef dert, ıstırap ve elem vesilesi ve 
kaynağı olmaktadır. Bugün, dün bu dert de
vam etmektedir. Üzümü satmak için hem Hü
kümet, hem müstahsil çok ıstırap çekmektedir. 
Bunu önlemek, bu derde deva bulmak zorunda
yız. Memleketimize servet getirmesi icabeden 
bu kaynaktan niçin lâyikiyle faydalanamıyoruz. 
Kanaatime göre üzümü istenilen şekilde lâyikiy
le değerlendiremediğimiz içindir. Hepinizin 
malûmu olduğu veçhile eskidenberi bizde üzüm 
yaş olarak yenilir, bir kısmı kurutulur bir kıs
mı sirke-ve şarap yapmak suretiyle istihlâk 
edilir. Halbuki arkadaşlar ^hepiniz bilirsiniz 
ki, bugün hariç piyasalarda kuru üzüm alıcısı 
çok nazlıdır. Bu adeta lüks bir meta olmuş
tur. Onun yanı başında istekli bir şarap alı
cısı ile karşı karşıyayız. Şarap istenmektedir. 
Bilhassa bu harp dolayısiyle Fransa gibi senede 
7 milyar litre şarap istihsal eden memleket 1941 
senesindemberi ancak 4 milyar litre şarap is
tihsal edebilmektedir. Amerika ?da 200 - 300 
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milyon litre istihsal edilmektedir. İstihsalleri 
ihtiyaçlarına yetmediği için dışarı memleketler
den şarap ithal etmektedirler. 

Suriye hakeza, Mısır, Danimarka, İsveç şa
rap alıcısıdır. Hulâsa üzümü şaraba tahvil et
tiğimiz takdirde kuruüzümü ihraç etmekte çek
tiğimiz sıkıntıları çekmiyeceğimize kaniim. Be
ri taraftan üzümün her çeşidini yetiştirmeğe 
elverişli münbit topraklara malik bulunmakta
yız. Binaenaleyh üzümü değerlendirmek için -en 
önemli yol - diğer yollar da vardır - şarapçılık
tır. Şarapçılığın memlekette inkişafı için en 
kısa yoldan sağlanacak tedbirler aranmalıdır. 
Üzümden birtakım mamuller yapılmaktadır. Fa
kat bilhassa şarapçılık çok verimlidir. Derhal 
şunu da belirtmek isterim ki, bu mühim nokta 
Hükümetin gözünden kaçmış değildir. Osman
lı devrinden sonra, Cumhuriyetin ilk kuruldu
ğu gündenberi muhtelif kanunlarla Hükümeti
miz şarapçılığı teşvik ve tenmiye etmiştir ve 
bu hususta büyük ve başarılı adımlar atmıştır 
ve birçok kayıtları kaldırmıştır. Bilhassa Te
kel Bakanlığı son hamleleri yapmakla memnuni
yetimizi mucip olmuştur. Son günlerde Ana
dolu'nun muhtelif yerlerinde yaptığı deneme
lerde müspet neticeler almış, örnek şarap ima
lâthaneleri meydana getirmiştir. Sanıyorum 
ki, önümüzdeki sene mevcut 24 şarapevini 40 a 
iblâğ edecektir. Bunu sevinçle duydum. Bun
ların yanıbaşında doğrudan doğruya imalâta 
girişmek suretiyle harbden evvel hususi imalât, 
inhisarlar imalâtı mecmuu on milyonu geçme
diği halde bugün 20 - 25 milyon litre şarap 
imal edilmektedir. Aşağı yukarı bu suretle 
35 - 40 000 ton üzüm istihlâk edilmektedir Fa
kat biz bu miktarla şarapçılığa girmiş olmayız. 
Senede bir, bir buçuk milyon ton üzüm istihsal 
edilen memlekette bunun 40 000 tonunun şaraba 
hasredilmiş olması ile şarapçılık işi kalkmdırıl-
mış olmaz. Binaenaleyh, yüksek ve değerli Ba
kandan istirhamım, bu konuyu bütün etrafiyle 
ele alarak hakikaten memlekete refah getirece
ğine inandığım şarapçılık işinin memlekette 
lâyı'kiyle inkişafını sağlayıcı tedbirler alınması
dır. I 

Arkadaşlar, hakikaten, idrak ediyorum, bu 
kolay bir iş değildir, g<*çittir, çok güçtür, bu
nun teknik şartları vardır, sermaye işi, mev
zuat işi vardır ve nihayet hariç piyasada şimdi
ye kadar tutulan şarapçıların yanında ayakta 
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durabilmekliğimiz için yeni yeni tetkiklere ve 
araştırmalara, istenilen şarabı tesbit ve tesbit 
edilen tipi idame ettirme tedbirlerini almağa ih
tiyaç vardır. Bütün bunlar malûm olmakla 
beraber benim ricam, önümüzdeki 1946 sene
sinde bu işi tam ve kâmil bir şekilde hazırlıya-
rak bize icabeden mevzuatı ve tasarıları getir
meleridir ve bu hususta muhakkak ki bir dü
şünceleri de vardır, bu düşüncelerini de Sayın 
Bakanın izah etmelerini bilhassa rica ederim. 

Sonra arkadaşlar, tütün işlerinde bir iki 
noktanın belirtilmesinde fayda görüyorum. 

Birinci ricam, her sene memlekete döviz ge
tirme hususunda çok faydalı olan Akhisar, ak-
damar hastalığına müptelâdır. % 50 sinden 
fazlası perişan haldedir. Akhisar, Gördes, Soma 
ve Kırkağaç hakikaten bu sene yardıma muhtaç
tır. Sayın Tekel Bakanından rica ediyorum. 
Müdahale alışlarında ve satış iştirakinde bütün 
gayretlerini mümkün olduğu kadar bu havalide 
teksif etsinler, müstahsil hakikaten yardıma 
muhtaç, bir haldedir. 

İkincisi; hiçbir memlekette kalmamış olan 
akdanıar hastalığının bizim memleketten kovul
ması için •müstahsille sıkı bir surette iş birliği 

yapılmasını ve 1940 senesi luahsülümüzüıı bu has
talıktan kurtarıl masr için gereken tedbirlerin 
alınması. 

Üçüncüsü ve son ricam da arkadaşlar; ge
çen sene semeresini gördüğümüz, bilhassa tütün 
alışında çok semeresini aldığımız Ticaret ve Te
kel Bakanlıklarının sıkı işbirliğini bu sene de 
idame ettirmeleridir. Hakikaten arkadaşlar; 
geçen sene Tekel ve Ticaret Bakanlığı tek ba
kanlık gibi çalışmıştır ve buıııın semeresi yur
dumuzda görülmüştür. Bu verimli çalışmaya, 
mahallî mülkiye âmirlerinin yakın alâkaları in-
ziınan etmiş ve nihayet her, iki bakanlığın vak
tinde mahalline gönderdikleri temsilcilerinin sı
kı bir surette satışı takip etmelerinden çok fay-
daîanılmıştır. Bu faydalı adımın bu yıl da atıl
masında çok fayda vardır. Bilhassa her iki Ba
kandan bu hususu rica eder kendilerine başarı
lar dilerim. 

BAŞKAN - - İbrahim Arvas... İbrahim Ar-
vas. (Yok sesleri) 

A. ÎNAN (Çankırı) — Sayın arkadaşlar; 
Dün Ticaret Bakanlığının bütçesi görüşü

lürken Huzurunnza geldiğim zaman tütün mev
zuuna taallûk eden iki sorum da olmuştu. 
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I Bildiğiniz şekilde Büyük Meclisin işaretine 

uyarak beyanatını tamamlamadan kürsüyü bı
rakmış olan Ticaret Bakanı arkadaşımız tara
fından benim sorularım da cevaplanmamış oldu. 
Müsaade buyurursanız asıl mevzua taallûk et
mesi itibariyle bu sualleri Tekel Bakanımıza kar
şı ifade edeceğim, iki sualim şu idi; ikisi de tü
tün mevzuuna taallûk ediyor. Birincisi; 

Söylenmekte olduğuna göre bu senenin müs-
tahsıldau alış fiyatlarının ne olması lâzımgel-
diği mevzuunu müzakeresi münasebetiye Tica
ret Bakanlığının noktayı nazarıyla, Tekel Ge-

I ııel Müdürlüğünün mümessilleri arasında vasati 
fiyatın tâyin ve tesbiti bakımından bir ihtilaf 
olduğu söylenmektedir. 

İkincisi, Tekel idaresi, demin Feyzullah Us
lu arkadaşımın söylediği gibi hastalıklı olan, 
Manisa'nın bir kısmında Kırkağaç'ta, Soma'-
da, Bergama'da, Sındırgı'da hastalıklı mmtaka-
larda 3, 3,5 milyon kiloya baliğ olan hastalıktan 
müteessir tütünler vardır. Bunların başlıca alı
cısı inhisar idaresi olmak lâzım gelir. Çünkü 
bu tütünlerin sarf ve istihlâk imkânına malik olan 
idare tekel idaresid'r. Bu İtibarla onun tarafın
dan alınması lâzımdır. Tekel idaresi biz paçal
larımızın icabına uyarak almamız icabeden tü
tünleri alacağız kayıt altına giremeyiz demiş ve 
böyle dediği işitilmiş. Hal böyle ise fiat birli
ği olsun diye bir ricaya bendeniz zaten lüzum 
görmem, çünkü tütünün bünyesi ve satış imkân
ları iyi olmak şartiyle temamiyle mevcuttur, 
müstehlik memleketlerden alıcı olanlar ihtiyaç
larını kapatmak için müracaat edecekler ve baş
ka yerlerdeki vaziyetlerinin müsait olmaması do
la yısiyle bizim tütünlerimizin geçen seneki gi
bi satılacağı hakkında umumi kanaat vardır 
ve zannediyorum ki bu kanaat hayalden ibaret 
olmıyan kanaatlerdir. Onun için fiat mevzuunda 
şöyle yapsınlar diye ısrarla ricada bulunmaya lü
zum görüyorum,. 

Fakat hastalıklı tütünlerin- alınması mevzu
unda Tekel idaremizin ona düşen alâkayı göster-

j mesi vo vazifeyi ifa etmesi lâzımgelir kannatin-
deyim. Bu kanaatimin mesnedi de şudur: Has
talıklı tütünlerin kısmı azanımdan - burada af fi
nizi rica ederim, tütüncülüğe mahsus olan bir 
ifade kullancağım - « dubl kapa » denilen tütün
ler çıkıyor. Bu tütünlerin ihracı da bir karar
name ile yasak bulunduğu için bunların dışarıya 

I gönderilmesine imkân yoktur. Binaenaleyh, dö-
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nüp dolâşı|) elverişli fiyatla Tekel idaresine sa
tılacaktır.1 Amma bu elverişli^ fiyatın ne * olacak 
hakkında önceden bir kanaate sahip buîunmiya-
cağY için serbest tütün alıcıları bu tütünlere il
tifat etmiyeceklerdir. Eğer memleket dışına gö
türmek yasağı olmasa bu tütünlerin de iltifat gö
receği kanaatindeyim. Memleket içinde iltifat ol
mayınca ; bu tütünlerin tek müşterisi Tekel ida
resi olöiâk gerektir. 

Eğer Tekel idaresi kendisi için bunları yük 
telâkki ediyorsa yapılacak bir şey kalır; dubl-
kâpa tütünlerin memleket haricine çıkarılmasına 
ait yasağı-kaldırmaktır. 

fütünün satılmıyacağı' hakkındaki' veya bu
gün cari olan fiyatlarla dış piyasaların bunu al-
miyacaği hakkındaki bir zanna kapılmanın ta
mamen yersiz olduğuna kaniim. Satışl imkânla
rımız' bugün mevcuttur. Umumî tütün ihtiya

cının bize verdiği kanaate nazaran önümüzdeki 
birkaç sene daha tütün mevzuunda sıkıntımız 
yoktur. Bunu şüphesiz ki, memleketin dışında ve 
içinde haber alma imkânlarına sahip bulunan Te
kel Bakanımız daha iyi bilir. Bunun için ted
birlerinin buna göre ayarlanmasında fayda var
dır. Memleketin umumi menfaati bakımından 
bunu rica ediyorum. 

A. R. GÖKSIDAN (Hakkâri) — Sayın ar
kadaşlarım, günlerden beri, hattâ haftadanberi 
çok çetin ve sıkı bir çalışma ile hepiniz yorul
dunuz: Bu yorgun anınızda uzun sözlerle sizi 
tekrar yormak düşüncem ve isteğim yoktur ve 
fakat Tekel * mevzuunun heyeti umumiyesini 
ihtiva eden onun Genel Müdürlük bütçesi buraya 
geldiği vakit bizim gibi çiftçi, müstahsil ve ba
husus istihsalinin en ağıt tarafı tütün olan 
bir arkadaşınızın susması ve mevzuu böyle ge
çirmesi hemen hemen insafsızlık olur, tütün müs
tahsili aleyhine bir sükût etme mânasını taşır, 
Bu sözlerimle şunu ifade etmek'istemediğimi bil
hassa ifâde etmek isterim. Tekel Bakanlığı ve 
Ona bağlı Müdüriyeti Umumiye bizim müstah
sil ımızla zıt bir vaziyette değildir. Tamamen 
hami bir baba şefkati rolünü ifa etmektedir. Bu
nu alenen Kâmutâym kürsüsünden ifade etmek-' 
le bîr vicdan borcunu millet namına ifa etmiş 
olurum. Bu bir hakikattir. Fakat tütün mev
zuu o kadar geniş mânalar taşıyor ki, dar zama
nımıza rağmen üzerinde durmazsak haksızlık et
miş ve günah işlemiş oluruz. 70 milyonluk bir 
rekoltemiz vardır. 70 milyon rekolte demek as- • 
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gaii rayiçle 200 milyon Türk lirası* demektir. 
200 milyon Türk lirası Devletin Hazinesine bir 
servet olduğu gibi kıgmı münimmi de tütün müs-* 
tahsilinin cebine girecek bir kârdır. Elbette bu 
mevzuda geniş düzenleme hepimize sevinç ve kı
vanç verir. Onun için bu mevzu üzerinde sizi 
yormânıak' şartiyle, tevafi&üf etmek yerinde 
olur. 

Dünyanm birçok yerleri geçirilmiş bulunan 
harp âfetleri dolayısîyle yanmış, yıkılmıştır. 
Bundan içimiz sıkılmıştır, aöi düyotuk, eza duy
duk. Bu itibârla bize: rakip' olan tütün müstah
sil dünyasının mühim bir kısmı çöküntüye uğ
ramıştır; Şu sıratta rakipsiziz; öylesine rakip
siziz ki, bizim sihir sınıra komşu olan Yunanis
tan mühim bir tütün istihsal kaynağı olduğu 
halde burada sigara yoksuzluğündan dolayı si
gara karne' il e, vesika ile satılıyor, bunu gaze
telerde okuyoruz. Bu olay bizim müstâhsilimi
zin lehihe mana'taşfyali bir'mevzudur/ ba'şîı-
bâpiâ. Eskiden dünyâda 'fevkalâdelikler oirrlâ-
dıği, hârb dün^nftfbir tarafını yitip''bir çok'' 
devletler zümr'esniî yok'' etmediği zamanlarda' 
Türkr tütümiriürt alıeısY sçökfu/ Fakat koca bir 
AVrupâ'yok'olbVu; Bünuhİa beraber bizini mü
him' bir müş'teri kütlesi-de yok-ioİdu gitti; Tek' 
m'ti|t?4'rT hâlinde''daHî'arfeâââİfk^parası çok,' zen
gin, düttya ticar'et kaidelerini belki, hem mil
let ve'lıer'devletten fâzla'ustM bileri 'tek müşte
ri kârşlsiiıdayiz ve'oriün ağır se%ıayesiîiiri bas-' 
kfsF altında belki; şöyle, böyle vaziyetteyiz. Bîr 
çar'emızl vat. Eter zaman onu yapmak,, millet 
olarak^ ÖÜkümet olarak, bu çareye başvurmak
tayız. Tekel kendi mevzuuna'dâhil sigâret ima
linden'dolayı miktarı 2 0 ^ tonu bulan alışında 
ve istök'zaruretindeh ddgân bir1 müşteri olması, 
bu bir: 

Tek veya ona peyk bazı dış müşteriler, müs
tahsili korumamasından bu iş üzerine himaye va-
zafesîni yapmak için konmuş bulunan Devlet 
sermayesi. Eğâr bu iki muvazene unsuru olma
mış plsâ/bizim'tütün müş'terisiz, itiraf edeyim ki 
hâlimiz ha'ntümândır. Tutun yok olmasma 
rağmen bu işlerin böyle bu sene düzensiz gide-' 
cegîiri zannetmiyorum. Fakat daha' sıkı tutulur
sa^ dâna'düzente' yani tütün çiftçisini daliâ ge
niş;' da'fta' 'bol ve dânâ 'dolgunca kâr getireceği
ne'kâniini; Bence yapılacak'oİan işler bu vazi
yette * ve bu kıranta! yapılmakla .bitmiş' olmaz. 
Yarmdân'sonra'bize rakip oİaü dünyânın, tütün 
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müstahsili olan yerler ya ölümden kurtulacaktır 
vejTa harabiden silkinip bize rakip olacaklardır. 
Bunlar; şunlardır, bunlardır diye sizin başınızı 
ağrıtarak tütün istihsal durumunu rakamlarla 
izah edecek değilim. Amma bunlar belirecektir. 
Bunlar ayrı, ayrı dünyanın her tarafında millî 
düvellî teşkilâtlan vardır. Ticaret büroları, ti
caret ateşeleri vardır. Çeşitli teşkilâtları vardır. 
Buna karşılık bizim şimdilik hiç bir şeyimiz yok
tur. Arkadaşlar, bu, hazin olmakla beraber bu
nu itirafa mecburuz. 

Bir zaman Şimalî Afrika hem bizim yurdu
muzun mütemmim cüzlerinden biri hem de bizim 
tütünümüz için başlı başına bir satış yeri idi. 
Başka, başka saiklerle elimizden gittiler ve Çin, 
Japon istihsaline pazar oldular. Şimdi oraları 
ellerine geçiren diyarlar yıkıldı. Bugün tekrar 
boş kaldılar. Tekrar oraları alabiliriz. Yarınki 
satış ve alış .şartları karşısında bugünkü yok 
olan cihazlarla, satıcı, yapıcı, yaratıcı olan bi
zim müstahsil milletimizin bu şarait tahtında 
ayakta duracağına ben imkân tasavvur etmiyor 
ve edemiyorum. Her sene aman düşmesin diye 
bin bir endişe duyarak bu tütün mevzuunu bu 
kürsüye getiriyoruz. Elbette bundan fariğ ol
mak bu endişeleri taşımamak, sizler gibi ince 
hassasiyet taşıyan (arkadaşlarımın öz arzusudur. 
Bunu muhakkak olarak biliyorum ve bu düşün
celeri bütün mevzuu başlıbaşma bir vazife ola
rak elinde tutan Tekel. Bakanlığının tahakkuk 
ettirmek imkânına mâlik olduğuna da kaniim. 
Bundan dolayı kaniim ki, İzmir'de kendi terti
biyle yaptığı bir kongrede Türk tütün çiftçisi
ni teşkilâtlandırma mevzuu üzerinde bir tasa
rıdan bahsedildi, bunun sözü Meclis koridor
larına kadar geldi, fakat bir türlü kürsüye 
gelemedi. Neden, niçin gelmiyor? Bunu bil
mek istiyorum. Milletimin, memleketimin men-
faattar olacağı çok mühim mevzu olduğu için 
bunu mutlaka bilmek ve öğrenmek istiyorum. 

Milletimin ve memleketimin menfaatleri 
olduğu çok mühim bir mevzu olduğu için bunu 
mutlaka bilmek lâzımdır. Demin Atıf arka
daşım da kısaca bu mevzulara temas etti. Ben 
de müsaadenizle tamamlıyacağım. Türk tütün 
çiftçisi ihtiyarında olmayan mücbir sebepler 
dolayısiyle buğdaya ve pamuğa arız olan has
talıkların bir kısmı da tütüne anz oldu. Nere
den ve neden gelir bilmiyorum. Bu bir lâbora-
tuvar işidir. Memlekette de lâboratuvar ne 
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kadar varsa izalesi çareleri de o kadardır. Bu 
mevzu tarım mevzuu olduğu halde Tekel ile 
idaresinden dolayı kendi idaresi altında bu has
talıkla mücadele teşkilâtı da yapmıştır. Azdır 
ve eksiktir, az yapıyorlar ve eksik yapıyorlar 
diye bir iddiada bulunmuyorum . Kudretlerinin 
fevkinde yurt çocuğu gibi faydalı olmanın an
cak sırlarını çözmek üzere çalışmaktadırlar. 
Fakat zaman çok dardır. Bizim peşimizi taki-
beden iktisadi ölüm endişeleri mütemadiyen to
puğumuzu çiyniyerek gelmektedir. Buna uzun 
zaman tahammül etmemiz mümkün değildir. Kı
sa yoldan bu hastalığı defetmek çaresini bul
mak bizim için farzdır. Yoksa şimdilik mikta
rını 200 milyonla ifade ettiğim bu servetin mah
rumiyetine katlanmak bizim için çok acı olur. 
Hastalık nasıl, nereden gelir ve ne zararlar 
yapar, bunları uzun uzadıya tarif etmiyeyim. 
Fakat gelmiştir, hasar çok mühimdir ve iktisadi 
bölgemizin çok mühim bir mmtakası olan ve 
Türk tütününü cihanşümul kılan beldelerimizden 
Akhisar gibi beldemize musallat olmuştur. 
O belde ki, geçen yıllarda 6 - 7 milyon kiloya 
bizzat temin etmiş ve Akhisar adını Amerika'
da satılan tütün paketleri üzerine. yazdırmış
tır. O halde ki, tütünleri dünyaşümul bir unvan 
taşırdı. Ne yapalım ki, onların bir sun'u taksiri 
olmadan bu belâ üzerine çöktü. Bu sahanın 
tek geçim vasıtası tütündür dediğim zaman ina
nın hakikati söylüyorum. Ben Akhisar'lı deği
lim, Akhisarlı'ların avukatlığını yapmıyorum 
diyecek olursunuz. Fakat Akhisar benim kom-
şumdur. Ben de aynı müstahsil zümresine dâ
hilim. Tabiî fazla gayretkeşlik yapacağım. 

Arkadaşlar, bugün bir arkadaşımız buyur-
duki 3 buçuk milyonu bulan ağır tütün varmış. 
Bunun bir kararla yurt dışına çıkması yasak 
edilmiştir. Dünyanın tütüne çok muhtaç oldu
ğu bir sırada bunun dışarı çıkmasını temin et
mek lâzımdır. İstenirse bu sigara şeklinde de 
ihraç edilebilir. Çünkü bizden sigara istiyen 
bir Suriye var, bir Bağdat var. Bugün imal 
kapasitemiz kâfi değilse yarın kâfi olur. İsti
yoruz ki, bir baba ruhu, hakikaten milletin 
hayrına matuf bir şefakatlı eda ile kanat ger
me vaziyetinde olan Tekel İdaresi Devletle müş
tereken ve çok insaflı bir durumla Türk çiftçi
sini bu çöküntüden kurtarsınlar ve bu 3,5 - 4 
milyonu sinelerine çeksinler. Eskiden yapma
mışlar mı idi? Yaptı. Zarar mı ettiler? Ha-
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yır, İki milyon liradan fazla kâr ettiler. Ge
rek Ticaret Bakanlığız gerek kendileri buna 
senelerden beri devam etmiş ve çöküntü vaziyet
lerinde himaye sadedinde, çöküntüyü izale sade
dinde hem müstahsili memnun etmişler, hem de 
zarar kaydetmemişlerdir. 

Benim bildiğime göre iki milyon da kâr var
dır. Milyonları verelim, harcayalım demiyorum. 
Bir zaman için belki buna vazife düşmiyecektir. 
Anlaşılan bir hakikat varsa zeytinyağı vurgunu 
yapmış, sabundan vurmuş, basmadan şunu al
mış olan insanlar, şunun, bunun yokluğu karşı
sında parasmı kucağına almış, alış verişi yasak 
olmayan bir tütün var, onun üzerine koşmuştur? 
Biz Ege'de tütün alıcısı olarak sekiz on kişiden 
fazla bilmezdik. Bugün alıcmm sayısı yüzü geçi
yor. Belki bugün Devlete bir himaye yapmak va
zifesi düşmiyecektir. Fakat biz cihazlı olursak al
danmayız, bize hiç bir darbe tesir etmez. Fakat 
yarınki dünyanın ağır mücadelesine karşı dura
bilmek için, Tekelin kazançları hâşa göz dikmek 
değil, o kendi öz malımızdır, millî malımızdır. 
Milletin sinesinden çıkan servetler, milletin hazi
nesine girer; bir taraftan yolunu yapar, bir ta
raftan limanını yapar, bir taraftan bayındırlık 
işlerine sarf edilir. Fakat milletin doldurduğu ha
zinenin bir taraftan küçük bir sızıntı olup da, 
anakaynağm idamesi sadedinde yapılması lâzım-
gelen şeyler gecikirse, hattâ kanunen yapmaya 
mecbur oldukları şeyler gecikirse bu kaynak ku
rur. Biz artık tütünleri ahırlarda, han köşelerin
de, saklamak suretiyle dünya piyasalarına bu 
keyif verici maddelerimizi satamayız. Artık onlar 
da bizden standardize edilmiş iyi şeyler ister. Biz 
de bu işe ayakuydurmaya mecburuz. Millet ola
rak teşkilâtsız bir vaziyette bunu müstahsilden 
isteyemeyiz. Mühim istihsal yerlerinde büyük tü
tün depolan inşa etmek Tekel idaresinin vazifesi 
zümresindendir. Artık bunları yapmalıdır ve yap
ması sırası da gelmiştir. Getirmekte bulundukları 
tasan da bu mevzuda kendilerini ayrıca zorlamak
tadır. Deposuz tütüncülük bundan sonra ola
maz. öyle samanlıkta, ahırda, bilmem han kö 
şelerinde şimdiye kadar milyonlarca kıymette 
tütün çürüttüğümüzü bu acı hakikati bugün 
anlamış bulunuyoruz. Millî servetimizin bun
dan sonra çürümesine gönlümüz asla razı değildir. 

Tekel tütün tohumlarının ıslahı sadedinde 
kendisinden beklenen vazifeyi canla, başla, esaslı 
bit surette ve çetin bir gayret sarf ederek başar-
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iniştir. Onu tütün çiftçilerinin, bu devlet mües* 
sesesine karşı teşekkür etmesi bir vicdan borcu
dur. Ben bu borcumu bugün eda ediyorum. 

Kendisinden her türlü cevvaliyet ye milletin 
koruyucu bir ferdi ve geniş salahiyetli bir ferdi 
ve hattâ bir tütün alıcısı olarak, kendi içinden 
yetişme bir müşteri olarak istirhamda bulundu
ğum bu kısımlar üzerinde biraz daha geniş tole
ranslı olarak hareket etmelerini bir hak olarak 
rica ediyorum. 

Sözlerimin sonunda bir noktaya daha işaret 
etmeden kürsüyü terk edemiyeceğim. O da şudur: 
Arkadaşlar, tütün öyle bir mevzudur ki, dünya
nın neresinde olursa olsun ticaretleri bizden çok 
eski olan ve eski dayanan kuvvetli ve zen
gin milletleri dahi milyonlarca liralar harcrya-
rak reklâmını yapmaktadırlar ve yapmadan tu-
tunamıyorlar. 

Size bir Amerikan firmasının, sigaret fır* 
masının senede bizim paramızla 5 000 000 Türk 
lirası parayı reklâm için veriyor dersem buna 
inanın, bu böyledir. Biz, mahsulün kökü bizde 
iken mahsulümüzün vasıflarını ve iyiliklerini 
tanıtmak için kaç para ile kaç yerde teşebbüse 
girmiş bulunuyoruz? 

Şüphesiz buna inanıyoruz, bunu vazife sayı
yoruz ve yapacağız. Bunu yapmazsak yaşaya
mayız. Bu ciheti de bir fevkalâdelik olarak ken
dilerinden rica ediyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Hikmet Bayur. 
H. BAYUR (Manisa) — Söz alan arkadaşlar, 

derdi beliğ surette ifade ettiler. Ben ufak bir-
şey ekliyeceğim. 

Bir defa, şunu tekrar edeyim, geçen yıl 
Tekel ve Ticaret Bakanlığı ve onun teşkilâtı 
gayet iyi işbirliği yaptılar ve müstahsil de bun
dan memnun oldu. Bu sene de aynı şeyin ya
pılmasını istiyorlar. İçlerinde bir korku var, 
acaba bu sene bu olmaz mı? diye. Bunu ifade 
edip, aksine teminat almak bizim için yeter. 

Şimdi, bu hastalıklı tütünün neden Tekel 
İdaresince alınması icabettiğine dair bir iki söz 
söyliyeceğim. Birincisini arkadaşım söyledi. 
Zaten ihracı memnu, eğer memnu olmasa bu
nun alıcısı çoktur. 

İkinci bir sebep, daha var; biz elden geldi
ği kadar serbest dövizle satış yapmak istiyoruz. 
Bu bakmadan alıcıları biraz tahdit ediyoruz. 
Yani burada bloke parası olan Devletler daha 
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yüksek fiyatla alacaklar, ihracı yasak olan tü- I 
tünü de alırlar. î^akat muayyen bir bakımdan 
fayda görerek onlara satılmıyor veya" az satı
lıyor, bundan müstahsil zarar görmektedir, 
alıcı rekabeti azalıyor. Biz evleviyetle istiyoruz 
ki Tekel ve Ticaret Bakanlıkları elbirliği yap
sınlar, hasta tütünü de behemehal alsınlar ve 
fiyatı müstahsili koruyacak şekilde versinler. 
Ege bölgesinin halkı üzümden ve pamuktan za
rardadır. Tütünden' biraz kazanalım diyorlar. 
Hükümet fiyatları tesbit ederken iki Bakanlık 
teşkilâtı tütün almağa giriştiği vakit serbest • 
döviz elde etmek, ihtiyacımız ve isteğimiz dola-
yısiyle ihracı tahdit edilmiş bir mahsulü aldık
larını unutmasınlar Bunu bloke para karşılığı 
versek müstahsilin eline daha çok para geçer, 
fakat serbest dövize gitmeyi tercih ediyoruz. 
işte bunu müstahsıla telâfi etmek lâzımdır. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI S. H. ÜR
GÜPLÜ' (Kayseri) — Muhterem arkadaşlar; 
Tekel Genel Müdürlüğü devamlı ilgi ve denetle
rinizle hakikaten iyi geçmiş bir senenin semereli 
sonuçlariyle 1945 bütçesini bitirmekte ve 1946 
yılı bütçesi için de yeni itimat ve direktifleriniz
le teveccühlerinize lâyık bir çalışma devresine 
güvenle intizar etmektedir. Burada çalışmamızı 
öven arkadaşlarıma saygıyla teşekkür borcum
dur. 

Çok çetin ve güç şartlar içinde ve bütün sa
vaş yıllarmca yeni tesisler vücüde getirmeden 
mevcut olan tesisleri iyi bakım ve rasyonel bir 
çalışma }le Devlete hem gelir.sağlamak bakımın
dan hem 4e yurt taşm çeşitli ihtiyaçlarını temin 
etme yönünden bu yıl da mavaffakiyetli. geçiril
miştir. ,Bu çalışmanın yanında kıymetli Türk 
ekincisinin malmı değerlendirmek ve onu piya
sanın : bütün tehlikelerine karşı korumakta -Te
keli vazifesini başarmış sayabilirsiniz. Savaş 
yılının ilk senesinde ekici 7 milyon liralık bir 
ödemeye mukabil 1945 yılında ekiciye tediye edi
len para hacmi 60 milyon liraya yadındır. Bu 
her sene artan bir miktarın övünülür ifadesidir. 
Bu arada bütçemizin inkişafları da yüksek hu
zurunuzda daima tetkik mevzuu olmuştur. Yedi 
aylık bütçede yine ayni inkişafla altı ayda 6 
milyon liralık bir fazla elde e<jlUmi.ştfr. .Evvel
ce, zaman, zaman çok sıkıntısını çektiğimiz bir 
çok Tekel maddelerin de yurt işindeki . d a ^ İ 1 

hamilen giderilmiştir. Sigara, içki, kibrit, tuz, 
kahve ve diğer t^kel maddelerimizdeki darlık- I 
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lar bugün ancak muayyen ve mevzii hâdiseler 
içinde kalmış sayılır. Yegâne sıkıntımız dışarı
dan ithal etmek zorunda bulunduğumuz çay da 
görülmektedir. Bunun da ithalât sağlandıkça 
azalacağı tabiîdir. Bundan böyle çalışmalarımı
zın en çetin sahasını: Maliyeti düşürmek, za
yiatı azaltmak ve yüksek kalite imalâtta istikrarı 
temin etmekte görmekeyiz. Elimizde mevcut 
olan yıpranmış tesisler bu hususta bizi büyük 
güçlüklerle karşılaştırmaktadır. Sayın Maliye 
Bakanı arkadaşımızın izah ettiği gibi, muvaffa
kiyet elverirde tekel sahasında da temin edile
cek membalarla yeni tesisler vücüde getirirsek 
dışarıya ödeyeceğimiz bedeli; yalnız zaüattan 
ve imalât düşüklüklerinden temin edeceğimiz 
menfaat çok kısa bir zamanda kapatacak değer
dedir. 

Bütçemizin konuşulmasında değerli arkadaş
larımın temas ettikleri ana dâvaları ele alarak 
izahatta bulunmak isterim. Dr. Barkın arkada
şımın, esas bünyemiz üzerindeki mütalâasiyle sö
ze girişmek yerinde olur. 

Bütçenin genel görüşmesinde Düşünsel arka
daşımızın da temas ettiği gibi, Tekelin daha tek
nik bir denete tâbi tutularak 3460 sayılı kanu
nun murakabesi altına" alınmasını ileri sürmüş
lerdir. Hemen, hemen Barkın arkadaşımızın nok-
tai nazarı da bu hususta toplanmıştır. 

Hatırlarsınız ki, rahmetli Dr. Saydam; Yalnız 
Tekel Genel Müdürlüğünü değil, işletmecilik esa
sı ile çalışan ve binaenaleyh, alım, imalât, satış 
ve işletmede teknik esaslardan uzaklaşması asla 
caiz olmayan mülhak bütçeli bazı idarelerimizin, 
3460 sayılı kanuna göre murakabe edilmesini tas
vip eder bir beyanatta bulunmuştu. Harp yılla
rı içinde Yüksek Murakabe Heyetinin istediğimiz 
kadar teşkilâtlanmış olmaması, Bu Meclisin ar
zusu ye Hükümetin tasvip ettiği noktai nazarın 
tahakkukuna mâni oldu. Bugünkü durumda ha
kikî olay şudur: İdare, Maliyenin Tekel Bakan
lığının ve Sayıştaym malî ve çok zayıf saydığım 
teknik murakabesi altındadır. Hakikî bir teknik 
murakabe kendi bünyesinde içindeki öz çalışma
da görülebilir ki, bunu bitaraf bir teknik mura
kabe olarak telâkki etmeğe imkân yoktur. Bu
nunla beraber çalışan arkadaşlarımız daha rasyo
nel bir işletme, iyi alım ve iyi bir imalât 
yolunda güçleri yettiği kadar hakikaten ça
lışmaktadırlar. Ana bünye ve amortisman 
işlerinde Bütçe Komisyonu da durdu, ça-



Ihacağız ve değerli arkadaşımın hassa
siyetle temas ettikleri iki temel dâvamız olan tü
tün ve üzümle ilgili Tekel çalışması ye bu yıl 
içjn belli olan hazırlıklarımıza geçiyoruz: 

Büyük çalışma, alım ye satış,konumuz olan 
tütünde, geçen sene Ticaret Bakanı arkadaşımla 
tesis ettiğimiz çok iyi işbirliği bizi müsterih kılan 
ye Türk ekicisinin, zorlu emeğini değerlendirebil-
diği için bize sevinç yeren iyi bir .sonuç sağlamış 
oldu. Bu yıl yeni. Ticaret Bakanı arkadaşımla 
aynı .hassasiyetle çalışacağımız tabiidir. Çünkü 
daya yurdumuzun; arkadaşlarımın bilgiyle izah 
ettikleri gibi, birinci döyizr kaymağı olan ve geniş 
bir nüfus kitlesini J^lgUendiren dâvadır. Bugü
ne kadar Tiearet Bakanı arkadaşımla yaptığımız 
çakışmalarda piyasanın açılma tarihlerini tesbit 
ve ilân ettik. Rekolte miktarı, üzerinde tamamen 
m,utabık. kaldjk. Bu no^ta da tahminlerimiz şim
diye, kadar yapılmış olan istihsallerin hemen he
men ;en yüksek .rakamına vâsıl olan bir rekolte se
nesini yaşayacağımızı gösteriyor. Geçen sene yur
dun 4Qrt.mîntakasında,61-60.0 ,000 kilo tütün tes
bit e d i h n ^ ş n bıı.,şene ,68 8Q0 .000 ^ i lo tütün 
tahmin etmekteyiz. Bu tahminin uf ak. bir marj ile 
70 000^ 000 kilo üzerinde olacağı, kabul edilebilir. 
Mevcut tütünlerimiz için de 4 000 000 kilo ka
dar hastalıklı bir kjsım da yardır. 

, Birici. , daya /tütünün bu seneki fiyatı; bu. se
ne ekiciye Jber, mıntakakada ödenecek olan fiyat
ları geçen seneler tesbit .ettiğimiz, ve iyi neticeler 
aldığımız esaslara göre tesbit ettik. Yine aynı 
yolda yürüyeceğiz, idare ve müdahil müessese
ler asgari fiyat tesbit ettikten sonra artık bu fi
yattan aşağı tütünün satılmasını önliyeceklerdir. 

Yüksek fiyata satışları da tamamen serbest 
bırakıyoruz ve bunu teşvik edeceğiz. En aşağı 
fiyat ye diğer bazı teknik meseleler ve esaslar 
üzerinde idare ile Ticaret Bakanlığı arasında 
noktai nazar farkları her teknik işte olduğu 
gibi olmuştur. Fakat müstahsilin- hakiki men
faati ve onu koruyucu bir neticeye piyasa açıl
madan evvel varılacağı muhakkaktır. Eminiz 
ki, .müstahsil bu sene tesbit edeceğimiz asgari 
ye vasati fiyatlardan ve kendi eline geçecek pa
radan umumiyetle çok memnun kalacaktır. 
Çünkü ihracat vergisi de 45 senesi tütününden 
kalktığına göre müstahsıla geçen seneden daha 
fazla bir tediye yapılmış olacaktır. 

:Hastalıklı.tütünler %erinde idarenin tered
düdü jşu noktadandır : Earb yıllan içinde tü-

tün ye şigaret imalinde Tekel Genel Müdürlü
ğünün politikası artık, iyi ye yüksek .vasıflı, 
çok temiz imalâta çabuk intikal etmektir. Biz 
memleketimizde istihlak edilen malın dahi iyi 
kaliteli olması,arzu veazmj##eyiz,. . Malın ;en iyi
sini djşarıya, en, du§ük mal; da. .yurttaşlara ar-
zetmek.politikasından vazgeçmiş ve hayli mesa
fe almışızdır. İki üç yıldır İdaremizin stokları 
yurdun en iyi tütünleriyle düzenlenmiştir. Bu 
sene yine aynı yolda yürüyeceğiz. Yalnız Türk 
ekicisinin elindeki hastalıklı tütünler ihraç ye 
diğer satış yoluyla çıkanlrpta emniyet altına 
alınmazsa Hükümetin ye müdahil müesseselerin 
vazifesi tabiatiyle müstahsilin vaziyetini kur
tarmak ye korumaktır: Bu zorluğu da yenece
ğimize r§üphe edilmemesini rica ederim, ihraç 
yasağı Türk tütününün vasfını dış pazarlarda 
bozmamak için kırık ve hastalıklı ye toz tütün
lere. inhisar ettirilmişti. Son kararnamede ufak 
bir tadilâtla bir kısmının da ihracı imkânı te
min edilmiş oldu. Diğer cins düşük kaliteli tü
tünlerin ihracı için de, bu yasağın tamamen kal
dırılması vaziyetini dışpazarlarla ençok ilgisi 
olan Ticaret Bakanı arkadaşımızla acele temas 
eder ve ihraç yasağı ve tahdidin kalmasında bir 
fayda mülâhaza edilmezse onu da en kısa za
manda ve piyasa açılmadan temin ederiz. 
Çünkü bu bir kanun mevzuu değildir, kararna
me ile halledilecek bir keyfiyettir. 

Tütün hastabkları üzerindeki çalışmamız 
müstahsilin ecza ve vasıta tedariki bakımından 
çektiği .güçlükler, idarenin de yine bu müca
deleye lâzım ecza ve vasıtalarının yetersizliği 
bacımından bugünkü durumu bertaraf edici 
vaziyete bizi ulaştıramam,aktadır. Yalnız, üzün
tü ile söylemek lâzımdır ki, her yıl tütün müs
tahsilimizin başında belâ gibi dolaşan akdamar 
ye diğer tütün hastalıkları artık medeni tütün 
istihsal memleketlerinde çok kolay yenilen ve 
çoğu Sarihe karışmış hastalıklardır. Mücadele
si de güç, birşey değildir. Yalnız kullanılan ijâç 
ve Jkimyevi maddeler memleketimizde imal edil
mediği için bunları temin edip müstahsıla ver
mek ve sonra kullanma şeklini öğretmek ıcabe-
diyor. Bu-yolda harbşonu inkişaflariyle daha 
muvaffakiyetli bir .seneye gireceğimizi kuvvetle 
ümit ediyorıız, çalışacağız. 

Tütün ^ ^ u n ı y ı u ; bu yurda, <en }$jps. ;ge-
lir kaynağı oian tütüne ye onunla geçinep 
büyük.kitleye -nâfi.olur düşünceleri a l toda ye 
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şimdiye kadar toplanan çok değerli rapor ve 
fikirler üzerine hazırlamış bulunuyorduk. Ka
nun muayyen kitlelerin menfaatlerini örseler 
gibi yanlış bir telâkki ile ve lüzumsuz olarak 
çok erken telâşla karşılandı. Biz ö kanaattayız 
ki, evvelâ hazırlanan her tasarı en iyi şeklini 
Kamutayın tasvibinden sonra alır. Kamutayın 
da müstahsil, tüccar ve ilgili herhangi bir va
tandaşın hakkını ihlâl eden, onu zorlaştıran 
bir kanun çıkacağı tasavvur olunamaz. Bazı 
muhitlerde vakitsiz ve yersiz bir telâşla tasa
rı, birtakım ekicilerin, tüccarların ve tütün ko-
müsyancularınm menfaatlerini ihlâl eder gibi 
telâkki edildi. Eğer hakikaten böyle bir mâna 
veren ve yalnız mâna ile değil böyle bir netice 
vermesi ihtimali olan hükümler bulunursa bu
nun gerek Meclisin Komisyonlarındaki değer
li çalışmalar neticesinde, gerek Kamutaydaki 
müzakereler esnasında bertaraf edileceği kadar 
tabiî birşey tasavvur edilemez. . Şimdi faaliyet, 
Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Bakan
lığımız mütehassıslarından mürekkep bir komis
yon bütün bölgelerden gelmiş noktai nazarlar 
üzerinde dikkatli, bilgili çalışmalar yapmakta
dır. Ümit ediyoruz ki, kısa bir çalışma sonun
da arze.dilecek tasan iyi bir tetkik neticesinde 
memlekete çok yararlı bir kanun lâyihası ha
lini alır. 

Arkadaşlarımın müştereken temas ettikleri 
üçüncü mevzu da üzüm ve üzümle ilgili olan 
şarap konusudur. Arkadaşlarımın kıymetli tet
kikleri ve bizim çalışmamızı hızlandıran öğüt 
ve takdirlerini bu sene bu konuda daha başa
rılı bir yıla girmemizi sağlayacak mahiyette 
direktifler telâkki ederim. 

Hakikaten 1943 yılında idarenin iki milyon 
litre şarap imalâtı, 1944 de yüzde yüz artış 
kaydederek 5,5 milyon, 1945 de yine aynı 
yüzde yüz artış temposiyle 11,5 milyon litreye 
çıkmıştır. Büyük Meclisin daimî direktif ola
rak verdiği memleketin geniş bağ bölgelerinde 
örnek şarap evleri tesisi 1943 de tahakkuk saf
hasına geçmiş ve hemen o yıl altı, 1944 de on, 
1945 de sekiz olmak üzere üç yılda yurdun 
çok geniş sahasına dağılan 24 örnek şarapevi 
açılmış ve işlemeğe başlamıştır. 1943 senesinde 
örnek şarap evlerinin imalâtı 80 000 litre iken 
1944'de bir milyon litre, 1945 yılında da 4 milyon 
litre olarak tahakkuk ettirilmiştir, övünerek 
arzetmek mecburiyetindeyim ki, yurdun 33 
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üzüm çeşidinden yapılmış olan raşaplar tamamen 
müspet netice vermiştir. Bu, şarap dâvasında 
çalışan ve bugün çok ileri sahada olan memle
ketlerden hiç birine nasip olmuş bir netice de
ğildir. Bu yılki programımız; artık yurtta 
ele alınmamış ve şaraplık değeri tesbit edilme
miş tek üzüm cinsi bırakmamaktır. Bunu yap
tıktan sonra anadava üzümün şaraplık vasfı 
bakımından haledilmiş bulunacaktır. Ondan 
sonra mıntakalarda hangisinin genişletilmesi, 
hangisinin muayen bir miktar üzerinde tahdit 
edilmesi lâzım geldiğini ve bütün çalışma ve 
ilerleme imkânlarımızı bulmuş olacağız ki ; bu da 
programın temelinin tahakkuk ettiği safhayı 
teşkil edecektir. 

Müsaade ederseniz, ihracat mevzuunda.. (Kâ
fi, kâfi sesleri, alkışlar). 

H. BAYUR (Manisa) — Bir sual, demin de
diniz ki; vasati ve asgari fiyattan bahsettiniz. 
Müstahsilin istediği vasatî değil, asgari fiyat
tır. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI S. H. ÜR-
GÜBLÜ (Kayseri) — Evet asgari fiyattır. 

H. BAYUR (Manisa) — İkinci ve üçüncü 
suallerim var; ihracat vergisinin kaldırılmasın
dan bahsettinizdi. Bir. Bu sene kalkacaktır 
dediniz. Ondan sonra gerekirse hastalıklı tü
tünlerin de ihraç edilebileceğinden bahsettiniz. 
Bu ikisi hakkındaki kararın dört Ocağa kadar 
alınıp ilân edilmesi lâzımdır. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI S. H. ÜR-
GÜBLÜ (Kayseri) — Piyasa 7 Ocakta açılacak
tır. 

II. BAYUR (Devamla) — Hayır, 4 Ocağa 
kadar, çünkü yedi Ocakta ilân ederseniz araya 
tatil günleri girdiğinden bundan müstahsil de
ğil, tüccar kâr edecektir. Onun için 4 Ocak
ta ilân edilmesi gerektir. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI S. H. ÜR-
GÜBLÜ (Kayseri) — Buna göre tedbir alırız. 

BAŞKAN — Tekel bütçesi hakkında başka söz 
istiyen olmadığına göre bölümlere geçilmesini 
yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
etmiyenler.. Bölümlere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüsü 1946 
yılı giderleri için ilişik (A) işaretli cetvelde 

— 646 — 
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gösterildiği üzere (23 846 352) lira ödenek veril
miştir. 

B. 
1 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

A - OETVELÎ 

Ücretler 7 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178, 4598 ve 4599 sayılı ka
nunlar gereğince yapılacak zam
lar ve yardımlar 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tedavi, yol ve başka giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yapı ve onarma işleri 6 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Demirbaş, kurma ve makina 
satmalına ve onarma giderleri 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Deneme, arıtma ve savaş gi 
derleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kaçağı önleme ve kovalama 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1918 sayılı kanun ve ekleri ge
reğince yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mahkeme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Para taşıma giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
406 020 

33 000 

595 470 

533 000 

100 000 

380 841 

440 000 

438 750 

540 000 

100 000 

60 000 

285 714 

652 000 

180 000 

530 000 

10 000 

60 000 

400 000 

B. 
19 

Lira 
İkramiye 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

20 Genel Muhasebe Kanununun 
(48) nci maddesini ilgilendiren 
giderler 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

21 Kurs giderleri 34 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

22 Staj ve öğretim giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

23 Yabancı uzmanlar 39 410 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

24 Yayın ve propaganda ve sergi 
giderleri 110 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

25 2921 sayılı kanun gereğince 
Tekel Tekaüt Sandığı payı 317 975 
BAŞKAN — Kabul edimiştir. 

26 4250 sayılı kanun gereğince şa
rapçılara verilecek prim ve ya
pılacak başka ödemeler 11 320 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

27 Kaza sigortası 1 260 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

28 Geçen yıl borçları 40 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

29 Eski yıllar borçları 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

30 1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi gereğince kâğıt para amor
tismanı 236 102 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

31 . İşçilere, çocuk yuvalarına, öğ
renci yurtlarına yardım ve 4772 
sayılı kanun gereğince yapıla
cak işçi sigortası karşılığı 750 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

32 Hayır kurumlarına yardım 1 500 
BAŞKAN — Kabul edimiştir. 

(İkinci made tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1946 
yılı gelirleri ilişik (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (196 378 457) lira tahmin edilmiş
tir. 
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B - CETVELÎ 

B. Lira 
1 Satış kârları (Tekel geliri) 114 858 514 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Çeçitli gelirler 510 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3 Para cezaları 110 000 

BAŞKAN - - Kabul edilmiştir.' 
4 Çeşitli hasılat 250 000" 

BAŞKAN'— Kabul edilmiştir; 
5 Geri alma 30 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
6 Tütün, içki, tuz savunma vergi

leri 80 619 943 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 
tahsil edilecek resimlerden her birinin dayandı
ğı hükümler, ilişik (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber oyu
nuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine giren hiz-
metlileriyle taşıtları kadroları bağlı (D) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN— Maddeyi cetvelle beraber oyu
nuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstünde çıkacak borçlar, ilgili olduk
ları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bölüme 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 1928 - 1944 malî yıllarına ilişkin olup da 
Genel Muhasebe Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1946 yılı 
bütçesinin gider bölümleri artıklarından eski yıl
lar borçları bölümüne Maliye Bakanlığınca ak
tarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir; 
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MADDE 6. — Olağanüstü hallerin devamı 

süresince Tekel Genel Müdürlüğünün fabrika, 
tuzla, işletme evleri gibi işyerlerinde toplu ola
rak çalıştırdığı işçilere ve hizmetlilere (Bu iş 
yerlerinde çalışan memurlar dâhil), giderleri dö
ner sermayeden ödenmek üzere çalıştığı gün
lerde ve günde bir defa yemek verilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 7. — Ambar, fabrika, atölye, işle
me evleri, doldurma ve imal evleriyle tuzlalarda 
ve idarenin yollama, tütün transfer, satış ve baş
ka işlerinde iş saatleri dışında çalışmaları ge
rekli görülecek veya geceleri çalıştırılacak me
murlarla hizmetlilere bu suretle çalıştırılacak
ları süreler için Gümrük ve Tekel Bakanlığınca 
belli edilecek esaslara göre döner sermayeden 
ek ücret verilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül bu kanuna bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 9. — Bu kanun 1 Ocak İ946 tari-
; hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
\ Kabul buyuranlar., Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar.. Etmiyenler.. Kabul edil : 

mistir. 
Tekel Genel Müdürlüğü bütçesi tümünü açık 

oyunuza sunuyorum. 

10. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1946 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/485) [1] 

BA.ŞKAN — Vaiiflar : Genel Müdürlüğü büt
çesinin müzakeresine geçiyoruz. 

[1] 8 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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Z. KABAMURSAL (İstanbul) — Arkadaş

lar^ Vakıflar Genel Büdürlüğü bütçesi münase
betiyle bu sene yine hademei hayrat denilen din 
hadimleri maaşlarının kifayetsizliğinden bahse
deceğim. Bu konu üzerinde her sene bazı arka
daşlar ehemmiyetle durmuşlar ve bazı temenni
lerde bulunmuşlarsa da esaslı bir netice hâsıl ol
mamıştır. Ancak Bütçe Komisyonundaki ar
kadaşlarımızın himmetleriyle bütçeye bir miktar 
para konmakla iktifa edilmiştir. 40 bin lira ka
dar bir şey konmuş olduğunu şükranla gördüm. 
Halbuki, bu para yaraya merhem olmaktan çok 
uzaktır. Bu işi esaslı surette halletmek lâzımdır. 
Vatandaşlar bugün zaruret ve ihtiyaç içindedir
ler, muztariptirler. Bunlara bakmak ve bunları 
düşünmek bizlere düşen bir vazifedir. Senelerce 
büyük camilerimizde vazife görmüş ibadetimize 
âlet olmuş olan bu zatların bugün en ziyade al
dıkları maaş 40 - 50 lira içindedir. Bunların da 
sayısı belki 15 - 20 kadardır. Çoğu ancak üç beş 
kuruş almaktadırlar. İçlerinde kayyum, müez
zin gibi olan gençler hariçte hizmet görerek beş 
on kuruşta oralardan alabilmektedirler. Dışarıda 
bunların gördükleri işler ise bakkal, kasap ve
ya kahveci çıraklığı gibi hizmetlerdir. Olgun 
simalar ise bu gibi işleri hiçbir vakit yapamazlar, 
yapmaları da caiz değildir. Bunlar ilmü irfan-
lariyle muhitlerinde tanınmış ve hürmet kazan
mış şahsiyetlerdir. Bunlara bakalım, bunları ko
ruyalım. Bugün İstanbul'da bir temizlik amele
sine 80 lira veriyoruz, dairelerdeki odacılar 
40 - 50 lira alıyorlar. Evimizdeki hizmetçiler az-
çok üstüne başına da baktığımız, yemeğini de ver
diğimiz halde 30 - 40 liradan aşağı geliyorlar mı? 
Bu olgun ilim ve din adamları bareme de tâbi 
değillerdir. Bütün memurlar bareme dâhil ol
dukları ve zamanları geldikçe terfi ettikleri hal
de bu zavallı vatandaşlar bundan da mahrum 
durlar. Bunları zaruretten kurtarmak vazifemiz 
değil midir. 

Arkadaşlar; bu vatandaşları terfih için Va
kıflar bütçesinden para ayırmağa imkân yoktur. 
5 milyon liradan ne ayrılrpta bunlara verilebi
lir. Bunu istemek faydasızdır. Devlet bütçe
sinden esaslı bir yardım yapılması hakkındaki 
temennilerimizin de şimdiye kadar yerine geti
rilmediğine göre bu suretle de terfihlerine im
kân olmadığı anlaşılıyor. O halde bunlara ne 
yapalım? Bunları, arzettiğim gibi ikdar etmek 
vazifemizdir. Malûmunuz olduğu üzere cami-
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lerimiz yalnız ibadethane değil, minareleriyle 
Türklüğün birer güzel sembolüdür. Bu âbidele
rimizi muhafaza eden ve bizim ibadet etmemize 
yardım eden bu vatandaşları korumamız lâzım
dır. Benim hatırıma bunları ikdar için bazı 
çareler geliyor. Ne dereceye kadar tatbik im
kânı vardır bilmem. İcarei vakfiyeleri yüzde 
25 - 30 nispetinde artıralım. Bu zammı bunla
ra verelim, bir dereceye kadar yardım etmiş 
oluruz. Ümit edelim; yakında vaziyette tam bir 
salâh ve inkişaf hâsıl olsun. Vakıflar İdaresinin 
elinde epeyce emlâk vardır, o vakit bunların 
kiralarında mühim bir fark hâsıl olacaktır. 
Bu fazlanın yarısını olsun onlara verelim. 

Sonra, muhitimizin emniyetini korumakta 
olan bekçilerimizi nasıl ikdar ediyorsak hiç ol
mazsa dinimizi, ibadethanelerimizi koruyan bu 
zatların da o suretle bir çare bularak terfihle
rine çalışalım. Bu vatandaşlar irfan seviyeleri 
ve şahsiyetleri itibariyle bittabi bekçilerle ka
bili kıyas değildirler. Ben ancak terfihleri nok
tasından bu suretle mütalâada bulunuyorum. 
Bunlar benim hatırıma gelenlerdir. Düşünüle
cek olursa daha başka birtakım esaslı çareler 
bulunur. Hasadı bunları koruyalım. Eskiden 
bunlara fıtra ve zekât verilirdi. Şimdi bunlar 
da kalkmıştır. Bu bir nevi sosyal yardımdan da 
mahrumdurlar. Bunların hali görseniz insana 
ıstırap verir. Çoluk çocukları vardır. Aldık
ları para ile çocuklarının ilk tahsilini bile 
yaptırmakta, çok güçlük çekiyorlar. 

Arkadaşları bunlara bakılmazsa sonu ne ola
caktır? Bugün İstanbul'un Büyük Adadaki o 
güzel camisine müezzin bulamıyorlar. 500 - 600 
kuruş maaşla kim gelir? Şuhalde bir müddet 
sonra camilerimiz, ibadethanelerimiz bir takım 
cahiller elinde kalacaktır, belki onlar da buna 
rağbet etmiyeceklerdir? Bunun önüne geçmek 
bir zarurettir, buna âcil bir çare bulmak lâzım
dır. Takdir buyurursunuz ki, hepimiz hayat 
taşıyoruz. Yarın hayata nihayet verdiğimiz 
vakit onların ellerine tevdi edileceğiz ve bizi 
dinî bir huşu ile son olarak okşayacak olanlar 
da bunlar olacaktır. Bunlara biz hayatta iken 
bakmamak lâyık mıdır? Bendeniz müşfik Hü
kümetimizden rica ediyorum, buna acilen bir 
çare bulsunlar ve bu vatandaşları bü elim du
rumdan, bizleride her sene burada, bu mevzu 
hakkmda söz söylemekten kurtarsınlar. (Alkış
lar). 
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BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad

delere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1946 yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (5 555 801) lira öde
nek verilmiştir. 

B. 

•10 

11 

12 

13 

14 

15 

A - CETVELİ 

Aylıklar 2 
BAŞKAN -^ Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4805 sayılı kanun gereğince ya
pılacak ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı kanunun 58 nei mad
desi gereğince verilecek emekli 
ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178, 4598 ve 4599 sayılı kanun-' 
lar gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
iller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücreti 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı kanun gereğinee ya
pılacak tedavi giderleri ve yol-

Lira 
087 900 

344 499 

120 000 

27 060 

24 545 

969 900 

12 300 

41 200 

16 000 

23 242 

5 000 

5 500 

41 501 

10 000 
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Lira 

luMarı 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

16 Vakıf akarlar giderleri 401 831 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

17 Arazi ve zeytinlikler genel gi
derleri 71089 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

18 Yapı ve onarma işleri 790 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.. 

19 Guraba hastanesi giderleri 180 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

20 İmaretler giderleri 45 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

21 Hayrat giderler 68 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

22 Çeşitli sosyal yardımlar 20 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

23 Genel Muhasebe Kanununun 
48 nei maddesini ilgilendiren 
giderler 81 665 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

24 Mahkeme giderleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. '. 

25 Çifteler çiftliği arazisinin köy
lüye dağıtma giderleri 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

26 İnceleme giderleri 450 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

27 İnceleme, tercüme, baskı ve es
ki eserlerin satınalma giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

28 İzmir Fuarındaki Vakıflar pav
yonu her türlü giderleri 4 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

29 Artırma ve eksiltme ve ihale 
kornişonları ücret ve giderleri 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

30 Muhafaza ve fen memurları 
hayvan yem karşılığı 3 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

31 Düşünülmiyen giderler 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

32 Geçen yıl borçları 9 000 
• BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

33 Eski yıllar borçlan 5 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

34 Hükme bağlı borçlar 6 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 
35 1715 sayılı kanunun 8 nei mad

desi gereğince kâğıt para it
fası 38 543 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

36 Darüşşafakaya 15 000 
BAŞKAN — Kabul edimiştir. 

37 Kudretsiz hayratın imar ve ih
yası 13 776 
BAŞKAN — Kabul edüıaiştir. 

38 - Edremit belediye hastanesine 1 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

39 Şehitlikler imar cemiyetine 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde terar Okundu) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber Oyu
nuza sunuyorum.... Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1946 yılı giderlerine karşılık olan gelirler bağlı 
(B) işaretli cetvelde göserildiği üzere (5 556 000) 
lira tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

B. Lira 
1 İcarlar 2 005 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Türlü geHrler 1 851 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3 Hazmeden yardım 1 700 000 

BAŞKAN -— Kabul edibnistir. 

(îkinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — îkinci maddeyi cetvelle oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler., etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. ı 

MADDE 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
1946 yılı içinde tahsil edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum... .Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 1946 yılı içinde kapatılmak 
üzere Başbakanlığın onayile (300 000) liraya 
kadar kısa süreli avans almağa ve hesaplar aç
tırmağa Genel Müdürlük izinlidir. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum... Kabul 
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edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün, 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine gi
ren hizmetliler ile aynı kanunun konusu dışında 
kalan memurları ve taşıtları kadroları bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bölüm numa-
maralariyle çeşitleri bağlı (E) işaretli cetvelde 
yazılı tertiplerden 3656 sayılı kanunun 9 ncu 
maddesi gereğince yönetimi gerekli geçici hizmet
ler için aylık ücretli hizmetliler kullanılabilir. 
Bunların kadrolariyle 3656 sayılı kanunun 13 ncü 
maddesi hükümlerine uygun uzmanlık yerleri Ba
kanlar Kurulu karariyle belirtilir. Ertesi yıl büt
çesi ile Büyük Millet Meclisine verilir. Bu bölüm
lerden alınacak kadroların eldeki kadrolara ek
leme olmaması gerektir. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödene üstünde çıkacak borçlar, ilgili olduk
ları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bölüme 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten öde
nir. 1928 -1944 bütçe yıllarına ilişkin olup Genel 
Muhasebe Kanununun 93 ncü maddesine göre za
manaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları 
bütçelerinde bulunan borçlar, 1946 yılı bütçesi
nin gider bölümleri artıklarından eski yıllar 
borçlan bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarı
lacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
kuruluşu hakkındaki 3821 sayılı kanuna bağlı 1 
sayılı cetvelde yazılı kadrolardan bağlı (L) işa
retli cetvelde gösterilen 1946 yılı içinde kul
lanılamaz. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcanmalara ilişkin formül, bağlı (E) işa
retli cetvelde gösterimiştir. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Ocak 1946 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Oyumuza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 10. — Bu kanunu Başbakan ve Ma

liye Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum... Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümünü açık Oyunuza sunuyorum. 

11 — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1946 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/477) [1] 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü Bütçesi. 

Söz istiyen var mı 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — 1946 senesi

nin bütçesinde son fasla temas ediyorum, ister
dim ki, bu, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
bütçesi üzerinde uzun uzadıya tevakkuf edeyim. 
Fakat buna imkân olmadığını görüyorum. Yal
nız kendimce lüzumlu gördüğüm bazı noktalar 
hakkında notlar kaydedeceğim. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü eski Fede
rasyon teşkilâtını resmileştirdi ve bunu yapmakla 
tek vazifesini gördü. Eski Federasyonlar ne 
halde ise, bugün onlar Devlet elinde kavgasız
ca, gürültüsüzce, eskisine nazaran tabiî, devam 
edip gidiyorlar. Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün Muhtelif mmtakalarda başkanları var, 
yapılan stadyomlarda, stadyum müdürleri var, 
iyi para alıyorlar. Fakat şayanı hayrettir ki, bu 
kadar mütehassıslar arasında, İstanbul'da yapı
lan, yüzbinlerce lira sarfiyle vüeude getirilen bir 
stadyom için diyorlar ki, çok hatalıdır. Beynel
milel teşkilâta uymuyormuş. Beynelmilel kaide
leri dahi bilmiyecek olan spor teşkilâtımızın yüz 
binlerce lirayı bu yolda heba etmesine hayret 
edilmiştir. 

Burada daima görüyoruz; hemen her hafta 
bir maç var, seyrediyor, faydalanıyaruz. Bu 
maçlar arasında lise talebesinin de birbirleri ile 
müsabakalarını görüyoruz. Fakat lise talebesi 
mektenten 18 yaşmda mezun olduklarına naza
ran; bütün kitapların yazdığı; futbol hangi yaşta 
oynanır, hangi yaşta oynanmaz, bunların muha
kemesini de, bilen arkadaşlarıma terkediyorum. 

tstikbalde, şimdi nasıl okuma, yazma aranılı-
yorsa, galiba Devlet kapısında futbol oynuyor 
r usunuz, oynamıyor musunuz? Diye bir şahadet
name aranacak olsa gerek. 

[1] 19 sayılı basmayanı tutnağm sonunda-
dır. 

Ben beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden, 
mahallî oyunlara dikkat etmesini ve onlardan is
tifade etmesini rica etmiştim. Son Avrupa neş
riyatından öğrendiğimize göre mahallî oyunlar 
mutlaka istismar edilir. Bunlara dahi yanaşıl-
mamıştır. 

Susporlar; memleketimiz ve her şeyimiz için 
en mükemmel bir spor olduğu halde, yüzlerce 
stadyomlar yapma hevesi uyandığı ve yapıldığı 
halde, bu o kadar ihmale uğramış olduğu halde, 
maalesef memlekette su sporu yapmak için bir 
havuz dahi yoktur. Ankarada bir Karadeniz ha
vuzu var. Usulünde değilmiş. Usulünde olsun ol
masın, gençler girsinler, içinde çırpınsmlar, fa
kat Ankara'da Karadeniz havuzunu temizlemek 
imkânına malik değiliz, çünkü kâfi su yoktur. 
istanbul ve izmir gibi sahil memleketlerde su-
soparları yapılıyor. Bunun da mahzurlarını gö
rüyorlar. Gençler, yüzme müsabakalarında Av
rupa'da, mağlûp oluyoruz, çünkü denizsuyu tuz
ludur, halbuki, oralarda tatlı sularda yüzme ya
rışları yapılıyor diyorlar ve tatlı suda yüzmele
rini istiyorlar. Ben bu nokta üzerinde duracak 
değilim. Bu gençler eğer tatlı suda yüzmek is
tiyorlarsa kendilerini Beyşehir'e davet ederim. 
Orada Orta Anadolunun en güzen tatlı suyunu 
bulurlar. Genel Müdürlük muayenehaneler de 
yapmış, çok güzel. Bundan çok istifade edileceğini 
umarım. 

Bütçede yedinci bölümde şöyle bir kayıt oku
yoruz : (Federasyon heyetlerine fahriyen tâyin 
olunanlara 4047 sayılı kanuna göre 18 713 lira 
tazminat verilir..) Arkadaşlar fahriyen tâyin 
olmaz, fahrî olarak çalışanlara para verilmez. 
Ayda 1560 devamlı tazminatın senelik miktarı 
18 713 lira ederse bunun mânası acaba ne olur? 
Bu maaş mı, ücret mi, yoksa tazminat mıdır? 
Yoksa' meselâ on kişiye ayda tazminat namiyle 
150 lira ücret vermek midir? Bu kanunda var
mış, devam edip gidiyormuş. Bu kanunun hâlâ 
yürülükte kalmasına lüzum var mıdır? 

Şimdi Bütçe Komisyonunun raporundan bir 
cümle alıyorum; burada deniliyor k i : Bu yıl 
da dâhil olmak üzere bir kaç yıldanberi bütçeye 
15 000 lira konmakta ve bu para iki yıldır be
lirli sebepler yönünden harcanılmamaktadır... 
Aynı kısma temas etmek üzere Hükümetin Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü gerekçesinden 
bir cümle alıyorum: «Spor faaliyeti ve hare
ketlerinin çoğalması, normal hallerin avdeti gi-
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bi sebepler dolayısiyle spor hekimliği yetiştiril
mesi imkânları bu sene sağlanacak bir hale gel
diğinden...'» 

Senelerdenberi ettiğimiz münakaşalar niha
yet imkân dairesine geldiğinden bahsediliyor. 
Geçen sene 7 aylık bütçe ile alınan 8 750 lira ne 
oldu? Fasıldan, fasla intikâl etti, değil mi? Bu, 
sıhhat işlerine sarfolunacaktı. Bir zamanlar Be
den Terbiyesi Enstitüsü için ayrılan paranın üni
formaya sarf edildiği gibi bir mahlli sarf mı bu
lundu? Geçen sene aynı meseleyi konuşurken 
Millî Eğitim Bakanımız şöyle demişti: Bizde ol
madığı içindir ki doktorları bu hususta bilgi ve 
ihtisas yapmaları için Amerika'ya göndermeğe 
karar verdik. Bu sene Bütçe Kanunu gerekçe
sinde ve Bütçe Komisyonu raporunda okuduğu
muza nazaran aynı sözler tekrar ediliyor. Ka
rar vermek başka, onu yapmak başkadır. Ame
rika'ya gidip, gelmek imkânları çoktan hâsıl ol
muştur, kendileri de hali temastadırlar, talebe 
gönderiyorlar. Hâlâ birkaç doktor seçip bu iş 
için niçin göndermemiştir? 

BAŞKAN — Tekel Genel Müdürlüğü bütçe
sine oy veremiyen var mı? 

Oy vermiyen varsa lütfen oylarını versinler. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI H. A. YÜCEL 

(îzmir) — Arkadaşlarım; arkadaşımız Osman 
Şevki Uludağ'ın temas ettiği noktalara gayet 
çabuk dokunup cevap vereceğim ve sözlerimi 
bitireceğim. (Yaşa sesleri). 

îstanbul stadyomunu Ankara stadyomunu ya
pan mimar yapmıştır, salahiyetli, Milletlerara
sı kıymette bir insandır. Gayrisıhhi ve Millet
lerarası kaidelere uymıyan yerleri olduğunu bil
miyorum. Böyle yerleri varsa ayrıca kendilerin
den öğrenirim. Tashih edilecek bîr tarafı varsa 
tashih ederiz. Şimdilik böyle bir kanaatimiz 
yoktur. 

O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Gazeteler yazdı, 
mütehassıslar da söyledi. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI H. A. YÜCEL 
(Devamla) — Gazeteler yazabilir. Ben arka
daşımı gazetelerin mümessili olarak değil, mil
letvekili olarak dinliyorum. Lise gençliğine fut
bolu yaşlarına göre, zamanını tesbit etmek su
retiyle oynatıyoruz. Yoksa zamanı tesbit edil
meksizin, 17, 18 yaşındakileri ve daha gençleri
ni kendi havalarına bırakmıyoruz. Yaşlarına 
göre yarım saat, çeyrek saat tesbit ediyoruz, 
ona göre oynatıyoruz. 

Susporlan, memlekette ciddi surette geliş
mektedir. Milletlerarası ölçüde kayıklar yap
tırdık. Sahillerimizde gerek kayık yarışlarını, 
gerek sudan istifade ile denize girme, gerek 
diğer su sporlarını alâkadar eden hususlar üze
rinde Umum Müdürlük çalışmaktadır. Elimiz
de mevcut imkân ile ancak bu kadarını yapabili
yoruz." Mahallî oyunlar tetkikimiz mevzuudur. 
Bilhassa köy enstitülerinde bunların figürleri
ni, şekillerini tesbit ediyoruz, üzerinde duruyo
ruz, meşgul oluyoruz. Güreşi de bunlardan bi
risi saymakta ve okullarımıza kadar sokmuş bu
lunmaktayız. 

Federasyon başında bulunanlara verdiğimiz 
tazminat 30 lira ile 80 lira arasındadır. Bu ha
kikaten ne bir ücrettir, ne de bir maaştır. Çün
kü ücret veya maaş olduğu takdirde elde mev
cut kanuni mevzuata uydurmak lâzımdır. O 
zaman Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün 
bu mütevazi bütçesine hiç olmazsa şimdi koy
duğumuz paranın on mislini koymak icabeder. 
Halbuki bunun onda biri ile bu işi halletmeğe 
çabalıyoruz. 

Arkadaşımın bahsettiği para, rahatsızlığı 
dolayısiyle, geçen sene de burada mevzuubahis 
olmuştu, arzetmiştim; Müdürü Umumî arka
daşımın tekaüt olması dolayısiyle ona verile
cek ikramiyedir. 

Arkadaşımın zannettiği gibi Amerika'ya ta
lebe göndermek kolay değildir, güçtür. Hattâ 
eski bir tâbiri kullanacağım; mümtenidir. Ça
resi de bizim elimizde değildir. Bunu bir teb
liğle memleket efkârı umumiyesine arzetmiş
tim. 3, 4 ay Mısır'da kalmış olan ve seyaha
timde Mısır'da rastgeldiğim ve alâkadar oldu
ğum iki genci ancak Amerika'ya dönmekte olan 
bir vapura yerleştirebildik. Onun için Ameri
ka'ya talebe göndermeği, yollar açılmıştır, ar
tık iş kolaylaşmıştır, şeklinde değil tamamen 
bunun tersi durumla ifade doğrudur. Sebebi de 
terhis edilmiş olan Amerikan askerlerinin taşın
masıdır. Amerikan Elçiliği Dışişleri Bakanlığı
mıza müracaat ederek, bu sebeple talebe gön-
derilemiyeceğini söylemişlerdi. Onun haricin
de kendi müracaatlarımızla ve imkânların âza
misini kullanmak suretiyle mahdut sayıda tale
be göndermek kabil olmaktadır. Mâruzâtım bu 
kadardır. (Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü bütçesinin tümü hakkında başka söz al-
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mış arkadaş yoktur. 

Maddelere geçilmesini yüksek oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1946 yılı 
Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1946 yılı giderleri için bağlı (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (1 137 963) lira 
ödenek verilmiştir. 

A-ETCVELÎ 

B. Lira 
1 Aylıklar 80 047 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Ücretler 175 465 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3 4805 sayılı kanun gereğince ya

pılacak ödemeler 19 950 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Geçici tazminat 16 296 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 1683 sayılı kanunun 58 nei mad
desi gereğince verilecek emekli 
ikramiyesi 6 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanun
lar gereğince verilecek zamlar ve 
yardımlar 35 821 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7 4047 sayılı kanun gereğince veri
lecek fahri hizmetler tazminatı 18 713 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8 Büro giderleri 9 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

9 Basılı kâğıt ve defterler 2 000. 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

10 P. T. T. Ücret ve giderleri 6 935 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

11 Kira karşılığı 11 520 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

12 Taşıt giderleri 1 715 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

13 Yolluklar 12 501 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

14 Giyecekler 1 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
15 4598 sayılı kanun gereğince yapı

lacak tedavi giderleri ve yol
lukları l 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

16 Spor işleri giderleri 317 135 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

17 Yayım ve propaganda işleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

18 Yapı ve kurma işleri 243 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

19 Öğretmen ve eğitmen kursları 13 715 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

20 Gazi Orta Öğretmen Okulu ve 
terbiye enstitüsünde okutturula
cak öğrenci giderleri 18 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

21 Danışma heyeti üyeleri giderleri 4 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

22 Resim ve harçlar 2 250 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

23 Yabancı memleketlerde yapılacak 
staj ve tahsil giderleri- 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 

24 îç Kongre, konferans ve komis
yonlar giderleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

25 Temsil giderleri 250 
BAŞKAN'— Kabul edilmiştir. 

26 Para taşıma ve banka işleriyle 
ilgili giderler 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

27 Geçen yıl borçları 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

28 Eski yıllar borçları 4 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

29 Hükmedilmiş borçlar 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

30 1715 sayılı kanunun 8 nci mad-
maddesi gereğince kâğıt para 
amortisman karşılığı 179 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

31 Bölge bütçelerine yardım 58 570 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle oyunuza su
nuyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesine oy ver-
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miyen varsa, lütfen oylarını versinler ... Oy top- [ 
lama. işi bitmiştir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1946 yıh giderlerine karşılık olan gelir
ler, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (1 137 963) lira tahmin edilmiştir . 

B - CETVELİ 

B. Lira 
1 Bütçeden yardım 720 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Faiz 1 500 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3 Beden Terbiyesi ve spor gereç

leri, süt, kupa, madalya ve em
salinin sataş bedelleri 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Dergi, kitap ve büroşür satışı 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 Müsabakalar geliri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 Yardım ve teberrular 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7 Müteferrik gelirler 662 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8 Geçen-yıldan artan para 400 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(İkinci made tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle kabul eden
ler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün 3656 sayılı kanunun 19 ncu madde
sine giren hizmetleriyle taşıt kadroları bağlı t 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 4. — Numaralariyle adları bağlı (E) 
işaretli cetvelde yazılı bölümlerden 3656 sayılı 
kanunun 9 ncu maddesi gereğince yönetimi ge
rekli görülen hizmetler için aylık ücretli memur 
ve hizmetliler kullanılabilir. Bunların kadro-
lariyle 3656 sayılı kanunun 13 neü maddesi 
hükümlerine uygun uzmanlık yerleri Bakanlar 
Kurulu kariyle belirtilir ve ertesi yıl bütçesiyle 
Büyük Millet Meclisine verilir. Bu bölümlerden 
alınacak kadrolarm eldeki kadrolara ekleme ol
maması şarttır. I 

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

MADDE 5. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkacak borçlar, ilgili ol
dukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bö
lümlere Maliye Bakanlığınca aktarılacak Öde
nekten ödenir. Eski yıllara ilişkin olup zaman 
aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçe
lerinde bulunan borçlar, 1946 yılı bütçesinin 
gider bölümleri artıklarından eski yıllar borç
ları bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten ödenir. 

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

MADDE 6. — Bağlı (A) işaretli cetvelin 20 
nci bölümündeki ödenek, öğrenci sayışma göre 
belirtilecek miktar üzerinden bir taraftan Büt
çe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvele gelir, 
diğer taraftan yine aynı kanuna bağlı (A) işa
retli cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmında 
bu enstitü için açılmış bölümlere ek ödenek ola
rak konur. 

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

MADDE 7. — Bağlı (A) işaretli cetvelin 16 
ncı bölümünün 1 - 12 nci maddelerindeki spor 
işleri dolayısiyle elde edilecek gelirler ve 13 ncü 
maddesinde yazılı ödenekten satmalman spor 
gereçlerinden Beden Terbiyesi bölgeleriyle kişi
lere, malolma bedeli üzerinden yapılacak satış 
tutarları ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünce gençlik eğitmeni yetiştirmek üzere açılan 
kurslara resmî ve resmî olmıyan kurumlardan 
gönderilecek öğrenciler için bu kurumlarla Ge
nel Müdürlük arasında belirtilerek alınacak öğ
retim ücretleri bir taraftan bağlı (B) işaretli 
cetvelde açılacak özel bir bölüme gelir, diğer 
taraftan (A) işaretli cetvelin ilgili bölümlerine 
ödenek olarak kaydedilir. 

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

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 9. — Bu kanun 1 Ocak 1946 tarihin
de yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

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

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün büt
çesinin tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

Oy vermiyen arkadaş varsa lütfen oylarını 
versinler. Ûy verme muamelesi bitmiştir. 

Karma bütçelerin sonucunu sunuyoruz 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1946 yı

lı Bütçe Kanununa (354) oy verilmiştir. Yeter 
sayı vardır. Kanun (354) oyla kabul edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1946 yılı Bütçe Kanununa (341) oy verilmiştir. 
Yeter sayı vardır. Kanun (341) oyla kabul edil
miştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Ka-
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nununa (342) oy verilmiştir. Yeter sayı vardır. 
Bütçe (342) oyla kabul edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Ka
nununa (326) oy verilmiştir. Yeter sayı vardır. 
Kanun (326) oyla kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe 
Kanununa (299) oy verilmiştir. Yeter sayı var
dır. Kanun (299) oyla kabul edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1946 yılı 
Bütçe Kanununa (296) oy verilmiştir. Yeter sa
yı vardır. Bütçe (296) oyla kabul edilmiştir. 

Bütçe müzakeresi arkadaşları hayli yordu. 
Arayerde sene başı tatili de var. Tensip eder
seniz gelecek toplantıyı Ocak ayının dokuzuncu 
Çarşamba gününe bırakalım. (Hay, hay sesleri) 
Ohalde Ocak ayınm dokuzuncu Çarşamba günü 
saat 15 te toplanılmak üzere birleşime son veri
yorum. (Alkışlar). 

Kapanma saati: 21 

»9« 

DÜZELTİŞ 

Bu Tutanak dergisinin sonuna bağlı 10 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltişler olacaktır: 

Sahife Sütün Satır Yanlış Doğru 

25 
25 

22 Hizmetçi 
31 Hizmetçi 

Hademe 
Hademe 
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Devlet Demiryolları ve Limanlari İşletme Oenel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa verilen 

oylarin sonucu 
(Kanun kabul edihniftir.) 

AFYON KARAHISAR 
H. ÇERÇEL 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. SELGÎL 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
H. BAYRAK 
R. R. PASIN 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z. TARHAN 
E. URAS 
A. K. YlĞlTOĞLU 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
Gl. N. ANILMIŞ 
B.BAYKAN 
A. BAYTIN 
H. 0. BEKATA 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. ERÎŞ 
H. N. MIHÇIOĞLU 
M. ÖKMEN 
Z.YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
H. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 
Dr. R. LEVENT 

Üye sayısı : 455 
Oyverenler : 329 

Kabul edenler 329 
Kabul etmiyenler 0 

Oya katılmıyanlar 125 
Çekinserler 0 

Açık Milletvekillikleri 1 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
0. N. BURCU 
H. ÇARIKLI 
P. ETÇİOĞLU 
H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
Gl. K. ÖZALP 
F. TİRiTOĞLU 
t. H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
K. GÜLEK 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
F. F. DÜŞüSKEL 

BİTLİS 
B. OSMA 

BOLU 
H. Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
C. S. SİREN 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGİNERt 
Dr. A. R. YEŞİLYURT | 

BURSA 
Gl. A. ATLI ! 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDİREN 

1 Dr. S. KONUK 
M. B. PARS 
Dr. M. T. SİMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
H. ERGENELl 
R. N. GÜNTEKİN 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. İNAN 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R. EREM 
M. M. KANSU 
A. US 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL 
XS k T T\Cİ A T» 

E. ALPSAR 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKlN 
M. ÇAĞIL 
t. EKER 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
C. ÇALGÜNER 
A. EGE 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
Dr. B. UZ 

1 DİYARBAKIR 
R. BEKİT 
0. OCAK 
Dr. I. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKİN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMİRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMİK 

ELAZIĞ 
H. KİŞİOĞLU 
t. YALÇIN 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
A. S. ILTER 
F. KALFAGİL 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTÜĞ 
Gl. P. DEMİRHAN 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMIR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
I. ARUKAN 
1. U. AYKURT 
I. ÖZDAMAR 

— m — 



GAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
ö. A. AKSOY 
C. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELÎ 
Dr. A. MELEK 
M. ŞAHIN 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
î. GÜRAK 
N. OSTEN 
î. SABUNCU 
A. SAYAR 
A. ULUS 
F. YÜZATLI 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELÎ 
E. S. TÖR 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSÎDAN 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 
II. İLGAZ 
B. S. KUNT 
H. SELÇUK 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
Ş. TUGAY 
Ol. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
A. H. DENlZMEN 
Dr. H. DÎKER 
A. Ş. ESMER 
M. H. GELENBEĞ 
t. A. GÖVSA 
Dr. Gl. N. t. GÖZCÜ 
F. HAMAL 
Gl. K. KARABEKlR 

B : 21 28.12 
Z. KARAMURSAL 
H. KORTEL 
Ş. Â. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
V. SARIDAL 
A. R. TARHAN 
t. H. ÜLKMEN 
M. ÜSTÛNDAĞ 

İZMİR 
Ş. AD ALAN 
B. ARIMAN 
M. BÎRSEL 
E. ÇINAR 
S. DİKMEN 
S. EPlKMEN 
E. ORAN 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMÎREL 
C. DURSUNOĞLU 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOÖUZ 

KASTAMONU 
A. BlNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
H. ÇORUK 
Dr. F. ECEVÎT 
R. SALTUĞ 
N. TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. KANSU 
Ş. ÖDÜL 

KIRŞEHİR 
F. SELER 
1. TURAN 

KOCAELİ 
A. F. ABASIYANIK 

.1945 O : 2 
S. ARTEL 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
N. ERİM 
R. FENMEN 
Koramiral Ş. OKAN 
S. PEK 
I. S. YİĞİT 

KONYA 
V. BİLGİN 
M. A. BlNAL 
Gl. A. F. CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DİKMEN 
S. ERGUN 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
T. F. SILAY 
A. R. TÜREL 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
S. KUTMAN 
R. PEKER 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇt 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
H. SAĞIROĞLU 
K. SAYIN 
O. TANER 
T. TEMELLİ 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
H. BAYUR 
0. ERÇIN 
1. ERTEN 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
F. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 

MARAŞ 
A. H. TANPINAR 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
I. F. ALP AYA 
Gl. S. DÜZGÖREN 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCIOĞLU 

L. ÜLKÜMEN 
MUĞLA 

A. ÇAKIR 
C. KARAMUĞLA 
F. O. MENTEŞEOĞLU 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
I. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DlLEMRE 
K. KAMU 
F. SlRMEN 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BlLSEL 
H. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
Amiral F. ENGlN 
S. ERBAY 
I. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
K. ÇELİK 
Ş. IŞCEN 
C. ORAL 
A. M. YEGENA 

SÜRD 
A. R. ESEN 
E. KILICOĞLU 
S. TUNCAY 
B. TÜRKAY 

SİNOB 
C.ATAY 
C. K. INCEDAYI 
Dr. B. KÖKDEMlR 
H. ORUCOĞLU 
I. H. SEVÜK 

658 



. 1945 O : 2 
SİVAS 

M. Ş. BLEDA 
E. DİZDAR 
Amiral H. GÖKDALAY 
Ş. GÜNALTAY 
H. IŞIK 
İ. M. UĞUR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
E. PEKEL 
N. TRAK 

AFYON KARAHISAR 
I. H. BALTACIOĞLU 
A. ÇETÎNKAYA 
A. TAŞKAPILI 

AĞRI 
H. TUGAÇ 

ANKARA 
F. R. ATAY 
I. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 
M. KAYAOĞLU (Has
ta) 

ANTALYA 
M. ÇANKAYA 
t . SÖKMEN 
N. E. SÜMER (Bakan) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Ol. R. ALPMAN 
A. S. LEVEND 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. DEMİR 
S. ÖRGEEVREN 
Y. S. UZAY 

BÎLEOİK 
K. SÖN 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 

BİTLİS 
M. ERTAN 

BOLU 
H. C. ÇAMBEL 

B : 21 28. 
C. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
H.N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 

TRABZON 
M. AYDIN 
D. EYİBOĞLU 
T. GÖKSEL 
L. YAVUZ 

[Oya katıl 
BURDUR I 

M. SANLI 
BURSA 

A. AKGÜÇ 
R. CANITEZ 

ÇANKIRI 
B. ERKİN 
T. ONAY 

ÇORUH 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
Dr. C. KAZANCIOĞLU 

DENİZLİ 
E. A. TOKAD (1.) 

ELÂZIĞ 
F. AĞRALI (î.) 
F. A. AYKAÇ 
S. SAĞIROĞLU I 

ERZURUM I 
R. DİNÇ 

ESKİŞEHİR 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
Ş. ÖZDEMİR 

GİRESUN 
Gl. 1. SÖKMEN 

GÜMÜŞANE 
C. SELEK 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM (Ö.) 
A. TÜRKMEN 

İÇEL 
T. C. BERİKER 
F. C. GÜVEN 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H.ÜÇÖZ 

URFA 
K.BERKER 
R. SOYER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
N. BERKER 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 

mıyanlar] 
R. KORALTAN 
H. S. TANRIÖVER 

İSTANBUL 
Gl. R. BELE 
Dr. K. C. BERKSOY 
(t) 
S. ClMCOZ. 
H. C. YALÇIN 

İZMİR 
Dr. H. H. CURA 
R. KÖKEN 
H. MENTEŞE 
H. ONARAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Baş
bakan) 
H. Â. YÜCEL (Bakan) 

KARS 
F. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
Z. ORBAY 

KAYSERİ 
Ö. TAŞÇIOĞLU 
N. TOKER 
C. TÜZEL 
S. H. ÜRGÜBLÜ (Ba
kan) 

KIRKLARELİ 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
F.ÇOBANOĞLU 
Ş. TORGUT 

KOCAELİ 
1. TOLON 

C. ARAT 
Z. ARKANT 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
A. R. İNCEALEMDAR-
OĞLU 
H. A. KUYUCAK 
Y. Z. ÖZENÇİ 
Ş. TANSAN 
R. VARDAR 

I KONYA 
S. ARIKAN 
F. GÖKMEN 
Dr. S. IRMAK (Bakan) 
N. H. ONAT 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ . 

KÜTAHYA 
H. BENLİ (1.) 
Dr. A. S. DELİLBAŞI 
M. ERKMEN 
H. PEKCAN 
A. TİRİDOĞLU 
Ö. B. UŞAKLI (1.) 

! MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 

MANİSA 
Korgrl. A. R. ARTUN-
KAL (Bakan) 
R. N. EDGÜER (Has
ta) 

Ş. R. HATİPOĞLU (Ba
kan) 
K. KARAOSMAN 
H. SARHAN 
F.USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYİZİT 
R. KAPLAN 
H. R. TANKUT 

MARDİN 
Dr. A. URAS 

MUĞLA 
Orgrl. 1. ÇALIŞLAR 



İl. KİTABCI 
MUŞ 

II. KILICOĞLU (Has
ta) 
K. KOTAN 

NİĞDE 
H.MENGÎ 
F. SOYLU 
Dr. R. F. TALAY 
H. TEPEYRAN 

ORDU 
S. S. TARCAN (î.) 

B : 21 
BİZE 

H. C BELÜL 

28 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
Gl. N. ELDENİZ 
Dr. K. SATIR 
H. URAN (Bakan) 

SİVAS 
Gl. F. ITRBUĞ 
A. ESENBEL 
K. KİTAPÇI 
N. SADAK 
R. Ş. SİRER 

12.1945 O : 2 
TEKİRDAĞ 

R. APAK 
TOKAD 

M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
M. S. ANAMUR 
F. A. BARUTÇU 
H. N. BOZTEPE 
S. DAY (Bakan) 
R. KARADENİZ (Ba
kan) 

H. SAKA (Bakan) 
URFA 

H. S. COŞAR 
A. K. TECER 

VAN 
1. ARVAS 
M. BOYA (Hasta) 

YOZGAD 
S. IÇÖZ 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN 
E. ERİŞİRGİL 
A. GÜREL 

(Açık m ületveküUkleri] 

Seyhan : 1 

Devlet DeniayoUari ve Limanlari İşletme Genel Müdürlüğü 1946 yili Bütçe Kanununa verilen 

AFYON KARAHÎSAR j 
H. ÇERÇEL 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. SELGİL 
B. TÜR&BR 
S. YURDKORU 

AĞRI 
II. BAYRAK 
R. R. PASIN 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z.TARBAN 
E. URAS 
A. K. YlÖÎTaĞLU 

oyların s sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı 
Oyverenler 

Kabul edenler 
Kabul etmiyenler 

Oya katılmıyanlar 
Çekinserler 

Açık Milletvekillikleri 

455 
•• 326 
: 326 
: 0 

128 
0 

: l 

[Kabul edenler] 
ANKARA 

M.AKSOLEY 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
H. 0. BEKATA 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
F. D'ALDAL 
M. ERİŞ 
II. N. MIHÇIOĞLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
H. T. DAĞLIOĞLU 

— 6< 

Dr. G. KAHRAMAN 
AYDIN 

Dr. H. ALATAŞ 
Gl. R. ALPMAN 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
0. N. BURCU 
H. ÇARIKLI 
P. ETÇİOĞLU 
H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 

30 — 

H. ONAT 
Gl. K. ÖZALP 
F. TİRİTOĞLU 
1. H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
K. GÜLEK 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
B. OSMA 

BOLU 
H. Ş. ADAL 



B : 21 28 .12 .1946 0 : 2 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
C..ÖZÇAĞLAR 
C. S. SİREN 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGİNERİ 
M. SANLI 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
Gl. A. ATLI 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDIREN 
Dr. S. KONUK 
Dr. M. T. SÎMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
H. ERGENELÎ 
R. N. GÜNTEKÎN 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. İNAN 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R. EREM 
A. US 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL 
E. ALPSAR 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKİN 
M. ÇAĞIL 
1. EKER 
Dr. C. KAZANCIOĞLUİ 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
A. EGE 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKÎT 

0. OCAK 
Dr. 1. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKİN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
M. E. AÖAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMİRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMÎK 

ELAZIĞ 
H. KİŞİOĞLU 
1. YALÇIN 

ERZİNCAN 
A. FIRAT 
A. S. İLTER 
F. KALFAGİL 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 
Gl. P. DEMİRHAN 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
1. ARUKAN 
1. U. AYKURT 
1. ÖZDAMAR 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
ö. A. AKSOY 
C. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
1. GÜRAK 
N. OSTEN 
1. SABUNCU 
A. SAYAR 
A. ULUS 
F. YÜZATLI 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELİ 
C. SELEK 
E. S. TÖR 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSİDAN 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
B. S. KUNT 
H. SELÇUK 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
A. H. DENİZMEN 
Dr. H. DİKER 
A. Ş. ESMER 
M. H. GELENBEĞ 
1. A. GÖVSA 
Dr. Gl. N. 1. GÖZCÜ 
F. HAMAL 
Gl. K. KARABEKİR 
Z. KARAMURSAL 
H. KORTEL 
Ş. Â. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
V. SARIDAL 
A. R. TARHAN 
1. H.ÜLKMEN 
M. ÜSTÜNDAĞ 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
Dr. H. H. CURA 
E. ÇINAR 
S. DİKMEN 
S. EPİKMEN 

Ş. SARAÇOĞLU 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMİREL 
C. DURSUNOĞLU 
Gl. H. DURUDOÖAN 
Ş. KARACAN 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A.BİNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 

.H. ÇORUK 
Dr. F. ECEVİT 
R. SALTUĞ 
N. TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. KANSU 
Ş. ÖDÜL 

KIRŞEHİR 
F. SELER 
Ş. TORGUT 
1. TURAN 

KOCAELİ 
A. F. ABASIYANIK 
S. ARTEL 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
N. ERİM 
R. FENMEN 
Koramiral Ş. OKAN 
S. PEK 
1. TOLON 
t. S. YİĞİT 

KONYA 
V. BİLGİN 
M. A. BÎNAL 
Gl. A. F. OEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DİKMEN 
Ş. ERGUN 
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'fi. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
T. F. SILAY 
A. R. TÜREL 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
S. KUTMAN 
R. PEKER 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇl 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
H. SAĞIROĞLU 
K. SAYIN 
O. TANER 
T. TEMELLİ 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgrl. A. R. ARTUN-
KAL 
0. ERÇÎN 
1. ERTEM 
Ş. R. HATİPOĞLU 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
P. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 

MARAŞ 
A. H. TANPINAR 
A. YAYÇIOĞLU 

MARDİN 
1. F. ALP AYA 
Gl. S. DÜZGÖREN 

AFYON KARAHISAR 
î. H. BALTACIOĞLU 
A. ÇETlNKAYA 
A. TAŞKAPILI 

AĞRI 
H. TUGAÇ 

ANKARA 
Gl. N. ANILMIŞ 
F. R. ATAY 
I. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 
M. KAYAOĞLU (Has
ta) 

B t â l 2 8 . 1İ 
E. ERGİN I 
R. ERTEN 
H. MENEMENCIOĞLU 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
1. F. ALPAYA 
A. ÇAKIR 
C.KARAMUĞLA 
F. O. MENTEŞEOĞLU 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
I. ÇÂMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER j 
H. ŞARLAN I 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
II. C. BELÜL 
Dr. S. A. DİLEMRE 
K. KAMU 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BİLSEL 
H. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
Amiral F. ENGİN 
S. ERBAY 
t. EZGÜ 

[Oya kat 
M. ÖKMEN 

ANTALYA 
M. ÇANKAYA 
T. SÖKMEN 
N. E, SÜMER (Bakan) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
A. S. LEVEND 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. DEMİR 
S. ÖRGEEVREN 
Y. S. UZAY 

N. FIRAT . 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
K. ÇELİK 
Ş. İŞCEN 
C. ORAL 
Dr. K. SATIR 
A. M. YEGENA 

SIÎRD 
A. R, ESEN . 
E. KILIÇCIOĞLU 
S. TUNCAY 
B. TÜRKAY 

SİNOB 
C. ATAY 
Dr. B. KÖKDEMİR 
H. ORUCOĞLU 
I. H. SEVÜK 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
E. DİZDAR 
Amiral H. GÖKDALAY 
Ş. GÜNALTAY 
H.IŞIK 
N. SADAK 
I. M. UĞUR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
E. PEKEL 
C. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL I 

H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 

TRABZON 
M. AYDIN 
D. EYlBOĞLU 
T. GÖKSEL 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URCA 
K. BERKER 
R. SOYER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
1. ARVAS 
N. BERKER 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 
C. ARAT 
Z. ARKANT 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN 
A. R. ÎNCEALEMDAR-
OĞLU 
H. A. KUYUCAK 
Y. Z. ÖZENÇİ 
Ş. TANSAN 
R. VARDAR 

•m ty ani ar] 
BİLECİK 

K. SUN 
BİNGÖL 

T. BANGUOĞLU 
BİTLİS 

M. ERTAN 
BOLU 

H. C. ÇAMBEL 
H. R. ÖYMEN 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
R. CANITEZ 
M. B. PARS 

ÇANKIRI 
B. ERKİN 
T. ONAY 

ÇORUH 
M. M. KANSU 
A. TÜZÜN 

DENİZLİ 
C. ÇALGÜNER 
E. A. TOKAD (I.) 

ELÂZIĞ 
F. AĞRALI (I.) 
F. A. AYKAÇ 
S. SAĞIROĞLU 

.1946 Ö : Ö 
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TRABZON 

M. AYDIN 
D. EYÎBOĞLU 
L. YAVUZ 

. TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

UEFA 
K. BERKER 
E. SOYER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
N. BERKER 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 

C. ARAT 
Z. ARKANT 
T. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR-

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 

Ş. DEVRİN 
A. R. INCEALEMDAR-
OĞLU 
H. A. KUYUCAK 
Y. Z. ÖZEL.Çt 
Ş. TANSAN 
E. VARDAE 

fO-t/a katlimıyanlav] 

AFYON KAEAHİSAR 
I. H. BALTACIOĞLU 
A. ÇETÎNKAYA 
A. TAŞKAPILI 

AĞRI 
H. TUGAÇ 

AMASYA 
N. AKTIN 

ANKARA 
P. R. ATAY 
î. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 
M. KAYAOĞLU (Has
ta). 
M. ÖKMEN 

ANTALYA 
M. ÇANKAYA 
T. SÖKMEN 
N. E. SÜMER (Bakan) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Dr. E. LEVENT 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
O. N. BURCU 
M. DEMİR 
H. KÜÇÜKLER 
S. ÖRGEEVREN 
Y. S. UZAY 

BİLECİK 
K. SUN 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 

BİTLİS 
M. ERTAN 

BOLU 
H. C. ÇAMBEL 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
R. CANITEZ 
M. B. PARS 

ÇANKIRI 
B. ERKİN 
T. ONAY 

ÇORUH 
M. M. KANSU 
A. TÜZÜN 

DENİZLİ 
C. ÇALGÜNER 
E. A..TOKAD (I.) 

ELÂZIĞ 
F. AĞRALI (I.) 
F. A. AYKAÇ 
S. SAĞIROĞLU 

ERZURUM 
R. DİNÇ 
M. H. GÖLE 

ESKİŞEHİR 
E, SAZAK 

GAZÎANTEB 
C. S. BARLAS 
Ş. ÖZDEMlR 

GÎRESUN 
Gl. I. SÖKMEN 

GÜMÜŞANE 
E. GÜRELİ 
C. SELEK 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM (I.). 
A. TÜRKMEN (I.) 

İÇEL 
T. C. BERIKER 
F. C. GÜVEN 
R. KORALTAN 
H. S. TANRIÖVER 

İSTANBUL 
GL R. BELE 
Dr. K. C, BERKSOY 
(İ.) 
S. ClMCOZ 
I. A. GÖVSA 
H. C. YALÇIN 

İZMİR 
R. KÖKEN . 
H. MENTEŞE 
H. ONARAN 
E. ORAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Baş
bakan) • • • • 
H. Â. YÜCEL (Bakan) 

KARS 
F. KÖPRÜLÜ . 

KASTAMONU 
Z. ORBAY 

KAYSERİ 
E. ÖZSOY 
N. TOKER 
C. TÜZEL 
S. II. ÜRGÜBLÜ (Ba
kan) 

KIRKLARELİ 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 
Ş. TORGUT 

KOCAELİ 
R.FENMEN 

KONYA 
S. ARIKAN 
M. A. BlNAL 
Gl. A. F. CEBESOY 
(Bakan) 
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F. GÖKMEN 
Dr. S. IRMAK (Bakan) 
H. KARAGÜLLE 
N. H. ONAT 
A. R. TÜREL (Bakan) 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
H. BENLİ (I.) 
Dr. A. S, DELÎLBAŞI 
M. ERKMEN 
H. PEKCAN 
A. TlRlDOĞLU 
Ö. B. UŞAKLI (I.) 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 

MANİSA 
H. BAYUR 
E. N. EDGÜEE (Hasta) 
K. KAEAOSMAN 
H. SARHAN 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYÎZİT 
E. KAPLAN 
H. E.TANKUT 
A. H.TANPINAE 

MARDİN 
Gl. S. DÜZGÖEEN 
E . E E G Î N ' 
Dr. A.URAS 

MUĞLA 
Orgrl. I. ÇALIŞLAR 
H. KlTABCI 

MUŞ 
H. KILICOĞLU (Has
ta) 
K. KOTAN 



B : 21 28 
î. GÜRAK 
N. OSTEN 
I. SABUNCU 
A. SAYAR 
A. ULUS 
F. YÜZATLI 

GÜMÜŞANE 
II. F . ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
E. S. TÖR 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSİDAN 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
B. S. KUNT 
H. SELÇUK 

ÎÇEL 
Dr. M. BERKER 
Ş. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
II. ÖZDAMAR 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
C. E, ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
A. II. DENlZMEN 
Dr. II. DİKER 
A. Ş. ESMER 
M. H. GELENBEĞ 
G. B. GÖKER . 
Dr. Gl. N. I. GÖZCÜ 
F. HAMAL 
GL K. KARABEKlR 
Z. KARAMURSAL 
Ş. A. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
V. SARIDAL 
A. R, TARHAN 
t. H. ÜLKMEN 
M. ÜSTÜNDAĞ 

İZMİR 
Ş. A.DALAN 
B. ARI5ZAN 
M. BİRSEL 

Dr. H. H. CURA 
E. ÇINAR 
S. DİKMEN 
S .EPÎKMEN 
Ş. YUNUS. 

KARS 
E. DEMÎREL 
C. DURSUNOĞLU 
Gl. H. DüRUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E.ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BlNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
H. ÇORUK 
Dr. F . ECEVlT 
R. SALTUĞ 
N. TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A. H. KALAÇ 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
Ö. TAŞÇIOĞLU 

KIRKLARELÎ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. KANSU 
Ş. ÖDÜL 

KIRŞEHİR 
F. SELER 
î. TURAN 

KOCAELİ 
A. F. ABASI YANIK 
S. ARTEL 
Dr. F . Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
N. ERİM 
Koramiral Ş. OKAN 
S. PEK 
1. TOLON 
1. S. YIĞÎT 

KONYA 
V. BİLGİN 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DİKMEN 

12.1945 O : 2 
Ş. ERGUN 
K. OKAY 
T. F . SILAY 

KÜTAHYA 
B. ATALAY ' 
S. KUTMAN 
R, PEKER 
V. UZGÖREN 

.MALATYA 
M, ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇI 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
H. SAĞIROĞLU 
K. SAYIN 
O. TANER 
T. TEMELLİ 
M. N; ZABCI 

MANİSA 
Korgrl. A. R. ARTUN-
KAL 
0. ERÇIN 
1. ERTEN 
Ş.' R. HATlPOĞLU 
Dr. S. E. ICÂATÇILAR 
F. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 

MARAŞ 
A. YAYCIO'ĞLU 

MARDÎN 
î. F . ALP AYA 
R, ERTEN 
K. MENEMENCIOĞLU 
L. ÜLKÜMEN 

*MUĞLA 
A. ÇAKIR 
C. KARAMUĞLA 
F. O. MENTEŞEOĞLU 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. A.KYAZI 
I. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DÎLEMRE 
K. KAMU 
A. ZIRH 

SAMSUN 
.C. BILSEL 
H. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
Amiral F . ENGİN 
S. ERBAY 
I. EZGÜ . 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
K. ÇELİK 
Ş. ÎŞCEN 
Dr. K.. SATIR 
A. M. YEGENA 

SİIRD 
A. R. ESEN 
E. KILIÇCIOĞLU 
S. TUNCAY 
B.TÜRK AY 

SİNOB 
C. ATAY 
C. K. INCEDAYI 
Dr. B. KÖKDEMIR 
H, ORUCOĞLU 
I. II. SEVÜK 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
E. DÎZDAR 
Gl. F . ERBUĞ 
Amiral H. GÖKDALAY 
Ş. GÜNALTAY 
H. IŞIK 
I. M. UĞUR 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
E. PEKEL *• 
N. TRAK 

TOKAD 
S. ÇELlKKOL 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL -
N. POROY 
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ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 

ERZURUM 
R. DİNÇ 

ESKİŞEHİR 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
Ş. ÖZDEMÎR 

GÎRESUN 
01. 1. SÖKMEN 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM (î.) 
A. TÜRKMEN 

İÇEL 
T. C. BERÎKER 
F. C. GÜVEN 
R. KORALTAN 
H. S. TANRIÖVER 
Ş. TUGAY 

İSTANBUL 
Gl. R. BELE 
Dr. K. C. BERKSOY 
(î.) 
S. CÎMCOZ 
H. C. YALÇIN 

İZMİR 
R. KÖKEN 
H. MENTEŞE 
H. ONARAN 
E. ORAN 
Dr. K. ÖRS 
II. A. YÜCEL (Bakan) 

B : 21 2 8 . 1 2 
KARS 

F. KÖPRÜLÜ 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 

KASTAMONU 
Z. ORBAY 

KAYSERİ 
Ö. TAŞÇıOĞLU 
N. TOE:ER 
C. TÜZEL 
S. H. ÜRGÜBLÜ (Ba-
(kan) 

KIRKLARELİ 
Dr. F . UMAY 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 

KONYA 
S. ARIKAN 
F. GÖKMEN 
Dr. S. IRMAK (Bakan) 
N. H. ONAT 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
H. BENLİ (1.) ' 
Dr. A. S. DELİLBAŞI 
M. ERKMEN 
II. PEKCAN 
A. TİRÎDOĞLU 
Ö. B. UŞAKLI (!.)• 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 

MANİSA 
iî. BAYUR 

. 1945 0 : 2 
R. N. EDGÜER (Hasta) 
K. KARAOSMAN 
H. SARHAN 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYÎZÎT 
R, KAPLAN 
I I .R .TANKUT 

MARDİN 
Dr. A.URAS 

MUĞLA 
Orgrl. î . ÇALIŞLAR 
•H. KÎTABCI 

MUŞ 
H. KILICOĞLU (Has
ta) 
K. KOTAN 

NİĞDE 
H. MENGI 
F. SOYLU 
Dr. R. F . TALAY 
H . T E P E Y R A N 

ORDU 
S. S. TARCAN (1.) 

RİZE 
F. SİKMEN (Bakan) 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLÜ 
Gl. N. ELDENİZ 
II. URAN (Bakan) 

SİNOB 
C. K.ÎNCEDAYI (Bal
kan V.) 

SİVAS 
Gl. F . ERBUÖ 
A. ESENBEL 
K. KÎTAPÇI 
R. Ş. SİRER 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
F. ÖZTRAK 
N. TRAK 

TOKAD 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
M. S. ANAMUR; 
F. A. BARUTÇU 
H. N. BOZTEPE 
S. DAY (Bakan) 
R. KARADENİZ 
(Bakan) 
H. SAKA (Bakan) 

URFA 
H. S. COŞAR 
A. K. TECER 

VAN 
M. BOYA (Hâsta) 

YOZGAD 
S. ÎÇÖZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN 
E. ERÎŞlRGlL 
A. GÜREL 

[Aeık m-illebvekiUtirtvrij-
Seyhan : I 

- » « - - I«OW»WJ 



B : 21 28.12.1945 O : 2 
Posta, Telgraf ve Telefon tşletme Genel Müdürlüğü 1940 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
H. ÇERÇEL 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. SBLGİL 
B. TüRKER. 
S. YURDKORU 

AĞRI 
H. BAYRAK 
R. R. PASÎN 

AMASYA 
Z. TARHAN 
E. ÜRAS 
A. K. YÎĞİTOĞLU 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
Gl. N. ANILMIŞ 
B. BAYKAN 
A. BAY TIN 
H. 0. BEKATA 
R, BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
F , DALDAL 
M. ERİŞ 
H. N. MIHÇIOĞLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. A.KSOY 
İT. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
GL R. ALPMAN 
Dr. M, GERMEN 
N. GÖKTEPE • 
Dr. R, LEVENT • 

Ü3 re sayısı : 455 
Oyverenler : 3 î 3 

Kabul edenler : 313 
Kabul etmiyenîer : 0 

Oya katilm.rya.nlar : 141 
Çekinserîer .: 0 

Açık Milletvekillikleri : • l 

[Kabul edenler] 
H. ÇARIKLI 
B. ETÇÎOĞLU 
H. KARAN 
•H. ONAT 
Gl. K. ÖZALP 
F. TİRtTOĞLU 
İ. İL UZUNÇARŞILI 
Dr. R. LEVENT 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
K. GÜLEK . 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
F. V. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
P>. OSMA 

BOLU 
II. Si.' AD AL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
C. S. SİREN 
"Or. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
S. ENGİNERİ 
M. SANLI 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
GL Â. ATLI 
A. DURü 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R, GÜRAN 
F. GÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK 

ÇANAKKALE 
S. T.. ARSAL 
S. BATU 
R.BULAYIRLI 
H. ERGENELI 
R. N. GÜNTEKÎN 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. İNAN 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A.-R..EREM 
A. US 

ÇORUM 
II. AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL 
E. ALPSAR 
N. ATA LAY 
Dr. M. CANTEKİN 
M". ÇAĞIL 
I. EKER 

| Dr. C. KAZANCIOĞLU 
DENİZLİ 

F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
A. EGE 

i H. GÜN VER 
N. KÜÇÜKA 

! Dr. B. UZ 
DİYARBAKIR 

R. BEKÎT 
0. OCAK 

1 Dr. L T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKİN 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMİRAY 
M. N. GüNDÜZALP 
Dr. F . MEMİK 

ELÂZIĞ 
H. KİŞİOĞLU 
İ. YALÇIN 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FİRAT 
A. S. İLTER 
P. KALFAGİL 
Ş. SÖKMENSt'ER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 
GL P. DEMİRHAN 
N. DUMLIT 
N. ELGÜN 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
İ. ARUKAN 
t.TJ. AYKURT 
t ÖZDAMAR 

GAZİANTEB 
: Dr. M. A. AĞ AK AY 
; ö.. A. AKSOY 
i Dr. M. CANBOLAT 
| B. KALELİ 
| Dr. A. MELEK 

M. ŞAHİN 

http://katilm.rya.nlar


NİĞDE 
H. MENGI 
F . SOYLU 
Dr. R. F . TALAY (Has
ta) . 
H. TEPEYRAN 

ORDU 
S. S. TARCAN (I.) 

RİZE 
I-I. C. BELÜL * 
F. SlRMEN (Bakan) 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 

B : 21 2 8 . 1 2 . 1 9 4 5 Ö : 2 
Gl. N. ELDENİZ 
C. ORAL 
H. URAN (Bakan) 

SİVAS 
A. ESENBEL 
K. KİTAPÇI 
N. SADAK 
R. Ş. SÎRER. 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
R . A P A K 
C. UYBADIN 

TOKAD 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN . 
R. A. SEVENGÎL 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
M. S. ANAMUR 
F. A. BARUTÇU 
H. N. BOZTEPE 
S. D AY "(Bakan) 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 
(Bakan) 

Tl: SAKA (Bakan) 
UEFA 

H. S- COŞAR 
A. K. TECER 

VAN 
1. ARVAS 
M. BOYO (İ.) 

YOZGAD 
S. IÇÖZ 

ZONGULDAK 
E. ERÎŞtRGlL 
A. GÜREL . 

[Açık milletvekillikleri] 
Seyhan : 1 

i>&<( 

Devlet Havayollari Genel Müdürlüğü 1946 yılı 

AFYON KARAHÎSAR 
I. H. BALTACIOĞLU 
H. ÇERÇEL 
M. GÖNENÇ 
A. TAŞKAPILI 
B. TÜRKER 
S. YüRDKORÜ 

AĞRI 
.1.1. BAYRAK 
R. R. PASIN 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z. TARHAN 
E. ÖRAS 
A. K. YÎĞİTOĞLU 

Bütçe Kameruna verilen oyların 3onucu 
(Kanııu kabul edilmiştir.) 

üye sayısı : 455 
Oy verenler : 354 

Kabul edenler : 354. 
Kabul etmiyenler : 0 

Oya katılmıyanİar : 100 
Çekinserler : 0 

Açık Milletvekillikleri : i, 

[Kabul edenler] 
ANKARA 

M. AKSOLEY 
GI.N. ANILMIŞ 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
H. 0 . BEKATA 

Dr. G. KAHRAMAN 
AYDIN 

Dr. H. ALATAŞ 
Gl. R. ALPMAN 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 

R. BÖREKÇİ I Dr. R. LEVENT 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. ERÎŞ 
H. ıV. MIHÇIOĞLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
H. T. DAĞLIOĞLU 

EALIKESÎR 
M. AKPINAR 
0. N. BURCU 
H. ÇARIKLI 
P. ETÇİOĞLU 
H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
GL K. ÖZALP 

F. TİRÎTÖĞLU 
Y. S. UZAY 
î. H. UZÜNÇARŞILI 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
F. F . DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
B. OSMA 

BOLU 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
H. C. ÇAMBEL 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
•Dr. Z. ÜLGEN 
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BURDUR 1 
Ş. ENGÎNERl 
M. SANLI 
Dr. As R. YEŞİLYURT | 

BURSA I 
A. AKGÜÇ 
G!. Â. ATLI . 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER. 
Dr. R.GÜRAN 
F. GÜVENDIREN 
Dr. S. KONUK 
M. B. PARS 
Dr.M. T.SİMER 
Gl. N. TINAZ I 

ÇANAKKALE I 
S. T. ARSAL 
S. BATÜ 
R. BULAYIRLI 
H. ERGENELÎ | 
R. N. GÜNTEKÎN 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. İNAN 
T. ONAY 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R. EREM 
M.' M. KANSU 
A. US 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL 
E. ALPSAll ' I 
N. ATALAY I 
Dr. M. CANTEKÎN 
M. ÇAĞIL I 
1. EKER 
Dr. C. KAZANCIOĞLU 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN | 
C. ÇALGÜNER I 
A. EGE 
H. GÜNVER I 

B : â İ 2 8 . 1 
I DİYARBAKIR 

R. BEKIT 
0. OCAK 

I Dr. I. T. ÖNGÖREN 
I Gl. K. SEVÜKTEKİN 

K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMÎRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F . MEMlK 

ELÂZIĞ 
H. KİŞİOĞLU 

|. î. YALÇIN 
ERZİNCAN 

B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
A. S. ILTER 

I Ş. SÖKMENSÜER 
ERZURUM 

A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ . 
Gl. P. DEMÎRHAN 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
I İ. ARUKAN 
î. U. AYKURT 
İ. ÖZDAMAR 

I GAZÎANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY" 
Ö. A. AKSOY 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 

I Ş. ÖZDEMÎR 
M. ŞAHIN 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
1. GÜRAK 
N. OSTEN 

•1.SABUNCU 
A. SAYAR 

i A T7T,TTQ 
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GÜMÜŞANE 

H. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELI 
C. SELEK 
E. S. TÜR 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSÎDAN 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
B. S. KUNT 
H. SELÇUK 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
F. C. GÜVEN . 
Ş. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
II. ÖZDAMAR 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
C: E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Dr. K. C. BERKSOY 
A. H. DENlZMEN 
Dr. H. DİKER 
A. Ş. ESMER 
M. H. GELENBEĞ 
I. A. GÖVSA 
Dr. GLN. I. GÖZCÜ 
F. HAMAL 
Gl. K. KARABEKÎR 
Z. KARAMURSAL 
H. KORTEL 
Ş. Â. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
V. SARIDAL 
A. R. TARHAN 
î. H. ÜLKMEN 
M. ÜSTÜNDAĞ 

İZMÎR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
"AT •nt'DCTOT. 

j E. ÇINAR 
S. DİKMEN 
S. EPIKMEN 
R. KÖKEN 
H. ONARAN 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMİREL 

I C. DURSUNOĞLU 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY' 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
I A. BÎNKAYA 

T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
H. ÇORUK 
Dr. F . ECEVÎT 
R. SALTUĞ 
N. TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 

I M. K. ŞATIR 
M. TANER 
Ö. TAŞÇIOĞLU 

KIRKLARELİ 
I Z. AKIN 

Korgrl. K. DOĞAN 
N. KANSU 
Ş. ÖDÜL 
Dr. F . UMAY 

KIRŞEHİR 
F. SELER 
1. TURAN 

KOCAELİ 
A. F. ABASIYANIK 
S. ARTEL 
Dr. F . Ş. BÜRGE 
A. DÎKMEN 

I N. ERÎM 
R. FENMEN 
Koramiral Ş. OKAN 
S. PEK 

I t rrrkT rvvr 
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KONYA 

V. BfLGİN 
M."A. I3ÎNAL 
Ol. A. F . CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
A. İL. DİKMEN 
Ş. BRGUN 
F. GÖKMEN 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
N. II. ONAT 
T. F. SILAY 
A. R. TÜREL 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
Dr. A. S. DELİLBAŞI 
S. KüTMAN 
R. PEKER 
Y. UZGÖREN 

MALATYA 
ÎT. BENLİ 
M. ÖKER 

J ) ı \ C. ÖZELÇÎ 
"" 'X ÖZPAZARBAŞT 

XTAŞ 
^ĞLU 

. 'la-. 

T. TEMELLİ 

MANİSA 
Korgrl. A. R. ARTUN-
KAL 
II. BAYUR 
O. ERÇİN 
î. ERTEM 
Ş. R. HATİPOĞLU 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
F. KÜRDOĞLü 

V. ÖZEY 
F. USLU 

MARAŞ 
Dv. K. BAYÎZÎT 
R. KAPLAN 

MARDİN 
i. F. ALP AYA 
Gl. S. DÜZGÖREN 
E. ERGİN. 
R. ERTEN 
M. MENEMENCİOĞLIJ 
Dr. A. URAS 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
A. ÇAKIR. 
Orgrl. I. ÇALIŞLAR 
C. KARAMUĞLA 
F. O. xMENTEŞEOĞLU 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
H. MENGİ 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
İ. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DİLEMRE 
K. KAMU 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BİLSEL 

i l . ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
Amiral F . ENGİN 
S. ERBAY 
1. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTÜZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU -
K. ÇELİK 
Ş. İŞCEN 
A. M. YEGENA 

SÎİRD 
A. R. ESEN 
E. KILIÇCIOĞLU 
S. TUNCAY 
B. TÜRKAY 

SİNOB 
C. ATAY ." 
C. K. İNCEDAYI 
Dr. B. KÖKDEMİR 
H. ORUCOĞLU 
İ. H. SEVÜK 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
E. DİZDAR ' -
Amiral H. GÖKDALAY 
Ş. GÜNALTAY 
H . I Ş I K 
K. KİTAPÇI 
!. M. UĞUR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
E. PEKEL 
N. TRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
M. DEVELİ 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 

TRABZON 
M. AYDİN 
D. EYİBOĞLU 
T. GÖKSEL 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URFA . 
K. BERKER 
E. SOYER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
İ. ARVAS 
N. BERKER 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 
C. ARAT 
Z. ARKANT 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
Ş. DEVRİN 
E. ERlŞlRGİL 
A. R. İNCEALEMDAR-
OĞLU 
Y. Z. ÖZENÇİ 
Ş. TANSAN 
R. VARDAR 

[Oya katlimi yanlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
A. ÇETİNKAYA 
Dr. A. H. SELGİL 

AĞRI 
H. TUGAÇ 

ANKARA 
F. R. ATAY 

t. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 
M. KAYAOĞLU (Has
ta) 
M. ÖKMEN 

ANTALYA 
T. SÖKMEN 

N. E. SÜMER. (Bakan) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Dr. AL GERMEN 
A. MENDERES 

BALIKESÎE 
M. DEMİR 

S. ÖRGEEVREN 

BİLECİK 
K. GÜLEK 
K. SUN 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 
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BİTLİS 
M. ERTAN • 

BOLU 
H. Ş. ADAL 
C. S. SİREN 

BURSA 
R. CANITEZ 

ÇANKIRI 
B. ERKÎN 

ÇORUH 
A. TÜZÜN . 

DENİZLİ 
E. A. TOKAD (I.) 

ELÂZIĞ 
F. AĞRALI (î.) 
F . A..AYKAÇ 
S. SAĞIROĞUÜ 

ERZİNCAN 
F. KALFAGÎL 

ERZURUM 
R. DÎNÇ 
M. H. GÖLE 

ESKİŞEHİR 
E. SAZAK 

GAZÎANTEB 
C. S. BARLAS 

GÎRESUN 
Gl. î . SÖKMEN 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM (Ö.) 
A.TÜRKMEN 

B : 21 28.12.1945 0 : 2 
İÇEL 

T. C. BERÎKER 
R. KORALTAJN" 
H. S. TANRIÖVER 

İSTANBUL 
Gl. R. BELE 
S. CÎMOOZ 
H . C . YALÇIN 

İZMİR 
H. MENTEŞE 
E! ORAN. 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU' (Baş
bakan) 
H. Â. YÜCEL (Bakan) 

KARS 
F. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
Z. ORBAY 

KAYSERİ 
N. TOKER 
C. TÜZEL 
S. H. ÜR.GüBLü (Ba
kan) 

KIRŞEHİR 
F . ÇOBANOĞLU 
Ş. TORGUT 

KONYA 
S. ARIKAN 
Dr. S. IRMAK (Bakan) 

KÜTAHYA 
H. BENLİ (1.) 

[Açık 'millet 
Seyha 

M. ERKMEN 
H. PEKCAN 
A. TÎRİDOĞLü 
Ö. B. UŞAKLI (I.) 

MALATYA 
N. BAYDAR 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
R, N. EDGÜER (Has-

' ta) 
K. KARAOSMAN 
H. SARHAN 

MARAŞ 
II. R. TANKUT 
A. H. TANPINAR 
A. YAYCIOGLU 

MUĞLA 
H. KİTABCI 

MUŞ 
II. KILICOĞLü 

NİĞDE 
F. SOYLU 
Dr. R. F . TALAY 
H. TEPEYRAN 

ORDU 
S. S. TARCAN (I.) 

RÎZE 
H. C. BELÜL 
F. SÎRMEN (Bakan) 

SEYHAN 
Gl. N. ELDENİZ 
C. ORAL 

vekillikleri] 
n : 1 

Dr. K. SATIR 
H. URAN (Bakan) 

SİVAS 
Gl. F . ERBUĞ 
A. ESENBEL 
N. SADAK 
R. Ş. SÎRER 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 

TOKAD 
R. ERİŞKEN 
R. A. SEYENGÎL 

TRABZON 
Ş. ABANOZOĞLU 
M. S. ANAMUR 
F. A. BARUTÇU 
H. N. BOZTEPE 
S. DAY (Bakan) 
R. KARADENİZ (B 
kan) 
H. SAKA (Bakan) 

URFA 
H. S. COŞAR 
A. K. TEC.ER 

VAN 
M. BOYA (Hasta) 

YOZGAD 
S. IÇÖZ 

ZONGULDAK 
A. GÜREL 
H. A. KUYUCAK 

< • » 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1946 yıh Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 

• (Kanun kabul edilmişti].'.) 

AFYON KARAHÎSAR 
î. H. BALTACIOĞLU 
H. ÇERÇEL 
M. GÖNENÇ 
A. TAŞKAPILI 
B. TÜRKER 

AĞRI 
İL' BAYRAK 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z. TARHÂN 
E. URAS 
A. K. YlĞÎTOĞ-LU 

ANKARA 
AL AKSOLEY 
01. N. ANILMIŞ 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
il. 0. BEKATA 
11. BÖREKÇİ 
,\. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. ERÎŞ 
H. N. MIHÇIOĞLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
H. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Gl. R. ALPMAN. 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 

Uyel er sayısı : 455 
\ --•--; -Oy -verenler " • 341 

Kabul edenler : 341 
Kabul etmiy enler : 0. 

Oya katılmryanlar : 113 
Çekinserler : 0 

Açık Milletvekillikleri : i 

[Kabul edenleri 

0. N. BURCU 
H. ÇARIKLI 
P. ETÇÎOĞLU . 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
Gl. K.ÖZALP 
F. TİRÎTOĞLU 
Y. S. UZAY 
İ. II. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 

BİNGÖL 
F. F . DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
B. OSMA 

BOLU 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
H. C. ÇAMBEL 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAÖLAR 
C. S. SİREN 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENG İNERİ 
M. SANLI 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. Â. ATLI :•••• 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKBR 
Dr. R. Gt)RAN 
F. GÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK 
M. B. PARS 
Dr. M. T. SIMER-

Gl. N. TINAZ 
ÇANAKKALE 

S. T. ARSAL 
S. BATU. 
R. BULAYIRLI 
H. ERGENELİ 
R. N. GÜNTEKİN 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAJST 

A. İNAN 
T. ONAY :. • 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R, EREM 
A. US 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL 
E. ALPSAR 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKİN 
M. ÇAĞIL 
I. EKER 
Dr. C. KAZANCIOĞLÜ 

DENİZLİ 
F .ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
C. ÇALGÜNER 
A . E G E ••-.. 
H. GÜNYER 

•N. KÜÇÜKA 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKİT 
0. OCAK 
Dr. l . 'T. ÖNGÖREN 

Gl. K. SEVÜKTEKİN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F . B A L K A N 
E. DEMÎRAY 
M..N. GÜNDÜZALP 
Dr. F . MEMİK 

ELÂZIĞ 
H. KİŞİOĞLU 

' 1 . YALÇIN 
ERZİNCAN 

B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
A. S. İLTER ' 

.Ş. SÖKMENSÜER 
ERZURUM 

A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 
Gl. P. DEMİRHAN 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABAI>AN 
1. ARUKAN 
1. U. AYKURT 
İ. ÖZDAMAR 

GAZÎANTEB 
Dr: M. A. AĞAKAY 
Ö. A. AKSOY 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
Ş. ÖZDEMİR 
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M. ŞAHİN . 
GÎRESUN 

M. AKKAYA 
t. GÜRAK 
N. OSTEN 
î. SABUNCU 
A. SAYAR 
A. ULUS 
F. YüZATLI 

GÜMÜŞANE 
II. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELÎ 
E. S. TÖR 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSİDAN 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
B. S. KUNT 
İT. SELÇUK 

İÇEL 
Dr. M. BBRKBR 
F. C. GÜVEN 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Gl. R. BELE 
Dr. K. C. BERKSOY 
A/H. DENÎZMEN 
Dr. H. DÎKER 
A. Ş. ESMER 
M. II. GELENBEĞ 
I. A. GÖVSA 
Dr. Gl. N. 1. GÖZCÜ 
F. HAMAL 
Gl. K. KARABEKÎR 
Z. KARAMURSAL 
H. KORTEL 
Ş..Â. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
V. SARIDAL 

B : 21 28. 
| A. R. TARHAN 

I . H . ÜLKMEN 
M. ÜSTÜNDAĞ 

IZMIR 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
Dr. H. H. CURA 
E. ÇINAR 
S. EPÎKMEN 
R. KÖKEN 
H. ONARAN 
S. YUNUS 

KARS 
E. DEMÎREL 
C. DURSUNOĞLU 

I Gl. II. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 

I Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BİNKAYA 
T. COŞKAN 

I II. ÇELEN 
I H. ÇORUK 

Dr. F. ECEVİT 
R. SALTUĞ 
N. TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 

[ A. II. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
Ö. TAŞÇIOĞLU 
C. TÜZEL 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 

I N. KANSU ' 
[ Ş. ÖDÜL 
I Dr. F . UMAY 
! KIRŞEHİR 

F. SELER 
î. TURAN 

KOCAELİ 
A. F. ABASIYANIK 
S. ARTEL 
Dr. F . Ş. BÜRGE 

12.1945 O : 2 
1 A. DİKMEN 

N . E R Î M 
R, FENMEN 

I Koramiral Ş. OKAN 
i S. PEK 

1. TOLON 
1. S. YİĞİT 

KONYA 
.V.. BİLGİN 
M. A. BİNAL 
Gl. A. F. CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DİKMEN 
F. GÖKMEN 
H. KARAGÜLLE 
K..OKAY 
N. H. ONAT 

I T. F. SILAY 
| A. R. TÜREL 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
Dr. A. S. DELİLBAŞI 
S. KUTıMAN 
R. PEKER 

I V. UZGÖREN 
MALATYA 

E. BARKAN 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇÎ 
M, Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
H. SAĞIROĞLU 
O. TANER 

I T. TEMELLİ' 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgrl. A. R. ARTUN-
KAL 
H. BAYUR 

] O. ERÇÎN 
t. ERTEN 
Ş. R. HATİPOĞLU 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
F. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYÎZtT 
R. KAPLAN 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
Gl. S. DÜZGÖREN 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCİOĞLU 
Dr. A. ÜRAS 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
A. ÇAKIR 
Orgrl. î. ÇALIŞLAR 
C. KARAMUĞLA 
F. O. MENTEŞEOĞLU 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
H. MENGİ 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
î. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. II. SEZER 
H. ŞARLAN 
II. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DlLEMRE 
K. KAMU 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BİLSEL 
II. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
Amiral F . ENGİN 
S. ERBAY 
1. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
K. ÇELİK 
Gl. N. ELDENİZ 
Ş. İŞCEN 
Dr. K. SATIR 
A. M. YEGENA 

SÎÎRD 
E, KILIÇCTOĞLU 



S. TUNCAY • 
B. TÜRKAY 

SİNOB 
C. AT AY. ' 
O. K. İNCEDAYI 
Dr. B. KÖKDEMİR 
Tl. ORUCOGLU 
t. J-T. SEVÜK 

SİVAS . 
M. Ş. BLEDA 
E. DİZDAR 
Amiral H. GÖKDALAY 
Ş. GÜNALTAY 
II. IŞIK 
K. KİTAPÇI 

E •: 21 28 
1. M. UĞUR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
F. ÖZTRAK 
E. PEKEL 
N. TRAK 
C. ÜYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELIKKOL 
H. N. KEŞMİR 
C . - K O V A L I 

G. P E K E L 
N. POROY 

TRABZON 
D. EYÎBOĞLU 

12 .1945 O : 2 
T. GÖKSEL 
L.YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URFA 
i K. BERKER 

R. SOYER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
N. BERKER 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 

! C. ARAT 
Z. ARKANT 
Y. D. KAR3LIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
Ş. DEVRİN 
E. ERIŞÎRGÎL 
A. R. ÎNCEALEMDAR-
OĞLU 
Y. Z. ÖZELÇJı 
Ş.. TANSAN • 
B. VARI) AR 

[Oya katil mvy anlar] 
AFYON KARAHİSAR 
A. ÇETİNKAYA 
Dr. A. II. SELGÎL 
S. YURDKORU 

AĞRI 
R. R, PASIN 
II. TUGAÇ 

ANKARA 
F. R. ATAY 
I. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 
M. K A Y A O G L U (Has
ta) 
M. ÖKMEN 

ANTALYA 
T. SÖKMEN 
V. E. SÜMEK (Bakan) 
Ov. C. TUNCA 

AYDIN 
Dr. M. GERMEN 
Dr. R, LEVENT 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. DEMİR 
II. KARAN 
S. ÖRGEEVREN 

BİLECİK 
K. GULEK 
K. SUN 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLÜ 

BİTLİS 
M. ERTAN 

BOLU 
H. Ş. ADAL 

BURSA 
R. CANITEZ 

ÇANKIRI 
B. ERKİN 

ÇORUH 
M. M. KANSU 
A. TÜZÜN 

DENİZLİ 
E. A. TOKAD (1.) 

ELÂZIĞ 
E. AĞRALI (1.) 
F . A. AYKAÇ 
S. SAĞIROĞLU 

ERZİNCAN 
F. KALFAGÎL 

ERZURUM 
R. DİNÇ 
M. H. GÖLE 

ESKİŞEHİR 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
C. S. BARLAS 

GİRESUN 
Gl.'l. SÖKMEN' 

GÜMÜŞANE 
C. SELEK 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM (Ö.) 

A. TÜRKMEN 
İÇEL 

T. C. BERÎKER 
R. KORALTAN 
H. S. TANRIÖVER 
Ş. TUGAY 

İSTANBUL: 
S. CÎMCOZ 
H. C. YALÇIN 

İZMİR 
Ş. ADALAN -. 
S. DİKMEN 
II. MENTEŞE ' 
E. ORAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Baş
bakan) 
H. Â. YÜCEL (Bakan) 

KARS 
F. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
Z. ORBAY 

KAYSERİ 
N. TOKER 
S. H. ÜRGÜBLÜ (Ba
kan) 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 
Ş. TORGUT 

KONYA 
S. ARIKAN 
Ş. ERGUN 

Dr. S. IRMAK 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
H. BENLİ (1.) 
M. ERKMEN 
I-I. PEKCAN 
A. TİRÎDOĞLU 
Ö. B. UŞAKLI 

MALATYA 
N. BAYPAR 
K. SAYIN 

• MANİSA 
R, N. EDGÜER (Plakta) 
K. KAR A OSMAN 
H. SARKAN 

MARAŞ 
H.R..TANKUT 
A. H. TANPINAR 

MARDİN 
İ. F. ALPAYA (1. Ü.) 

MUĞLA 
H. KİTABCİ 

MUŞ ' 
H. KILICOĞLU 

NİĞDE 
F. SOYLU 
DıvR. F . TALAY 
I-I. TEPEYRAN 

ORDU 
S. S. TARCAN (1.) . 

RİZE 
H. C. BELÜL 

0(0 



F. KİRMEN (Bakan; 
SEYHAN 

D. ARIKOĞLU 
C. ORAL 
H. URAN (Hakan) 

SÎÎRD 
A. R, ESEN 

SİVAS 
Gl. F . ERBUĞ 
A. ESENBEL 
N. SADAK 

B : 21 28 
I?,. Ş. SİRER 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
E. ATAÇ 

TOKAD 
M. DE VELÎ 
E. ERİŞKEN 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 

12.1945 O : 2 
' M. S. ANAMUR 

M. AY DîN 
F. A. BARUTÇU 
D. N. BOZTEPE 
S. D AY (Bakan) 

! R. KARADENİZ (B; 
kan) 
H. SAKA (Bakan) 

UEFA 
Fİ. S. COŞAR 

| A.K. TECER 
VAH 

i. ARYA S 
M. BOYA (IlasliO 

YOZGAD 
s. i göz 

ZONGULDAK 
A. GÜREL 
TI:, A. KUYUCAK 

[A(;?A- n>iUcl-velnlli'kle/rij 

Seyhan : 1 

Orman Genel Müdürlüğü 1946 yılı Sütçe Kanununa verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 455 
Oy verenler : 342 

Kabul edenler : 342 
Kabul el miyenler : O 

Oya katılın'ıyanlar : 112 
Çekimserler : O 

Açık Milletvekillikleri : 1 

AFYON KARAHİSAR 
I. H. BALTACIOĞLU 
II. ÇERÇEL 
M. GÖNENÇ 
A. TAŞKAPILI 
B. TÜKKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
II. BAYRAK 
R. R. PASIN 

AMASYA 
N. AKTIN 
E. UR AS 
A.'İv. YİĞITOĞLU 

ANKARA 
• M .\Trar»T.TT;V 

A. BAYTIN 
H. O. BEKATA 
II. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
F. D ALDAT, 
M. ERİŞ 
II. N. MIHÇIOĞLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
K. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
m. R. A L P J V I A N 

I Kabul edenler] 
Dr. E. LEVENT 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
O. N. BURCU 
II. ÇARIKLI 
P. ETÇİOĞLU 
H. KARAN 
II. KÜÇÜKLER 
II. ONAT 
GL K.ÖZALP 
F. TİRİTOGLU 
Y. S. UZAY 
î. H. ÜZüNÇARŞII/ i 

BİLECÎK 
M. Ş. ESENDAL 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
B. OSMA 

BOLU 
Korg'l. A. ALPTOĞAN 
K. R. ÖVMEN 
O. ÖZÇAĞLAR 
O. S. SİREN 
Dr. 7, tjLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGİNLE İ 
YL SANLI 
Dr. A.R. YEŞİLYURT 

BURSA 



A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. E. GÜRAN 
F. GÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BxlTU 
R. BULAYIRLI 
İL ERGENELİ 
R. N. GÜNTEKİN 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. İNAN 
T. ONAY 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R. EREM 
M. M. KANSU 

ÇORUM 
II. AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL 
E. ALPSAR 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKIN 
M. ÇAĞIL 
İ. E K E R 
Dr. C. KAZANCIOĞLU 

DENÎZLt 
F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
C. ÇALGÜNER 
A. EGE 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R: BEKIT 
O. OCAK 
Dr. î . T, ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVüKTEKÎN 
K ŞEDELE 
Ş. TLUÖ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F . BALKAN 
E. DEMİRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 

B : 2 1 28 
Dr. F . MBMİK 

. ELÂZIĞ 
H. KİŞİOĞLU 
t. YALÇIN 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
A. S. ÎLTER 
F. KALFAGİL 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 
Gl. P. DEMİRHAN 
N. DUMLU 
N. ELGüN 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
İ". U. A YKURT 
î. ÖZDAMAR 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AÖAKAY 
Ö. A. AKSOY 
C. S/BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
M. ŞAHIN 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
I. GÜRAK 
î. SABUNCU 
A. SAYAR 
A. ULUS 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELİ 
C. SELEK 

HAKKÂRİ 
A. R. GöKSİDAN 

HATAY 
Gl. E.DURUKAN 
II. İLGAZ 
B. S. KUNT 
H. SELÇUK 

İÇEL 
Dr M. BERKER 

12.1945 O : 2 
F . C. GÜVEN 
Ş. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Dr. K. BERKSOY 
A. H. DENİZKEN 
Dr. H. DİKER 
A. Ş. ESMER 
M. H. GELENBEĞ 
Dr. Gl. N. İ. GÖZCÜ 
F . HAMAL 
Gl. K. KARABEKİR 
Z. İvARAMURSAL 
H. KORTEL 
Ş. A. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
V. S A R I D A I ' J 

A. R. TARHAN 
İ. H. ÜLKMEN 
M. ÜSTÜNDAĞ •• 

İZMİR 
Ş. ADA LAN 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
Dr. II. II CURA 
E. ÇINAR 
S. EPİKMEN 
R. KÖKEN 
II. ONARAN 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMÎREL 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ • 

KASTAMONU 
A. BİNKAYA 
T. COŞKAN 
II. ÇELEN 

H. ÇORUK 
Dr. F . ECEVİT 
R. SALTUĞ 
N. TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A. H: KALAÇ 
R, ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
Ö. TAŞÇIOĞLU 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN . 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. KANSU 
Ş. ÖDÜL 

KIRŞEHİR 
F. SELER 
Ş. TORGUT 
î. TURAN 

KOCAELİ 
A. F. ABASIYANIK 
S. ARTEL 
Dr. F . Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
R. FENMEN 
Koramiral Ş. OKAN 
S. PEK 
İ. TOLON 
t. S. YİĞİT 

KONYA 
S. ARIKAN 
V. BİLGİN 
M. A. BİNAL 
Gl. A. F. CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DİKMEN 
Ş. ERGUN 
F. GÖKMEN 
H. KARAGÜLT.E 
K OKAY 
N. H. ONAT 
T. F . SILAY 
A. R. TÜREL 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
Dr. A. S. DELÎLBASI 
S. KUTMAN 

675 



E. PEKER 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN 
M: ÖKER 
Dr. O. ÖZELÇİ 
M. Ş, ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
K. SAYIN 
O. TANER 
T. TEMELLİ 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
H. BAYUR" 
0. ERCİN 
1. ERTEN 
ş. :R. HATÎPOĞLU 
DI: S. E. KÂATÇILAR 
F. KURDOĞLU 
H. SARHAN 
F. USLU • 

MARAŞ 
Dr. K. BAYÎZÎT 
R. KAPLAN ; 
H. R. TANKUT 
AT H. TANPINAR 
A..YAYCIOĞLU 

MARDİN • 
Gl. S. DÜZGÖREN 
E. ERGÎN -
R. ERTEN 
H. MENEMENCİOĞLU 
L.ÜLKÜMEN 

B : 21 28.12 
MUĞLA 

A. ÇAKIR 
C. KARAMUĞLA 
F. O. MENTEŞEOĞLU 

MUŞ 
K. KOTAN • 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
H. MENGÎ 
fi. ÜLUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
1. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN . 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DİLEMRE 
K. KAMU 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BİLSEL 
H. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
Amiral F . ENGİN 
S. ERBAY 
İ. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M.A.YÖRÜKER 

. 1945 O : 2 
SEYHAN 

K. ÇELİK 
Ş. IŞCEN 
C. ORAL 

SİİRD 
A. R. ESEN 
E. KILIÇCIOĞLU 
S. TUNCAY 
B. TÜRKAY 

SİNOB 
C. ATAY 
C. K. İNCEDAYI 
Dr. B. KÖKDEMİR 
H. ORUCOĞLU 
I. H. SEVÜK 

SÎVAS 
E. DİZDAR 
Gl. F . ERBUĞ 
.Amiral H. GÖKDALAY 
Ş. GÜNALTAY 
H . I Ş I K 
İ. M. UĞUR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
E. PEKEL • 
N. TRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
M. DEVELİ 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 

G. P E K E L 
N. POROY 

TRABZON 
M. S. ANAMUR 
M. AYDIN 
D. EYİBOĞLU 
T. GÖKSEL 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URFA 
K. BERKER 
R. SOYER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
N. BERKER 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 
C. ARAT 
Z. ARKANT 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
Ş. DEVRİN 
E. ERIŞİRGİL 
A. R. İNCEALEMDAR. 
OĞLU 
Y. Z. ÖZENÇÎ 
Ş. TANSAN 
R. YARDAK 

AFYON KARAEÎSAB 
A. ÇETİNKAYA 
Dr. A. E . SELGİI. 

AĞRI 
H. TUGAÇ ' 

AMASYA 
Z. TARHAN • 

ANKARA 
• F. R. ATAY 
I. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı "1 

! M..ÖKMBN 
ANTALYA 

T. SÖKMEN 
N. E. SÜMER (Bakan) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
A. S. LEVEND 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. DEMİR 
S. ÖRGEEVREN 

[Oya katılmi-yonlarJ 

BİTLİS 
M. ERTAN 

BOLU 
II. Ş. ADAIi 
E . G. ÇAMBEL 

BURSA 
GL Â. ATLI 
R. CANITEZ 

M. B. PARS 
Dr. M. T. SİMER 

ÇORUH 
A. TÜZÜN 
A. US 

DENİZLİ 
E. A. TOKAD (I.) 

ELÂZIĞ 
F. AĞRALI (1.) 
F . A. AYKAÇ 
S. SAĞIROĞLU 

ERZURUM 



B : 2 1 28 .12 .1945 O : 2 
ESKİŞEHİR 

I. ARUKAN 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
Ş. ÖZDEMÎR 

GİRESUN 
N. OSTEN 
01. I. SÖKMEN 
P. YÜZ ATLI 

GÜİYEÜŞANE 
E. S. TÖR 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM (Ö.) 
A. TÜRKMEN 

İÇEL 
T. C. BERIKER 
:K. KORALTAN 
IL S. TANRıÖVER 

ISTANBUL 
Gl. R. BELE 
S. CİMCOZ 
t. A. GÖVSA 
İT. C. YALÇIN 

İZMİR 
S. DİKMEN 
H. MENTEŞE 
E. ORAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Baş
bakan) 
II. Â. YÜCEL (Bakan) 

KARS 
C. DURSUNOĞLU 
F. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
Z. ORBAY 

KAYSERİ 
N. TOKER 
C. TÜZEL 
S. H. ÜRGÜBLÜ (Ba
kan) • 

KIRKLARELİ 
Dr. P . ÜMAY 

KIRŞEHİR 
F.-ÇOBANOÖLU 

KOCAELİ 
N. ERİM . 

KONYA 
Di'. S. IRMAK (Bakan) 

KÜTAHYA 
N. BAYDAR 
II. SA&IROĞLU 

MANİSA 
H. BENLİ (I.) 
M. ERKMEN 
H. PEKCAN 
A. TÎRİDOĞLU 
ö. B. UŞAKLI (I.) 

MALATYA 
N. BAYDAR 
II. SAĞIROĞLU 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL (Bakan) 
R. N. EDGÜER (Has
ta) 
K. KARAOSMAN 
Y. ÖZEY 

MARDİN 
1. P . A L P AYA (î. Ü.) 
Dr. A. URAS 

MUĞLA 
Orgrl. 1. ÇALIŞLAR 
H. KİTABCI 

. MUŞ 
H. KILICOĞLU (Has
ta) ' 

NİĞDE 
P. SOYLU 
Dr.'R.F. TALAY (Has
ta) 
H. TEPEYRAN 

ORDU 
S. S. TARCAN (1.) 

RİZE 
H. C. BELÜL 
P. SÎRMEN (Bakan) 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
Gl. N. ELDENİZ. 
Dr. K. SATIR . 
H. URAN (Bakan) 
A. M. YEGENA 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
A. ESENBEL • 
K. KİTAPÇI 
N. SADAK 
R. Ş. SİRER 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 

TOKAD 
R. ERİŞKEN. 
R. A. SEVENGİL . 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
P. A. BARUTÇU 
H. N. BOZTEPE 
S. DAY (Bakan) 
R. KARADENİZ (Ba
kan) 
II. SAKA (Bakan) 

UEFA 
H. S. COŞAR 
A. K. TECER 

VAN 
î. ARVAS 
M: BOYA (Hasta) 

YOZGAD 
S. İÇÖZ 

ZONGULDAK 
A. GÜREL 
H. A. KUYUCAK 

A çık rtüll&toebilliki&ri 

Seyhan : 1 

~ « e » > . o - < 



B : 21 28 .12 .1945 0 : 2 
Tekel G-enel Müdürlüğü 1946 yilı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 

AFYON KARAHİSAR 
İ. H. BALTA CTOĞT.U' 
H. ÇERCEL 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. SELGJN 
A. TAŞ KAP ILI 
L. TÜUKlvH 
s. YUIÎDKOIM: 

AĞRI 
II. BAYİİ AK 
R. R. PASÎN 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z. TARHAN 
E. ÜRAS 
A. K. YİĞİTOĞLÜ 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
Gl. N. ANILMIŞ 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
H. 0 . BEKATA 
R. BÖREKÇI 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. ERİŞ 
H. N. MIIİÇIOÖLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
11. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı 
Oyverenler 

Kabul edenler 
Kabul etmiyenler 

Oya katılmıyanlar 
Çekhıserler 

Açık Milletvekillikleri 

455 
326 
326 

0 
128 

0 
l 

[Kabul edenler] 
N. GÖKTEPE 
Dr.- R. .LEVENT 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
Ü. N. BURCU 
H. ÇARIKLI 
P. ETÇ.ÎOĞLU 
11. KARAN 
11. KÜÇÜKLER 
1-1. ONAT 
Gl. K.ÖZALP 
F. TİRİTOĞLU 
Y. S. UZAY" 
I. I-L ÜZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
K. GÜLEK 
Dr. M. SÜNER 

BİNGÖL 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
B. OSMA 

BOLU 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
II. R, ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGÎNERÎ 
İ l . SANLI 
Dr. A. R, YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
A. DURU 
A. M. ERHAN 

F. GÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
II. ERGENELl 
R. N. GÜNTEKİN 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
T. ONAY-
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R. EREM 

ÇORUM 
11. AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL 
E. ALPSAR 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKİN 
M. ÇAĞIL 
Dr. C. KAZANCIOĞLU 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
C. ÇALGÜNER 
A . E G E 
H. GüNVER 
N. KÜÇÜKA 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKİT 
0. OCAK 

Ş; ULUĞ 
EDİRNE 

M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMİRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMÎK 

ELÂZIĞ 
JL KİŞİOĞLU 
i. YALÇIN 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
A. S. İLTER 
F. KALFAGİL 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 
Gl. P. DEMİRHAN 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
Ş. KOÇAK 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
î: ü . AYKURT 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
(>. A. AKSOY 
C . S . BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
Ş. ÖZDEMÎR 
M. ŞAHIN 



i. GÜR AK 
N. OSTEN 
İ. SABUNCU 
A. SAYAR 
A. ULUS 

GÜMÜŞANE . 
II. F . ATAÇ 
S. ERDOĞAN 
R. GÜRELİ 
C.. SELEK 

HATAY 
U. İLGAZ 
B. S. KUNT 
U. SELÇUK 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
E. C. GÜVEN 
Ş. TUGAY" 
Gl. S. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ;! 
II. ÖZDAMAR 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
(.'!. L. ARŞEYEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
A. II .DENİZMEN 
Dr. 'H. DİKER 
A. Ş. BSMER 
M. ir. GELENBEĞ 
Dr. Gl. N. T. GÖZCÜ 
F. HAMAL 
Ol. K. KARABEKÎR 
Z. KARAMURSAL 
H. KORTEL 
Ş. A. ÖOEL 
F. ÖYMEN 
V. SARIDAL 
A.R. TARH AN 
İ. İL ÜLKMEN 
M. ÜSTÜNDAÖ-

İZMİR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
Dr. II. H. CURA 
E. ÇINAR 

B : 21 28. 
S. DİKMEN 
R. KÖKEN 
H. ONARAN 
Ş. YUNUS 
II. A. YÜCEL 

KARS 
E. DEMİREL 
Gl. II. D.URUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Z. ORHON 

KASTAMONU 
A. BİNKAYA 
T. COŞKAN 
II. ÇELEN 
H. ÇORUK 
Dr. F . ECEVİT 
R. SALTUĞ 
N. TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERÎ 
F. BAYSAL 
A. II. KALAÇ 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
Ö. TAŞÇIOGLU 
S. H. ÜRGÜBLÜ 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. KANSU 
Ş. ÖDÜL 

KIRŞEHİR 
F. SELER 
Ş. TORGUT 
İ. TURAN 

KOCAELİ 
A. F. A BAS I YANIK 
S. ARTEL 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
N. ERİM 
Koramiral Ş. OKAN 
S. P E K 
İ. TOLON 
1. S. YİĞİT 

KONYA 
S. ARIKAN 
Y. BİLGİN 
M. A. BİNAL 
Gl. A. F. CEBESOl' 

12 .1945 O : 2 
i S. ÇUMRALİ 

A. II. DİKMEN 
Ş. ERGUN 
F. GÖKMEN 
H. KARAGÜLLE 

I K. OKAY 
N. II. ONAT 
T. F . SILAY 
A. R. TÜREL 
.Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
Dr. A. S. DELİLBAŞI 
S. KUTMAN 
R. PEKER 

I V. UZGÖREN 
i ' MALATYA 
I E. BARKAN 
I M. ÖKER 

Dr. C. ÖZELÇİ 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
II. SAĞIROĞLU 
K. SAYIN 

i O. TANER 
| T. TEMELLİ 

M. N. ZABCI 
MANİSA 

I U. BAYUR 
I O. ERCİN 

i. E R T E M : 
I S', il. HATİPOĞLU 
I Dr. S. E. KÂATÇILAR 
j F. KURDOÖLU 
j Y. ÖZEY 
| F. USLU 
j MARAŞ 
İ If. R. TANEUT 
i A. YAYOIOĞLU 
| MARDİN 
j Gl. S. DÜZGÖREN 

R. ERTEN 
I II. MENEMENCtOĞLU 

L. ÜLKÜMEN 
MUĞLA 

A. ÇAKIR 
C. KARAM UĞLA 

i F. O. MENTEŞBOĞLU I 
j MUŞ 
I K. KOTAN I 
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I NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
II. MENGİ 
U. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
İ. ÇAMAŞ 
Dr. Z. M. SEZER 

i II. ŞARLAN 
II. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DİLEMRE 

I K. KAMU 
I F. SİRKEN 
! A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BİLSEL 
JL ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
Amiral F . ENGİN 
S. ERBAY 
İ. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTÜZCU 
M. A. YORÜKER 

SEYHAN 
K. ÇELİK • 
Gl. N. ELDENİZ 

I S. İŞCEN . 
] ,.SÎÎRD 

E. KILIOCIOĞLU 
S. TUNCAY 
B. TÜR KAY 

SİNOB 
| C. A TAY 

C. İv. İNCE D AYI 
Dr. B. KÖKDEMİR 
II. ORUCOĞLU 
T. II. SEVÜK 

SÎVAS 
M. Ş. BLEDA 
E. DİZDAR 
Gl. F. ERBUĞ 
Amiral II. GÖKDALAY 
Ş. GÜNALTAY 
İ. M. UĞUR 
A. YURDAKUL 



TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
E. PEKEL 
N. TRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELİ.KKOL • 
M. DEVELİ 
H. N. KEŞMİR 
C.-KOVALI 

B : 21 28.12.1945 0 : 2 
G. PEKEL 
N. POROY 

TRABZON 
M. AYDIN 
D. EYİBOĞLU 
L. YAVUZ 

TUNCELÎ 
N. S. SILAN 
îî. ÜÇÖZ 

UEFA . 
R. SOYER 

E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN ' 
N. BEEKER 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 

• 

C. ARAT 
Z. ARKANT 
Y. D. KARSLIOĞLÜ 
S. KORKMAZ 

A. SUNGUR 
ZONGULDAK 

Dr.. R. BARKIN 
. S. DEVRİN 
E. ERİŞİRGiL 
A. R. INOEALEMDAR 
OĞLU 
Y. Z. ÖZENÇİ 
Ş. TANSAN 
E, YARDA E 

[0]](h ıvatılnrHjanjarl 
AFYON KARAHÎSAPv 
A. ÇETİNKAYA 

AĞRI 
H. TUGAÇ 

ANKARA 
E. R. ATAY 
İ. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 
M. KAYAOĞLÜ (Has
ta) ' 
M. ÖKMEN 

ANTALYA 
T. SÖKMEN 
N. E. SÜMER (Bakan) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
A. S. LEVEND 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. DEMİR 
S. ÖRGEEVREN 

BİLECİK 
K. S ÜN 

BİNGÖL 
T; B ANGUOĞLU 

BİTLİS 
M. EKTAN 

BOLU 
II. Ş. A DAL 
II. C. ÇAMBEL 
C. S. SİREN 

BURSA 
Gl. Â. ATLI 

ÇANKIRI 
B. ERKİN ' 
A. İNAN 

ÇORUH 
M. M. KANSU 
A. T ÜZÜN 
A; US 

ÇORUM 
1. EKER 

DENİZLİ 
E. A. TOKAD (I.) 

DİYARBAKIR 
K. ŞEDELE 

ELÂZIĞ 
E. AĞRALI (İ.) 
F. A. AYKAÇ 
S. SAÖIROĞLU 

ERZURUM 
R. DİNÇ 
M. ÎI . GÖLE 
Gl. Z. SOYDEMÎR 

ESKİŞEHİR 
1. ARUKAN 
i. ÖZDAMAR 
E. SAZAK . 

GİRESUN 
Gl. 1. SÖKMEN 
F. YÜZATLI 

GÜMÜŞANE 
E. S. TÖR 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSİDAN 

HATAY 

İÇEL 
T. C. BERİKER 
R. KORALTAN 
TL S. TANRIÖVER 

İSTANBUL 
Gl. E. BELE 
Dr. K. O. BERKSOY 
(t.) 
S. Cİ'MCOZ 
I. A. GÖVSA 
H. C. YALÇIN 

İZMİR 
S. EPİKMEN 
II. MENTEŞE 
E. ORAN 
Dr. K. ÖRS 
S. SARAÇOĞLU (Bns-

| bakan) 

KARS 
C DURSUNOĞLU 
E. KÖPRÜLÜ 
Dr. E. OKTAY 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
Z. ORBAY. 

KAYSERİ 
R, ÖZSOY 
N. TOKER 
C. TÜZEL 

KIRKLARELİ 
Dr. E. UMAY.-

KIRŞEHİR 

KONYA 
Dr. S. IRMAK (Bakan) 

KÜTAHYA 
H. BENLİ (İ.) 
M. ERKMEN 
İT. PEKCAN 
A. TİRÎDOĞLU 
0. B. UŞAKLI (I.) 

MALATYA 
N. BAYDAR 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL (Bakan) 
E. N. EDGÜER (ilah
ta) 
K. KARAOSMAN 
II. SARITAN 

MARAŞ 
.Dr. K. BAYİZİT 
R.. KAPLAN 
A. II. TANPINAR 

MARDİN 
i . E. AL PAYA (t. Ü.) 
E. ERGİN 
Dr. A. URAS 

MUĞLA 
Orgrl. İ. ÇALIŞLAR 
H. KİTABCI 

MUŞ 
II. KILICOĞLU 

NİĞDE 
F. SOYLU 
Dr. R. F . T ALAY 

m n - m 7 \ r r ) A"VT 



S. S. TAKCAN (1.) 
RİZE 

II. C. BELÜL 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
C. ORAL 
Dr. K. SATIR. 
H. URAN (Bakan) 
A. M. YEGENA 

SttBD 
A. R, ESEN 

B ; 21 
SİVAS 

A. ESENBEL 
H.IŞIK 
K. KİTAPÇI 
N. SADAK 
R. Ş. SÎRER 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
F. ÖZTRAK 

TOKAD 
R. ERİŞKEN 

28.12 .1945 O : 2 
R. A. SEVENGÎL 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
M. S. ANAMUR 
F. A: BARUTÇU 
H. N/BOZTEPE 
S. DAY (Bakan) 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ (Ba
kan) 
H. SAKA (Bakan) 

ÜRFA 
K. BERKER 
H. S. COŞAR 
A. K. TECER 

VAN 
1. ARVAS 
M. BOYA (Hasta.) 

YOZGAD 
S. İÇÖZ 

ZONGULDAK 
A. GÜREL . 
H. A. KUYUCAK 

[Açı k milletvekillikleri] 

Seyhan : 1 

Vakiflar Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAMSAR 
1. II. BALTACIOĞLU 
H. ÇERÇEL 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. SELGIL 
B. TÜRKER 
S. YUKDKORU 

AĞRI 
il. BAYRAK 
R. R. PASÎN 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z. TARHAN 
E. URAS 
A. K. YÎĞİTOĞLU 

ANKARA 
M. AKSÖLEY* 

Üyeler sayısı : 455 
Oy verenler : 299 

Kabul edenler : 299 
Kabul etmiyenler : 0 

Oya katılmryanlar : 155 
Çekinserler : 0 

Açık Milletvekillikleri : 1 

l Kabul 
Gl. N. ANILMIŞ 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
H. O. BEKATA 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. ERİŞ 
II. N. MIHÇIOĞLU 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
H. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 

AYDIN 
\rv. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 

edenler] 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
0. N. BURCU 
H. ÇARIKIJ 
P. ETÇÎOĞLU 
H. KARAN 
H.KÜÇÜKLER 
H. ONAT • 
F. TtRÎTOÖLU . 
Y. S. UZAY 
1. H. UZÜNÇARŞIL1 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
K. GÜLEK 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
B. OSMA 

BOLU 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
C. ÖZÇAĞLAR 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
"A. AKGÜÇ 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDİREN 
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Dr. S. KONUK 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R, BULAYIRLI 
II. ERGENELİ 
R. N. GÜNTBKİN 

ÇANKIRI 
A. İNAN 
T. ONAY 
M. A. RBNDA 

ÇORUH 
A. R. EREM 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E. ALPSAR 
N. AT ALAY 
Dr. M. OANTEKİN 
M. ÇAĞIL 
Dr. C. KAZANCIOöLU 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Di: H. BERKM AN 
O. ÇALGÜNER 
A. EGE 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKÎT 
Dr. t. T. ÖNGÖREN 
01.-K. SBVÜKTEKÎN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULIJĞ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMİR AY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dv. P. MEMİK 

ELÂZIĞ 
II. KİŞİOĞLU 

ERZİNCAN 
A. FIRAT 
A. S. ÎLTER 
F. KALFAGİL 

B : 21 28 . 
S. ALTUĞ 
Gl. P. DEMlRHAN 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMİR "' 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
î. U. AY KURT 
t. ÖZDAMAR 

GAZÎANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
Ö. A. AKSOY 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELÎ 
Ş. ÖZDEMİR 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
t. GÜRAK 
N. OSTEN 
İ. SABUNCU 
A. SAYAR 
A. ULUS 

aÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELİ 
C, SELEK 

HATAY 
01. E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
H. SELÇUK 

İÇEL 
Gl. S. TURSAN' 

ÎSFARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
II. ÖZDAMAR 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN -

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
ur. G. ATAÇ . 
A. BAYINDIR 
A. H. DENİZMEN 
Dr. H. DİKER 

12.1945 0 : 2 
F. HAMAL 
Gl. K. KARABEKlR 
Z. KARAMURSAL 
II. KORTEL 
Ş. 1 . ÖGEL 
F. ÖYMEN 
V. SARU)AL 
A.R. TARHAN 
I. H. ÜLKMEN 
M. ÜSTÜNE AĞ 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
Dr. H. H. CURA 
E. ÇINAR 
S. EPİKMKN 
R. KÖKEN 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMÎREL 
C. DURSUNOĞLU 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BİNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
H. ÇORUK 
Dr. F. ECEYİT 
R. SALTUĞ 
N. T AMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A. H. KALAÇ 
M. K. ŞATIR 
M. TANER. 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgıl. K. DOĞAN 
N. A. KANSU 
S. ÖDÜL 

KOCAELİ 
A. F. ABASIYANIK 
S. ARTEL 
Dr. F . Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
N. ERİM 
Koramiral Ş. OKAN 
İ. TOLON 
i. S. YİĞİT 

KONYA 
S. ARIKAN 
V. BİLGİN 
Gl. A. F . CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DİKMEN 
F. GÖKMEN 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
N. H. ONAT 
T. F . SILAY 
A. R. TÜREL 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B, ATALAY 
S. KUTMAN 
R. PEKER 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN 
M. ÖKER • 
Dr. C. ÖZELÇİ 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
H. SAĞIROĞLU 
O. TANER 
T. TEMELLİ 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
II. BAYUR 
0. ERCİN 
F. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 
F. USLU 

MARAŞ 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN • 
01. S. DÜZGÖREN 



MUĞLA 
A. ÇAKIR 
C. KARAMÜĞLA 
F. O. MENTEŞEOĞLU 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
1. ÇAMAŞ -
::v. v .DEMÎR 
Dr. Z. M: SEZER 
il. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARIMB1YIK 

RİZE 
T. B. BALTA.. 
Di*. S. A. DİLEMRE -
K. KAMU 
F. SÎRMEN 
A. ZIRH 

B : 21 28 
-SAMSUN 

C. BÎLSEL 
II. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
Amiral F . ENGİN 
S. ERBAY 
t. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTÜZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
Gl. N. ELDENİZ 
Ş. IŞCEN 

SÎİRD 
E. KILIÇCIOĞLU 
S. TUNCAY 
B. TÜRKAY 

SINOB 
0. ATAY 
C. K. İNCEDAYI 
i)r. B. KÖKDEMÎR 
H. ORUCOĞLU 
1. H. SEVÜK 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 

12.1945 0 : 2 
E. DİZDAR 
Amiral H J G Ö K i ) A L A Y 
Ş. GüNALTAY 
1. M. UĞUR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
E. PEKEL 
N. TRAK 
C, UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELÎKKÖL 
M. DEVELİ 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 

TRABZON 
M. AYDIN 
D. EYÎBOĞLü 
.L. YAVUZ 

TUNCELİ 
.V. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URFA 
K. BERKER 
İL SOYER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
I. ARVAS 
N. BERKER 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 
G. ARAT 
Z. ARKANT 
Y. D. KARSLIOÖLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
Ş. DEVRİN 
E. ERÎŞÎRGÎL 

A, R. İNCEALEİYIDAR-
OGLT 
Y. Z. ÖZENÇİ 
Ş. TANSAN 
R, VARDAR 

[Oya kütıknii/üiılür! 
AFYON KARAHÎSAE 
A. ÇETİNKAYA 
A. TAŞKAPILI 

AĞRI 
J'l. TUGAÇ 

ANKARA 
F. II. ATAY 
İ. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 
M. KAYAÛĞLU (İ.) 
M. ÖKMEN 
'/, YÖRÜK 

ANTALYA 
T. SÖKMEN 
X. E. SÜMER (Bakan) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
GJ. R. ALPMAN 
A. S. LEVEND 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. DEMİR 
S. ÖRGEEVREN 
Gl. K. ÖZALP 

BİLECİK 
K. SUN ' 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 

BİTLİS 
M. ERTAN 

BOLU 
H. Ş. A.DAL 
H. C. ÇAMBEL 
H. R. ÖYMEN 
C. S. SİREN 

BURDÜJR 
Ş. ENGÎNERI 
M. SANLI 

BURSA 
Gl. Â. ATLI 
R, CANITEZ 
M. B. PARS 

Dr. M. T. SİMER 
ÇANAKKALE 

A. KAMÇIL 
ÇANKIRI 

Dr. A. ARKAN 
B. ERKİN 

ÇORUH 
M. M. ICANSU 
A. TÜZÜN 
A. ÜS 

ÇORUM 
E. S. AKGÖL 
1. EKER 

DENİZLİ 
E. A. TOKAD (İ.) 

DİYARBAKIR 
O. OCAK 

ELÂZIĞ 
F. AĞRALI '(!.) 
F . A. A YKAÇ 
S. SAĞIRCĞLU 
t. YALÇIN 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 

ERZURUM 
R. DİNÇ 
M. H. GÖLE 

ESKİŞEHİR 
t. ARÜKAN 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
O. S. BARLAS 
Dr. A. MELEK 

GÎRESUN 
Gl. î. SÖKMEK 
F. YüZATLI 

GÜMÜŞANE 
E. S. TÖR 

HAKKARİ 
A. R, GÖKSÎDAN 

EATAY 
A. Ş. DEVRİM (İ.) 
B. S. KUNT 
A. TÜRKMEN (İ.) 
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İÇEL 
T, C. BERÎKER 
Dr. M. BERKER 
F. C. GÜVEN 
R. KORALTAN 
H. S. TANRIÖVER 
Ş. TUGAY 

İSTANBUL 
Gl. R. BELE 
Dr. K. C. BERKSOY 
(t) 

•S. CÎMCOZ 
î. A. GÖVSA 
H. C. YALÇIN 

İZMİR 
S. EPÎKMEN 
H. MENTEŞE 
H. ONARAN 
E. ORAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Baş
bakan) 
H. Â. YÜCEL (Bakan) 

KARS 
F.KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
Z. ORBAY 

KAYSERÎ 
R. ÖZSOY 
Ö. TAŞÇIOĞLU 
N. TOKER 
C. TÜZEL 
S. H. ÜRGÜBLÜ (Ba
kan) 

B : 21 28.12.1946 0 : 2 
KIRKLARELİ 

Dr. F. UMAY 
KIRŞEHİR 

F. ÇOBANOĞLU 
Ş. TORGUT 

KOCAELÎ 
R. FENMEN 
S. PEK 

KONYA 
M. A. BÎNAL 
Ş. ERGUN 
Dr. S. IRMAK (Bakan) 

KÜTAHYA 
H. BENLİ (î.) 
Dr. A. S. DELlLBAŞI 
M. ERKMEN 
H. PEKCAN 
A. TİRİDOĞLÜ '" 
Ö. B. UŞAKLI (I.) 

MALATYA 
N. BAYDAR 
K. SAYIN 

MANİSA 
Korgrl. A. R. ARTUN-
KAL 
E. N. EDGÜER (Has
ta) 
t ERTEM 

Ş. R, HATÎPOGLU (Ba
kan) 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
K. KARAOSMAN 
H. SARHAN 

MARAŞ 
Dr. K. BAYlZÎT 
R. KAPLAN 
H.R.TANKUT 
A. H. TANPINAR 

MARDÎN 
I. F. ALPAYA (t. Ü.) 
E. ERGİN 
Dr. A. URAS 

MUĞLA 
Orgrl. 1. ÇALIŞLAR 
H. KÎTABCI 

MUŞ 
H. KILICOĞLU (Has
ta) 

NİĞDE 
R. DOLUNAY 
H. MENGİ 
F. SOYLU 
Dr. R. F. TALAY (Has
ta) 
H. TEPEYRAN 

ORDU 
S. S. TARCAN (î.) ' 

RİZE 
H. C. BELÜL 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
K. ÇELİK 
C. ORAL 
Dr. K. SATIR 
H. URAN (Bakan) 
A.'M. YEGENA 

SİÎRD 
A. R. ESEN 

SİVAS 
Gl. F. ERBUĞ 
A. ESENBEL 
H. IŞIK 
K. KİTAPÇI 
N. SADAK 
R. Ş. SİRER 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
F. ÖZTRAK 

TOKAD 
R. ERİŞKEN 
R. A. SEVENGÎL 

TRABZON 
S. ABANOZOÖLU 
M. S. ANAMUR 
F. A. BARUTÇU 
H. N. BOZTEPE , 
S. DAY (Bakan) 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ (Ba
kan) 
H. SAKA (Bakan) 

URFA 
II. S. COŞAR 
A. K. TECER 

VAN 
M. BOYA (t.) 

YOZGAD 
S. ÎÇÖZ 

ZONGULDAK 
A. GÜREL 
H. A. KUYUCAK 

[Açık milletvekillikleri] 
Seyhan : 1 



B •: 21 28.12 . İ&45 0 : 2 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 

AFYON KARAHÎSAR j 
I. H, BALTACIOĞLU 
H. ÇERÇEL 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. E. SELGİL | 
A. TAŞKAPILI 
B. TÜRKER 

AĞRI 
II. BAYRAK 
11. R. PASIN 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z. TARHAN 
E. URAS 
A. K. YÎĞlTOĞLU 

ANKARA 
M. AKSOLEY. 
Gl. N. ANILMIŞ 
B.BAYKAN 
A. BAYTIN 
II. 0. BEKATA 
R. BÖREKCÎ 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. ERÎŞ 
H.N.MIHÇIOĞLU 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
H. T. DAĞLIOĞLÜ 
Dr. G. KAHRAMAN 

AYDIN 
Dr. M. GERMEN 
A. S. LEYEND 

BALIKESÎR 
M. AKPINAB 
.0. N. BUROU 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 455 
Oyyerenler : 296 

Kabul edenler .- 296 
Kabul etmiyenler : 0 

Oya katılmıyanlar : 158 
Çekinserler 0 

Açık Milletvekillikleri : 1 

[Kabul edenler] 
H. ÇARIKLI 1 
P. ETÇÎOĞLU 
H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
Gl. K.ÖZALP 
F. TiRİTOĞLU 
Y. S. UZAY ! 
1. H. UZUNÇARŞILI i 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
K. GÜLEK 

BİNGÖL 
F. F. DÜŞÜNSEL | 

BİTLİS 
B. OSMA 

BOLU 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
C. ÖZÇAĞLAR 

BURDUR 
Ş. ENGİNERÎ 
M. SANLI 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GBRÇEKER 
Dr. R.GÜRAN 
Dr. S. KONUK 
GL N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRIiI 
H. ERGENBLİ 

J R. N. GÜNTEKÎN 

ÇANKIRI 1 
Dr. A. ARKAN 
A. İNAN 
T. ONAY 
M. A. RENDA 

ÇORUH I 
A. R. EREM 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN j 
E. ALPSAR 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKIN | 
M. ÇAĞIL ! 
Dr. C. KAZANCIOĞLU 

DENlZLÎ 1 
F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
C. ÇALGÜNER '• 
A. EGE 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKİT 
Dr. î. T. ÖNGÖREN 
GI, K. SEVÜKTEKÎN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
M.-E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 

I E. DEMİRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMİK 

ELÂZIĞ 
H. KİŞİOĞLU 

1 1. YALÇIN 

ERZİNCAN 
A. FIRAT 
A. S. İLTER 
F. KALFAGÎL 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 
Gl. P. DEMlRHAN 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SÖYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
I. U. AYKURT 
I. ÖZDAMAR 

GAZÎANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
ö. A. AKSOY 
C. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Ş. ÖZDEMİR 
M. ŞAHIN 

GÎRESUN 
M. AKKAYA 
t. GÜRAK 

; N. OSTEN 
I. SABUNCU 
A'. SAYAR 

j A. ULUS 
! GÜMÜŞANE 

H. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELİ 
C. SELEK 
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B : 21 28.12.1945 O : 2 
. HATAY 

Gl. K. DüRUKAN 
H. İLGAZ 
H. SELÇUK 

İÇEL 
01. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. A.YDAR 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Gl. R. BELE 
A. H. DENİZMEN 
Dr. H. DİKER 
A. Ş.. ESMER 
M. II. GELENBEĞ 
Dr.. Gl. N. I.' GÖZCÜ 
Gl. K. KARABEKİR 
Z. KARAMURSAL 
H. ICORTEL 
Ş. Â.ÖGEL 
F. ÖTMEN 
V. SARIDAL 
A. R. TARHAN 
1. H. ÜLKMEN 
M. ÜSTÜNDAĞ 

İZMİR 
Ş. ADALAN. 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
Dr. II. H. CURA 
E. ÇINAR 
S. DİKMEN 
R. KÖKEN 
§. SARAÇOĞLU 
Ş. YUNUS 
İ L Â . YÜCEL 

KARS 
E. DEMİREL. 
C. DURSUNOĞLU 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 

KASTAMONU 
A. BİNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
H. ÇORUK 
Dr. F . ECEVÎT 
R. SALTUĞ 
N. TA31AÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A. H. KALAÇ 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
S. H. ÜRGÜBLÜ 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN . 

i N. KANSU. 
Ş. ÖDÜL 

KIRŞEHİR 
F. SELER 
t. TURAN 

KOCAELİ 
A. F. .ABASIYANIK 
S. ARTEL 
Dr. F . Ş.. BÜRGE 
A. DİKMEN 
N. ERİM 
Koramiral Ş. OKAN 
1. TOLON 
İ. S. YİĞİT 

KONYA 
S. ARIKAN 
Gl. A. F..CEBESOY 
Ş.. ÇUMRALİ 
F. GÖKMEN 
H. KARAGÜLLE 
K.OKAY 
T. F. SILAY 
A. R., TÜREL 
Di-. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
M. ERKMEN 
S. KUTMAN 
R. PEKER 
V TT»7nAT?T?.M 

M. ÖKER 
Dr. C, ÖZELÇI 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
H. SAĞIROĞLU 
K. SxlYIN 
O. TANER 

MANİSA 
O. ERCİN 

Ş. R. HATİPOĞLU 
F. KURDOĞLU 
V. ÖZEY 
Fİ USLU 

MARAŞ 
A. YAYC10Ğ.LU 

MARDİN 
Gl. S. DÜZGÖREN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCİOĞLU 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
A. ÇAKIR 
Orgıl. 1. ÇALIŞLAR 
C, KARAMÜĞLA. 

MUŞ 
K. KOTAN \ 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
î. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DÎLEMRE 
K. KAMU 
F. SÎRMEN 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BİLSEL 
İT n A ITT D 

S. ERBAY 
î. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
K. ÇELİK 
Gl. N. ELDENİZ 
Ş. ÎŞCEN 

&İÎRD 
E. KIL1C0ĞLÜ 
S. TUNCAY 
B. TÜRKAY 

SÎNOB 
C. ATAY 
C. K. İNCEDAYI 
Dr. B. KÖKDEMİR 
H. ORUCOĞLU 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
E.'DİZDAR 
Amiral II. GÖK DAL 
Ş. GÜNALTAY 
I. M. UĞUR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
E. P E K E L 
N. TRAK 

. TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
M. DEVELİ 
H. N. KEŞMİR 
0. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 

TRABZON 
M. AYDIN 
D. EYİBOĞLU 
R. KARADENİZ 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
II. ÜÇÖZ 

URFA 
R. SOYER 



B •: 21 28.12.1945 O : 2 
YOZGAD 

M. ALLIOĞLü • 
C. ARAT 

Z. ARKANT 
Y. D. KARSLIOÖLU 
S. KORKMAZ 

A. SUNGUR 
ZONGULDAK 

Ş. DEVRİN 

E. ERİŞİRCÎL 
Y. Z. ÖZBNÇÎ 
R. VARDAR 

[Oya kak hnvjj anlar ] 
AFYON KARAHÎSAR 
A. ÇETİNKAYA 
S. YURDKORU 

AĞRI 
II. TUGAÇ 

ANKARA 
F. R. ATAY 
î. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 
M. KAYAOĞLU (Has
ta) 
M. ÖKMEN 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
T. SÖKMEN 
N. E. SÜMER (Bakan) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Gl. R. ALPMAN 
N. GÖIvTEPE 
Dr. R. LEVENT 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. DEMÎR 
S. ÖRGEEVREN 

BİLECİK 
K. SUN 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 

BİTLİS 
M. ERTAN 

BOLU 
'ir. S. ADAL 
H C. ÇAMBEL 
II. R. ÖYMEN 
C. S. SÎREN 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURSA 
Gl. Â. ATLI 
R. CANITEZ 
F. GÜVENDİREN 
M. B. PARS 

Dr. M. T. SÎMER 
ÇANAKKALE 

A. KAMÇIL 
ÇANKIRI 

B. ERKİN 
ÇORUH 

M. M. KANSU 
A. TÜZÜN 
A. US 

ÇORUM 
E. S. AKGÖL 
T. EKER 

DENİZLİ 
E. A. TOKAD (Ö.) 

DİYARBAKIR 
0. OCAK 

ELÂZIĞ 
F. AĞRALI (Hasta) 
F. A. AYKAÇ 
S. SAĞIROÖLÜ 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 

ERZURUM 
R, DİNÇ 
M. H. GÖLE 

ESKİŞEHİR 
1. ARUKAN 
E. SAZAK 

GAZÎANTEB 
Dr. A. MET/EK 

GÎRESUN 
Gl. 1. SÖKMEN 
F. YÜZATLI 

GÜMÜŞANE 
E. S. TÖR 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKStDAN 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM (Ö.) 
B. S. KUNT 
A. TÜRKMEN (Hasta: 

İÇEL 
T. C. BERİKER 
Dr. M. BERKER 

F. C. GÜVEN 
R. KORALTAN 
H. S. TANRIÖVER 
Ş. TUGAY 

İSTANBUL 
Dr. K. C. BERK SOY 
(Hasta) 

S. CİMCOZ 
1. A. GÖVSA 
F. HAMAL 
H. C. YALÇIN 

İZMİR 
S. EPÎKMEN 
H. MENTEŞE 
H. ONARAN 
E. ORAN 
Dr. K. ÖRS 

KARS 
F. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
Z. ORBAY 

KAYSERİ 
R. ÖZSOY 
Ö. TAŞÇIOĞLU 
N. TOKER 
C. TÜZEL 

KIRKLARELİ 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 
Ş. TORGUT 

KOCAELİ 
R. FENMEN 
S. P E K 

KONYA 
V. BİLGİN 
M. A. BÎNAL 
A. H. DİKMEN 
Ş. ERGUN 
Dr. S. IRMAK (Bakan; 
N. H. ONAT 

KÜTAHYA 
İL BENLİ (Hasta ı 

Dr. A. S. DELÎLBAŞI 
H. PEKCAN 
A. TİRİDOÖLU " 
Ö. B. UŞAKLI (Hasla) 

MALATYA 
N. BAYDAR 
T. TEMELLİ 
M. N. ZABCI 

MANİSA . 
Korgrl. A. R. ARTUN-
KAL (Bakan) 
II. BAYUR 
R. N. EDGÜER (Has : 

ta) 
î. ERTEM 
Dr. S. E. KÂATÇ1LAR 
K. KARAOSMAN . 
H. SARHAN 

MARAŞ 
Dr. K. BAYİZİT 
R. KAPLAN 
H. R. TANKÜT 
A. H. TANPINAR 

MARDİN 
!. V. ALPA YA (L Ü.) 
E. ERGİN 
Dr. A. URAS 

MUĞLA 
H. KİTABCI 
F. O. MENTEŞEOG-
LTJ (ö . ) . 

MUŞ 
H. KILICOÖLU 

NİĞDE 
H. MENGİ 
F. SOYLU 
Dr. R. F . TALAY 
H. TEPEYRAN 

ORDU 
S. S. TARPAN : Hasta) 

RİZE 
H. C. BELÜL 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
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C. ORAL 
Dr. K. SATIR 
H. URAN (Bakan) 
A. M. YEGBNA 

SÎİRD 
A. R, ESEN 

SÎNOB 
1. H.'SBVÜK 

. SÎVAS 
Gl. F. ERBUĞ 
A. ESENBEL 
H.IŞIK 

B : 21 28 
K. KİTAPÇI 
N. SADAK 
R. Ş.SÎRER 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
F. ÖZTRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
R. ERİŞKEN 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 

12.1945 O : 2 
M. S. ANAMUR 
F. A. BARUTÇU 
H. N.BOZTEPE 
S. DAY (Bakan) 
T. GÖKSEL 
H. SAKA (Bakan) 

URFA 
K. BERKER 
H. S. COŞAR 
A. K. TECER 
S. K. YETKİN 

VAN 
1. ÂRVAS -
M. BOYA (Hasla) 

YOZGAD 
S. İÇÖZ 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
A. GÜREL 
A. R. ÎNCEALEMDAH-
OĞLU 
H. A. KUYUCAK 
Ş. TANSAN 

(A çık milletv ektilikleri] 
Seyhan : 1 



S. Sayısı: 6 

1946 
Devlet Demiryolları ve Liman 

lan G. M. bütçesi 



Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdür
lüğü 1946 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komis

yonu raporu (1/480) 

T. C. _ , . . - . . 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
71/430 - 6/2213 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 yılı için hazırlanıp Bakan
lar Kurulunca 29. I X . 1945 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Bütçe Kanunu tasarısı 
gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Bütçe kanunu tasansmm gerekçesi 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 yılı Bütçe Kanunu tasarı
sının gerekçesi, her madde için ayrı, ayrı olmak üzere aşağıda arz ve izah edilmiştir. 

Birinci madde : Bu madde, Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 
yılı içinde göreceği işler karşılığı olan ödeneklerin toplamını tâyin ve tesbit eylemektedir. 

({örülecek işlerle, bunların gerektirdiği ödenekler «A» işaretli cetvelin bölüm ve maddelerinde 
gösterilmiş ve teklif edilen ödeneklerin sebepleri de gider bütçesi tasarısı gerekçesiyle ayrıca açık
lanmıştır. 

İkinci madde : l»u madde, 1946 yılı için tahmin edilen gelirin genel toplamını göstermektedir. 

Umumî idare gelirlerinin kaynakları ve her kaynaktan elde edileceği düşünülen miktarlar kanun 
tasarısına ilişik «B» işaretli cetvelde ve çeşitli tertipler içinde gösterilmiş olup gelirlerin seyir
leri ve tahminlerin dayandığı esaslar da gelir bütçesi tasarısının gerekçesinde ayrıca izah edilmiştir. 

Üçüncü madde: Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umumî İdaresinin teşkilât ve vazife
lerine dair olan 1042 sayılı kanunun tadili hakkındaki 1483 numaralı kanunun ikinci maddesinde; 
«umumî idare teşkilâtı, her sene ihtiyaca göre bütçelere raptoJunacak kadrolarla tesbit olunur.» 
denilmekte olduğundan bü hükme dayanılarak hazırlanan kadrolarla taşıt araçları, bağlı «C» işa
retli cetvelde gösterilmiş ve ayrıca kadro cetvellerinin sonuna, diğer bir kısım iş'erin uygulanması 
için Genel Müdürlüğe yetki veren fıkralar yazılmıştır. 

Her yıl bütçeleriyle alınagelmekte olan İni yetkilerden iki numaralı fıkraya, 4515 sayılı kanun 
la girişilen yüklenmeler karşılığında temin edilen gereçlerin servislere verilmesi halinde bunların ku-
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rulması ve işletilmesi işlerinin yapılmasını sağlamak amacı ile yeni personel kadroları tanzimi yetkisi 
de eklenmiştir. 

Memuriyet kadrolarında, aylıklarını ücret tertibinden alanlardan 488, gider tertiplerinden 
alanlardan da 306 kişilik bir indirme yapılmış olmasına rağmen ücret tertibi ödeneğinin geçen se
nenin aynı olarak teklif edilmesi sebebi, gider bütçesi gerekçesinde de arzedildiği gibi 1946 yılın
da yorucu işlerde çalışanlarla yerinde terfi edeceklere verilmesi gereken üst derece aylıklarını kar
şılamak içindir. 

Dördüncü madde: Bu madde Genel Müdürlükçe işletilmekte olan demiryolları ile başka motor
lu taşıtların, liman, iskele ve maden ocaklarının gelirlerinden her birinin dayandığı hükümleri 
gösteren «D» işaretli cetvelin bütçeye bağlandığını göstermektedir. 

Beşinci madde : 3173 sayılı kanuna ek 4620 numaralı kanunun 7 nci maddem gereğince 2847 ve 
3173 sayılı kanunların hükümleri dışında çalıştırılacak hizmetlilerin sayı ve Ödev adları, bağlı «E» 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Altıncı madde : (lenel Müdürlüğün, para işlerini çevirmesini, kömür ve gereç stokları yapabilme
sini sağlamak maksadiyle teklif olunan bu maddeyle istenilen yetki geçen yıllarda olduğu gibi kömür 
için (2 500 000) ve gereç için de (7 000 000) liradır. 

Maddede yazılı maksadın temini için on milyon liraya kadar kısa süreli carî hesap açtırmak ve 
istikraz yapmak yetkisi de istenilmektedir. 

Yedinci madde — Sarfedilecek miktarları önceden ve kesin olarak hesaplamağa imkân olmayan, 
yükleme, boşaltma, mahkeme harçları, Semplon ekspresi açığından Türk yapağı, yeni. verilecek para
lar ve kesenekler, gelir getiren mülklerin resim ve vergileri giderlerinin sene içinde ödenmesini 
temin amacı ile madde teklif edilmektedir . 

Sekizinci madde : Devlet DemiryolLarı ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü hesabına teknik 
üniversite ile teknik eleman yetiştiren diğer okullarda tahsilde bulunan öğrencilerin okul masrafları 
olarajs tahakkuk edecek miktarlarjıı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek olarak 
kaydını temin eylemek üzere bu madde teklif olunmuştur. 

Dokuzuncu madde : Genel Müdürlüğün 1943 Bütçe Kanunu ile (Ve 3004 sayılı kanunla bir 
elden idaresi salâhiyeti Hükümete tevdi edilmiş olan iskeleler meyanında olup 3633 sayılı kanun 
mucibince hâlen Devlet Limanları İşletme Genel Müdürlüğünce işletilmekte olan Mudanya ve Ban
dırma iskelelerinin fevkalâde vaziyet icabı ve demiryolu şebekesiyle olan irtibatı dolayısiyle işlet
me haklarının Devlet Demiryolları İdaresine tevdii lüzumlu görüldüğü) gerekçesiyle idareye dev
redilmiş bulunan Mudanya ve Bandırma iskeleleri o zamandan beri Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünce işletilmektedir. 

Daimî olan hükümlerin geçici ve bir yıla münhasır bulunan bütçe kanunlarında yer almaması 
hususundaki Bütçe Komisyonu görüşüne uyularak hüküm 1944 bütçe kanunundan çıkarılmış ve Dev
lete ait bazı liman ve iskelelerin Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğüne 
devri ve mezkûr Genel Müdürlükçe işletilmesi hakkındaki kanun tasarısı limanlarla birlikte ve 
buna göre hazırlanmıştır. 

Hâlen Büyük Millet Meclisinde bulunan tasarı kesin şeklini alarak yürürlüğe girmemiş bulun
duğundan bu iskelelerin idare tarafından işletilmesi işi mesnetsiz kalmamak üzere 1946 bütçe ka
nununa böyle bir maddenin katılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Onuncu madde : İdarenin 1945 yi 11 bütçesinin Büyük Millet Meclisi Bütçe Kamisyonunda müza
keresi neticesinde 9 ncu madde olarak 1945 bütçe kanununda yer alan bu madde hükmü, aynı yıl 
içinde yerine getirilmemiş olduğundan 1946 yılında tatbiki imkânı elde edildiği takdirde uygulanma
sını temin için madde aynen teklif edilmiştir.. 

.( S. &ypn : .6). , 



_ 4 - ~ 
Önbirinci ve onikinci maddeler : Bu maddeler kanunun yürürlüğe gireceği tarihle kanunu yü

rütecek bakanları göstermektedir. 

:Vr' Genel Mütalâa 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğünün 1946 yılı gelir ve gider bütçe-
leri her yıl olduğu gibi yine denk olarak hazırlanmış bulunmaktadır. 

(78 033 360) liradan ibaret olan 1945 yılı yedi aylık gelir ve gider bütçelerinin senelik olarak 
mütalâası halinde bu miktarın (133 776 615) lirayı bulduğu görülür ki, 1946 yılı için teklif edilen 
gider ve tahmin ediılen gelir bütçeleri de bu miktarın hemen tamamen aynı olmak üzere (133 771182) 
ve (133 771 200) liradır. 

Sunulan bütçenin ve ilişiklerinin incelenmesinde de görüleceği veçhile idare bugün elindeki araç
ların kendisine temin edebileceğini umduğu ve 1944 yılı ile de kıyasladığı en büyük mikdan gelir 
tahmininde esas olarak almış, yapılması imkân dahilinde bulunan her türlü tasarruf tedbirlerine de 
başvurmak suretiyle ve güçlükle bütçe denkliğini sağlıyabilmiştir. 

1946 bütçe teklifi de 1945 yılında olduğu gibi münhasıran işletmenin devamını temin zaruretine 
dayanan giderleri karşılayacak bir mikdarda olup İninim karşılığını, yürürlükteki1 tarifelerin vere
bileceği gelir ancak temin eylemekte olduğuna göre bu yıl içinde de tarifelerde bir indirme düşü-
nülemiyeceği gibi bu bütçe ile yeni vasıtalar tedariki, balast ve traverslerin isetnilen mikdarda 
çoğaltılması ve yenilenmesi işleri de yapılamıyacağından süratlerin artırılması da mümkün olamı-
yacaktır. 

1944 yılında ortalama bir hesapla üç lirayı geçen amele gündeliklerinin ve artmanın hemen son 
haddine gelmiş bulunan gereç fiyatlarının 1945 yılında hiç olmazsa nispî bir düşme göstereceği 
umulduğu halde hissedilir bir inme kaydedilemeiniştir. 

Şayet 1946 yılında el emeği ve gereçten mürekkep olan fiyat unsurlarında biraz düşme kayıt 
edilebilirse, bununla ancak yeni tesislere gerekli giderler karşılanacaktır. 

Bir taraftan geçici amele gündeliklerinin yüksekliği ve diğer taraftan daimi ve kütüklü perso
nele, aylıklarına ilâveten yapılan yardımların çeşitli ve çok oluşu idareyi, bütçesine koyduğu öde
neklerin % 65 nden fazla bir mikdarını el emeğine tahsis eylemek zorunda bırakmıştır. 

Cihan harbinin memleketimizde de kendisini gösteren geniş tesirleri yüzünden, devam eden ha
yat bahalılığma karşı memurlar ve hizmetliler hakkında Hükümetimizin aldığı koruma tedbirleri 
neticesinde idarenin ödemeye mecbur kaldığı yardım paralarının mikdarı - 4178 sayılı kanunla ka
bul edilen fevkalâde zamlar hariç olmak üzere - (20 953 066) lirayı bulmaktadır. Bu yardımların 
müfredatiyle dayandığı hükümler aşağıda gösterilmiştir, 

{ S. Sayısı : 6 ) 
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4178 ve 4620 sayılı kanunlar gereğince verilen çocuk zamları 
4178 sayılı kanun gereğince verilen yakacak zammı 
4620 sayılı kanun gereğince yapılan doğum yardımı 
» > » » » ölüm yardimi 
» » » » » aynı yardım 

Bütçe kanunlariyle verilen elbise bedelleri (4 198) 
4356 sayılı kanun gereğince verilen aile zammı 
4578 sayılı kanun gereğince iaşe karşılığı 
Bütçe kanunlariyle kabul edilen pansiyonlar ve ilkokullar giderleri 
4772 sayılı kanun gereğince işçi sigortası 

Lira 

Toplam 

4 158 480 
147 900 
350 000 
60 000 

6 237 720 
1 773 056 
3 981 300 
3 243 828 
345 324 
655 458 

20 953 066 
—- — 

Bu kadar mühim bir miktarı her sene bütçesine koymak zorunda olan Genel Müdürlüğün muhtaç 
olduğu gereçleri ne dereceye kadar güçlükle karşılıyabilmekte olduğunu ayrıca açıklamağa ihtiyaç 
yoktur. 

Yardımlara temas edilmişken şu ciheti arzetmenin de lüzumlu olacağı düşünülmüştür. 

İdare tarafından uygulandığı yukarıda sayılan yardımlardan başka bir de memur ve hizmetlile
rin hak edişlerinden kesilen paralar karşılığında personelin ve aileleri fertlerinin tedavileri de yap
tırılmaktadır. 1946 yılında tevkif at mikdarı ilgilileri sarsmıyacak bir şekilde artırılarak sanator
yum tesisi düşünülmüş ve bu maksatla bütçenin ilgili tertiplerine yeter mikdarda ödenek de konul
muştur. 

Nakliyat hacmi 1942 yılmdan beri daima (22 000 000) tren kilometre civarında bulunmuş oldu
ğuna göre 1946 yılında da aynı tren kilometrenin yapılacağını kabul etmek doğru olur. Bu suretle 
memleketimizin nakliyat ihtiyacını kudretinin azamisini kullanmak ve en iyi imkânlardan faydalan
mak suretiyle karşılıyabilen Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel İdaresi 1946 yılı ça
lışmalarında da bu veçhile hareket ederek memleket nakliyatında herhangi bir aksama husule ge-
tirmiyecek ve fakat bu günkü vasıtalar ve şartlar muvacehesinde yolcu taşımalarında her hangi bir 
ferahlama da mümkün olamıyacaktır. 

Gider bütçesi ödeneklerinin teklifinde işletmenin belli başlı giderlerini teşkil eden kömür, ve yağ 
sarfiyatı (22 000 000) tren ve 8,5 milyar hamton kilometre yapılacağı esasına göre hesaplanmıştır. 

İdarenin işletme güvenliği bakımından en çok önemi haiz bulunan ağaç travers bedellerinde bir 
inme vâki olmadığı gibi işletmeye ilişkin kömür, yağ ve diğer gereç fiyatları da yüksekliklerini 
muhafaza etmekte olmasına, memur ve hizmetlilere yukarıda izah edildiği gibi çok geniş ölçüde 
yardımlar yapılmakta bulunmasına ve nihayet muvakkat amele gündeliklerinde de hiç bir inme ema
resi görülmemesine rağmen mümkün olan tasarruflar yapılmak suretiyle idarenin 1946 bütçesi ha-
zn'laııabılmiştir. 

İdarenin muhtaç olduğu belli başlı gereç fiyatları ile, geçici amele gündeliklerinin, İkinci cihan 
harbinin başladığı 1939 yılı ile 1944 senesindeki mukayesesi ve artma nispetleri aşağıda gösteril-
miştir: 

< t S. Savisı ; 6 ^ 
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F i y a t l a r 

1939 yılında 1944 y lmda Artış nispeti 
Cinsi 

Kereste metre küp 
Travers beheri 
(Mmento tonu 
Demir » 
Kömü r » 
Yağlar » 
Ray » 
Balast metre küp 

Lira 

45 
2 

15 
110 

S 
142 
72 

1 

K. 

50 

33 

20 

Lira 

160 
1.6 
70 

580 
23 

850 
654 

4 

K. 

18 

55 

yüzde 

255 
540 
366 
427 
1.78 
498 
808 
279 

Geçici amele gündeliklerine gelince; 1939 yılında bir amelenin gündeliği ortalama 80 kuruş ol
duğu halde bu miktar, harp yıllarında, valili dört bucuk liraya kadar yükselmiş ve bugün orta
lama 280 - 300 kuruş arasında değişmekte bulunmuştur ki, 280 kuruşa nazaran, yükselme nispeti 
gündeliklerde yüzde iki yüz elliye baliğ olmaktadır. 

Gereç fiyatlarında ve geçici amele gündeliklerinde husule gelen bu kadar büyük yükselmelere 
rağmen idarenin tarifelerinde icra ettiği değişikliklerin gelir bütçesinde yaptığı tesir, yolcu taşı
malarında ortalama % 54 ve eşya nakliyatında ise % 72 yi geçmemektedir. 

Bu açık duruma rağmen idarenin muhtaç olduğu çeşitli araçların tedariki ve tarife indirilmesi 
bahis mevzuu olduğu takdirde idarenin, bunları şimdiki durumu ile karşılaması imkânsız olacağın
dan uzun vadeli kredilere ve Hazine yardımına ilitiyaç hissedileceğinin ayrıca işaret edilmesine de 
Uzum görülmüştür. 

Bütçe gider kısmı gerekçesi 

lioliım : 1 
Madde : I * 
Tertibi : Daimî memur ve hizmetliler 

Yedi aylık 1945 1945 yılının 12 1946 malî yılı 1945 yılı 12 aylığına göre 
yılı ödeneği aylık tutarı için teklif artığı eksiği 

Lira Lira Lira Lira Lira 

13 356 600 22 897 029 22 888 041 — 8 988 

Hu tertibe konulan ödenek Bütçe Kanununa bağlı Ç işaretli cetvelde memuriyet ünvanlariyle 
derece ve adetleri yazılı olan daimî'memur ve hizmetlilere 1946 malî yılı zarfında ödenmesi lâzım» 
gelen ücret, kademe zammı ve fevkalade zam ile bu memur ve hizmetlilerden bir kısmına 4578 ve 
4356 sayılı kanunlar gereğince verilmesi ve bu tertipten ödenmesi iktiza eden iaşe bedeli ve aile zam
larını ihtiva etmektedir. 

1945 bütçesine bağlı O cetvelinde kadro adedi 17869 dan ibaret bulunmakta idi. Tesisi derpiş 
olunan sanatoryum için bu yıl bütçesine 37 memur ve hizmetli kadrosu eklenmiş obuasına rağmen 
bu tertipten aylıklarım almakta olan memur ve hizmetliler sayısı 488 adet noksaniyle 17381 olarak 
teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Ancak 4620 sayılı kanunun üçüncü maddesinin F fıkrası gereğince üst derece aylığı alanların 
sayısının ve yine 2847 sayılı kanuna göre ödenmekte olan kademe zamlarının bu sene daha bir 
miktar artacağı düşünülerek ödenek tutarını hesaplamak üzere teshil olunan ücret vasatileri ev-

( S. S a ^ f i ; g ) 



velki seneye nispetle bir miktar yüksek tutulmuş ve bu suretle senelik aylık tutarının evvelki se
neye göre eksiği 8 988 liradan ibaret kalmıştır. 

Teklif olunan ödeneğin: 
21 370 680 lirası ücret ve gündeliklerden 

1 449 561 lirası haklarım bu tertipten alanların iaşe bedelinden 
67 800 lirası haklarını bu tertipten alanların aile zamlarmdan 

22 887 041 Yekûn 

Terekküp etmektedir. 

Bölüm : 1 < 
Madde : 2 
Tertibi : Geçici tazminat 

Yedi aylık 1945 1945 yılının 12 1946 malî yılı 1945 yılı 12 aylığına göre 
yılı ödeneği aylık tutarı için teklif artığı eksiği 

Lira Lira Lira Lira Lira 

307 800 527 657 562 176 34 519 

2847 sayılı kanunun 5 nci maddesi hükümlerine göre Ankara'da ikamet etmekte olan memur ve 
hizmetlilere verilmesi lâzımgelen mesken tazminatıkarşılığıdır. 

Teklif olunan miktar idarenin Ankara teşkilatında bulunan memur ve hizmetlilerin kadro ve 
derecelerine göre hesap edilmiştir. 

Bölüm : 1 
Madde : 3 
Tertibi : Geçici memur ve hizmetliler 

Yedi aylık 1945 1945 yılının 12 1946 malî yılı 1945 yılı 12 aylığına göre 
yılı ödeneği aylık tutarı için teklif artığı eksiği 

Lira Lira Lira Lira Lira 

50 000 85 714 45 000 •- * 40 714 
Nakliyatın arttığı mevsimlerde faal servis işlerinin mevcut kadrodaki memur ve hizmetliler il.1 

yürütülmesi mümkün olmamasından bilhassa pancar ve hububat nakliyatı zamanlarında muvakka
ten hizmete alınmasına zaruret hâsıl olacak geçici memur ve hizmetlilerin ücret ve gündelikleri bu 
tertipte teklif olunmaktadır. 

Hizmetin mevcut memurlarla ifasına çalışılması ve evvleki seneler sarfiyatı gözönünde bulundu
rulmak suretiyle bu tertibe konulan ödenek 1945 senesi ödeneğinin 12 aylığına göre (40 710) lira 
eksik teklif edilmiştir. 

Bölüm : 1 
Madde : 4 
Tertibi : 2847 ve 3173 sayılı kanunlara bağlı olmıyan hizmetliler. 

Yedi aylık 1945 1945 yılının 12 1946 malî yılı 1945 yılı 12 aylığına göre 
yılı ödeneği aylık tutarı için teklif artığı eksiği 

Lira Lira Lira Lira Lira 

28 700 49 200 59 220 10 020 

..( S. Sayısı : (i ) 
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Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretli cetvelde vazife unvan ve ücretleri gösterilen müteferrik Hiz

metlilerin haklan bu tertipten verilmektedir. 

Mektep, lâboratuvar ve sanatöyom kaddrolarmdaki bazı hizmetler için bu tertibe (10 020) lira 
miktarında fazla ödenek teklif edilmiştir. 

Bölüm : 2 
Madde : 
Tertibi : Emekli, 

Yedi aylık 1945 
yılı ödeneği 

Lira 

• - • • * 

• * 

, dul ve yetim aylıkları 

1945 yılının 12 1946 m alî yıl i 
aylık tutarı için teklif 

l i ra Lira 

1945 yılı 12 aylığına göre 
artığı eksiği 
Lira Lira 

1 170 2 006 2 500 494 

Bu bölüme konulan ödenek haklarını idare bütçesinden almakta olan emekli, dul ve yetimlerin 
aylıklarının bir senelik tutarı karşılığıdır. Geçen seneye göre görülen artış bir emeklinin evvelki 
sene ödenemiyen aylık zammı karşılığıdır. 

Bölüm : 3 
Madde : 1 
Tertibi : 4178 ve 

Yedi aylık 1945 
yılı ödeneği 

Lira 

1 510 000 

4620 sayılı kanuni i 

1945 yılının 12 
aylık tutarı 

Lira 

2 588 571 

ir gereğince ölenecek çoo 

1946 malî yılı 
için teklif 

Lira 

4 .1.58 480 

.... 
•ık zamları 

1945 yılı 12 aylığına &ovv 
artığı eksiği 
Lira Lira 

1 569 909 

4178 ve 4620 sayılı kanunlar gereğince ödenecek çocuk zamları üzerinde yapılan incelemede beher 
amele ailesine ortalama 2,8 nispetinde çocuk isabet etmekte, bütün personelde bu nispet ortalama ık' 
çocuğa inmektedir. 

Bu esasa göre çocuk zammına müstahak 34654 memur ve hizmetli için ayda on lira hesabiyle 
4 158 480 lira ödenek teklif edilmiştir. 

Bölüm : 3 
Madde : 2 
Tertibi : 4178 

Yedi aylık 1945 
yılı ödeneği 

Lira 

say ılı kanun gereğince ödenecek yakacak 

1945 yılının 12 
aylık tutarı 

Lira 

1946 malî yılı 
için teklif 

Liam 

sa.r.mı 

1945 yılı 
artığı 
Lira 

12 aylığına göre 
eksiği 
Lira 

60 000 102 857 147 900 45 043 

1500 ve daha yukarı rakımlı mahallerde sürekli vazifelerde bulunan memur ve hizmetlilere 4178 
sayılı kanun gereğince verilecek yakacak zammı karşılığıdır. 1945 yedi aylık bütçesine nazaran 
görülen fazlalık geçen malî yıl bütçesinde yakacak zammının ancak son iki ayı için hesap dilmesin
den doğmuştur. 1945 bütçesinde bir aya isabet eden otuz bin liranın altı misline nazaran 1946 büt
çesine konulması teklif olunan miktarda (32 100) lira miktarında azalma mevcut bulunmaktadır. 

Teklif olunan mikdar bu bölgelerde mevcut memur ve hizmetlilerin aded ve derecelerine naza. 
ran altı aylık olarak hesap edilmiştir. 

( S. Sayısı : 6 ) 



B51üm : 3 
Madde : 3 
Tertibi : Doğum yardımı 

Yedi aylık 1945 1945 yılmın 12 1946 malî yılı 1945 yılı 12 aylığma göre 
yılı ödeneği aylık tutarı için teklif artığı eksiği 

Lira Lira Lira Lira Lira 

200 000 342 857 350 000 7 143 

4620 sayılı* kanun gereğince yapılması lâzımgelen doğum yardımı için 1944 malî yılı zarfmda ya
pılan Ödemeler gözönünde bulundurulmak suretiyleve (7 143) lira fazlasiyle (350 000) lira Ödenek tek-
lif edilmiştir. 

Bölüm : 3 
. . . . " • •-. • • < 

Madde : 4 . . . . . . . . . . . . . . 
Tertibi : ölüm yardımı 

Yedi aylık 1945 1945 yılmın 12 1946 malî yılı 1945 yılı 12 aylığma göre 
yılı ödeneği aylık tutarı için teklif artığı eksiği 

Lira Lira Lira Lira Lira 

50 000 85 714 60 000 25 714 

4620 sayılı kanun gereğince yapılması lâzımgelen ölüm yardımı için 1944 malî yılı zarfında yapı
lan ödemeler gözönünde tutularak (25 714) lira noksaniyle (60 000) lira teklif edilmiştir. 

Bölüm : 3 
Madde : 5 
Tertibi : Aynı yardım 

Yedi aylık 1945 1945 yılmın 12 
yılı ödeneği aylık tutarı 

Lira Lira 

4 200 000 7 200 000 . 6 237 720 962 280 

Olağanüstü hallerin devamı müddetince memur ve hizmetlilere yapılacak aynı yardım hakkındaki 
4599 sayılı kanun gereğince idare kadrosunda bulunan 34 654 memur ve hizmetliye ayda on beşer 
lira hesabiyle yapılmakta olan aynı yardımın bir senelik tutarı olarak (6 237 720) lira teklif edil
miştir. 

Bu mikdar 1945 senesi yedi aylık bütçesine konulan ödeneğin 12 aylığma göre (962 280) lira eksik 
bulunmaktadır. 

Geçici mahiyette olan işlerde çalıştırılan geçici amelenin idarenin daimî kadrosunda yer alması 
şeklinin bırakılması ve bu işlerin - gündelikleri rayiç fiyatla belirtilen işçilere gördürülmesi daha 
muvafık olacağı düşünülerek genel müdürlükçe tevzi olunan kadrolardan bu hizmetlerin karşılık
ları çıkarılmış ve ayrıca genel kadrodaki münhallerde indirilmiş bulunduğundan yukarıda arzolu-
nan tasarruf elde edilmiştir. 

1946 malî yılı 1945 yılı 12 aylığma göre 
için teklif artığı eksiği 

Lira Lira Lira 

( S. Sayısı: 6 ) 
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Bölüm : 3 
Madde : 6 
Tertibi : Sağlık yarlım (îlâçlar, sağlık imdat kutuları giderleri, memur ve hizmetlilerle aileleri

ne sıhhi yardım, cenaze, sıhhi gereç, taşıt, sıhhi tedbirler giderleri, 
dışarda tedavi edilecekler için uzman doktorlara ve idarenin kadroları 
doldurulamayan yerlerdeki doktor ve diş tabiplerine verilecek tedavi 
ücretleriyle idare hastanelerinin bütün giderleri, başka kurumlarda 
tedavi ve lâboratuvar muayene ve tahlil ücretleri.) 

Yedi aylık 1945 1945 yılının 12 1946 malî yılı 1945 yılı 12 aylığına göre 
yılı ödeneği aylık tutarı için teklif artığı eksiği 

Lira Lira Lira Lira Lira 

585 000 1 002 857 1 100 000 97 143 

Bu tertipte teklif olunan ödenekte 1945 yedi aylık bütçesinin bir seneliğine göre (97 143) lira 
miktarında bir artış görülmektedir. 

Bu artış, Sanatoryom tedavisine muhtaç hastalar için idarece tesisi derpiş olunan Sanatoryomun 
giderlerinin bu tertibe eklenmesinden ileri gelmektedir. 

Bu maddemin metni idarenin sağlık kadroları doldurulanııyan yerlerde idare hizmetinde olmıyan 
doktor ve diş tabiplerinin muayene ve tedavilerinden istifadeyi sağlıyacak şekilde değiştirilmiş bu
lunmaktadır. 

Bölüm : 3 . • , 
Madde : 7 
Tertibi : 2454 sayılı kanun gereğince verilecek emekli keseneği ile mfılûliyet karşılığı 

Yedi aylık 1945 1945 yılının 12 1946 malî yılı 1945 yılı 12 aylığına göre 
yılı ödeneği aylık tutarı için teklif artığı eksiği 

Lira Lira Lira Lira Lira 

600 000 1 028 572 1 500 000 471 428 

2454 sayılı Tekaüt Sandığı kanununun 5 ve 0 ncı maddeleri gereğince daimî ve müseccel memur 
ve hizmetliler ücret ve gündeliklerinden yüzde beş nispetinde kesilmekte olan tekaüt aidatının muadili 
ile yüzde yarım nispetinde maluliyet karşılığı olarak idarece sandığa ödenmesi icabedcn paranın 
karşılanması için tek1!' olunmuştur,. 

İdarenin neticesi belli olan, 1944 malî yılı ödemelerine ve 1945 ve 1946 senelerinde husule gelen 
ve gelecek olan kadro tebeddüllerine ve 4620 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin (F) fıkrasına daya
nılarak yapılan terfilere göre senelik miktarı (27 - 28) milyon liraya baliğ olacağı tahmin olunan 
kütüklü memur ve hizmetli aylık ve günlclikleri yüzde beş buçuğunun 1945 yedi aylık ödeneğinin 
bir seneliğine göre (471428) lira fazla olacağı düşünülmüş ve buna göre (1 500 000) lira ödenek 
teklif olunmuştur. 

Bölüm : 3 
Madde : 8 
Tertibi : Memur 

Yedi aylık 1945 
yılı ödeneği 

Lira 

1 032 900 

ve hizmetlilerin giyecek ve işçilerin 

1945 yılının 12 1946 malî yılı 
aylık tutarı için teklif 

Lira Lira 

1 770 686 1 773 056 

tulum karşılığı 

1945 yılı 12 aylığına göre 
artığı eksiği 

Lira Lira 

2 370 

( S. Sayısı : 6 ) 
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Elbise talimatnamesi gereğince resmî elbise giymeğe mecbur tutulmuş olan memur ve hizmetlilere 

verilecek elbise, şapka, ayakkabı ve palto bedeli ile işçilerin işyerlerinde giyecekleri tulum bedelinin 
karşılığıdır. 

Teklif olunan miktar mevcut kadrolara göre elbise verilmesi lâzımgelen personel adedine, verile
cek melbusatm çeşit ve kıymetine göre hesaplanmıştır. 

idarece elbise ve ayakkabı verilenlerin sayısı (19 012) ye ve tulum verilenlerin sayısı ise (9 958) 
e varmaktadır. 

Bölüm : 4 
Madde : 1 
Tertibi : 2947 sayılı kanunun 9 ncu maddesi gereğince verilecek tazminat, ödenek ve tâli üc

retler. 

Yedi aylık 1945 1945 yılının 12 1946 mâlî yılı 1945 yılı 12 aylığına göre 
yılı ödeneği aylık tutarı için teklif artığı eksiği 

Lira Lira Lira Lira Lira 

915 000 1 568 571 1 562 000 6 571 

Tüzük, gereğince idare personeline verilmekte olan bu ödenekler için teklif olunan (1 562 000) 
lira ödeneğin evvelki seneler ödemelerine ve teklif olunan kadro adedine nazaran kâfi geleceği tesbit 
edilmiştir. 

Bölüm : 4 
Madde : 2 
Tertibi : İdare hizmetinden çıkarılanlara ve kazaya uğrıyanlara veya ailelerine tüzük gereğin

ce verilecek tazminat. 

Yedi aylık 1945 1945 yılının 12 1946 malî yılı 1945 yılı 12 aylığına göre 
yılı ödeneği aylık tutarı için teklif artığı eksiği 

Lira Lira Lira Lira Lira 

10 000 17 143 20 000 2 857 

Bu tertip için evvelki senelerin ödeme neticelerine göre (2 857) lira fazlasiyle (20 000) lira 
olarak teklif edilmiştir. 

Bolüm : 5 
Madde t 1 
Tertibi : Memur ve hizmetlilere verilecek ikramiye 

Yedi aylık 1945 1945 yılının 12 1946 malî yılı 1945 yılı 12 aylığına göre 
yılı ödeneği aylık tutarı için teklif artığı eksiği 

Lira Lira Lira Lira Lira 

290 000 497 143 4,80 000 17 143 

İkramiye talimatnamesi gereğince memur vo hizmetlilere verilecek ikramiye miktarı 1945 mali 
yılı yedi aylık bütçesinin bir seneliğine nazaran 17 143 lira lıoksaniyle teklif olunmaktadır. 

Bölüm : 5 
Madde : 2 
Tertibi : KÖmür tasarruf ikramiyesi 

(S. Sa#si; 6). 



Yedi aylık 1945 1945 yılmın 12 1946 malî yılı 1945 yılı 12 aylığma göre 
yılı ödeneği aylık tutarı için teklif artığı eksiği 

Lira Lira Lira Lira Lira 

1 1 20 000 19 999 

Son senelerde kömür cins ve vasıflarının değişmesi dolayısiyle tatbiki mümkün olanııyaıı kömür 
tasarruf ikramiyesi talimatnamesinin bu günkü duruma uygun gelecek şekilde değiştirilerek ida
mesi faydalı olacağı düşünülmüş ve bunu sağlamak üzere 20 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

Bölüm : 6 
Madde : 1 
Tertibi : öteberi giderleri (misafir kabul giderleri ile idareye bağlı olmıyanlardan demiryol

ları için yararlıkları görülenlere verilecek mükâfat dâhil) 

Yedi aylık 1945 1945 yılının 12 1946 malî yılı 1945 yılı 12 aylığına göre 
yılı ödeneği aylık tutarı için teklif artığı eksiği 

Lira Lira Lira Lira Lira 

100 000 171 429 170 000 1 429 

Bütçenin çeşitli öteberi masraflarını karşılamak üzere evvelki sene yedi aylık bütçesinin bir se
nelik tutarından 1 429 lira noksaniyle 170 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

Bölüm : 6 
Madde : 2 
Tertibi : Düşünülmiyen giderler 

Yedi aylık 1945 1945 yılmın 12 1946 malî yılı 1945 yılı 12 aylığma göre 
yılı ödeneği aylık tutarı için teklif artığı eksiği 

Lira Lira Lira Lira Lira 

2 5O0 4 286 5 000 714 

Bütçenin hazırlandığı sırada düşünülmiyen ve bütçe yılı içinde belirmesi muhtemel giderleri ve 
Muhasebei Umumiye Kanununun 39 ncu maddesi gereğince mahkeme ilâmına bağlı borçların ilgili 
tertibinde ödenek bulunmaması veya bu tertiplere aktanna yapılması imkânı olmıyan hallerde bor
cun karşılanmasını sağlamak üzere bu madde için evvelki yıl bütçesinin bir seneliğine nazaran (714) 
lira fazlasiyle (5 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

Bölüm : 6 
Madde : 3 
Tertibi : Temsil giderleri 

Yedi aylık 1945 1945 yılının 12 1946 malî yılı 1945 yılı 12 aylığma göre 
yılı ödeneği aylık tutan için teklif artığı eksiği 

Lira Lira Lira Lira Lira 

3 000 5 143 5 000 143 

Bu tertip için istenilen ödenek evvelki yıl bütçesinin bir seneliğine göre (İ43) lira noksan bu
lunmaktadır. 

Bölüm : 6 ( 
Madde : 4 » < 
Tertibi : Binalar kira karşılığı ~ , * 
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Yedi aylık 1945 İ945 yılının 12 1946 m alı yılı 1945 yılı 12 aylığına göre 

yılı ödeneği aylık tutarı için teklif artığı eksiği 
Lira Lira Lira Lira Lira 

15 000 25 715 25 000 714 

Büro ve hizmet evi olarak kiralanmasına lüzum görülen binaların kira karşılığını ihtiva eden bu 
tertip için geçen yılın bir senelik ödeneğine nazaran (714) lira noksaniyle (25 000) lira ödenek teklif 
olunmuştur. 

Bölüm : 6 
Madde : 5 
Tertibi : Pasif korunma giderleri 

Yedi aylık 1945 
yılı ödeneği 

Lira 

1945 yılının 12 
aylık tutarı 

Lira 

1946 malî yılı 
için teklif 

Lira 

1945 yılı 
artığı 
Lira 

12 aylığına göre 
eksiği 
Lira 

250 429 1 428 

Bu tertip için halen ödenek teklif edilmemiş bulunmaktadır. 

Bölüm : 6 
Madde : 6 
Tertibi : Faiz, acyo ve akça farkları 

Yedi aylık 1945 1945 yılınm 12 1946 malî yılı 1945 yılı 12 aylığma göre 
yılı ödeneği aylık tutarı için teklif artığı eksiği 

Lira Lira Lira Lira Lira 

25 000 42 857 395 000 352 143 
1944 ve 1945 malî yılları bütçe kanunlarının verdiği yetkiye dayanılarak bankalardan temin olun

masına lüzum ve zaruret hâsıl olan ve 1946 yılı zarfında da devam etmesi derpiş olunan kredilerin 
faiz ve muamele vergisini karşılamak üzere bu tertibe konulan ödenek evvelki sene ödeneğinin 
bir seneliğine göre (352 143) lira fazlasiyle teklif edilmektedir. 

Bölüm : 6 
Madde : 7 
Tertibi : Sigorta 

Yedi aylık 1945 
yılı ödeneği 

Lira 

ücret ve sermayesi 

1945 yılınm 12 
aylık tutarı 

Lira 

•• v 

1946 malî yılı 
için teklif 

Lira 

1945 yılı 
artığı 
Lira 

12 aylığma göre 
eksiği 
Lira 

150 000 257 143 240 000 17 143 

İdarece yangına karşı şirketlere sigorta ettirilen mebani ve tesisat ile kısmen idarece ve kısmen 
şirketlerce yapılan sigortalann primleri karşılığı olarak (240 000) lira teklif edilmiştir. Şirketlere 
verilen primlerde tenzil teklifleri mevcut bulunduğundan bu miktarın (17 143) lira noksaniyle kâfi 
geleceği anlaşılmış ve ödeneği bu miktar noksaniyle teklif olunmuştur. 

Bölüm : 6 
Madde : 8 
Tertibi : Milletlerarası demiryolları kurum, kongrelerine katılma giderleri 

i_ £S,S»£»-S). J 



Yedi aylık 1945 
yılı ödeneği 

Lira 

15 000 

1945 yılının 12 
aylık tutarı 

Lira 

25 714 

- İ 4 -
1946 malî yılı 

için teklif 
Lira 

30 000 

1945 yılı 12 aylığına göre 
artığı eksiği 

Lira Lira 

4 286 

Harbin sona ermesi dolayısiyle Milletlerarası münasebetlerin tesisi için aktedileceği tabiî görü
len demiryolları kongrelerine katılma masrafı olarak geçen sene bütçesine konulan ödeneğin (4 286) 
lira fazlasiyle (30 000) lira ödenek teklif olunmaktadır. 

Bölüm 
Madde 
Tertibi 

6 
9 
İlân ücretleri 

Yedi aylık 1945 
yılı ödeneği 

Lira 

5 000 

1945 yılının 12 
aylık tutarı 

Lira 

8 571 

1946 malî yılı 
için toklu 

Lira 

8 500 

1945 yılı 12 aylığına göre 
artığı eksiği 
Lira Lira 

71 

Kanuni ve idari zaruretlerle yapılmakta olan ilanların giderlerini karşılamak üzere bu tertip 
için (8 500) lira ödenek teklif olunmaktadır. 

Bölüm 
Madde 
Tertibi Posta ve Telgraf İdaresine verilecek maktu ücretler 

Yedi aylık 1945 1945 yılının 12 1946 malî ydı 
yılı ödeneği aylık tutarı için teklif 

Lira Lira Lira 

1945 yılı 12 aylığına göre 
artığı eksiği 
Lira Lira 

9 190 15 754 13 626 2 128 

1944 senesi zarfında posta, telgraf ve telefon idaresi tarafından idaremiz hesabına yapılan posta 
ve telgraf muamelelerinin yüzde elli nispetindeki bedeli bu miktardan ibaret bulunmaktadır. 

(4646 ve 4647) sayılı kanunlar gereğince Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi tarafından tesbit edi
len miktar bu tertibe ödenek olarak teklif edilmektedir. 

Bölüm 
Madde 
Tertibi 

: 7 
: 2 
: Telefon 

Yedi aylık 1945 
yılı ödeneği 

Lira 

ve başka haberleşme 

1945 yılının 12 
aylık tutarı 

Lira 

; ücret ve gilerleri 

1946 malî yılı 
için teklif 

Lira 

1945 yılı 
artığı 
Lira 

12 aylığına göre 
eksiği 
Lira 

50 810 87 103 150 000 62 897 

Bu tertibe konulan ödenek idare teşkilâtının telefon masraflariyle peşin ücretli haberleşmelerin 
ve bankalarca idare hesabına telgrafla yapılan havalelerle sair muhabere giderlerinin karşılığıdır. 

Evvelki seneler bütçelerine konulan ödeneklerin kifayet etmediği anlaşıldığından 1946 senesi için 
tasarruf tedbirleri düşünülmekle beraber bu tertibe (62 897) lira fazlasiyle (150 000) lira ödenek 
teklif edilmiştir. 

İ S . Sağı».: fi). 
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Bölüm : 8 
Madde : 1 
Tertibi : Sürekli görev yolluğu 

Yedi ayülk 1945 1945 yılınm 12 1946 malî yılı 1945 yılı 12 aylığına göre 
yılı ödeneği aylık tutarı için teklif arttığı eksiği 

Lira Lira Lira Lira Lira 

20 000 34 286 34 000 286 

Bu tertibe konulan ödenek evvelki sene bütçesine konulan ödeneğin bir seneliğine göre (286) 
lira eksik olarak teklif olunmaktadr. 

Bölüm : 8 
Malde : 2 
Tertibi : Geçici görev yolluğu 

Yedi aylık 1945 1945 yılının 12 1946 malî yrh 1945 yılı 12 aylığına göre 
yılı ödeneği aylık tutarı için teklif artığı eksiği 

Lira Lira Lira Lira Lira 

120 000 205 714 200 000 5 714 

Geçici görev yolluğu olarak bu tertipte evvelki yıl bütçesinin bir seneliğine f "re (5 714) lira 
noksaniyle (200 000) lira ödenek teklif olunmaktadır. 

Bolüm : 8 
Madde : 3 
Tertibi : Devir ve teftiş, yolluğu 

Yedi aylık 1945 1945 yılınm 12 
yılı ödeneği aylık tutarı 

Lira Lira 

1946 malî yılı 
için teklif 

Lira 

1945 yılı 12 aylığına göre 
artığı eksiği 

Lira Lira 

180 000 308 571 280 650 27 921 

Bu tertipte teklif olunan ödenek evvelki yıl bütçesine konulan ödeneğin bir yıllığına göre (27 921) 
lira noksan bulunmaktadır. 

Bölüm : 8 
Madde : 4 
Tertibi : Yabancı memleketler yolluğu 

Yedi aylık 1945 
yılı ödeneği 

Lira 

. 

1945 yılınm 12 1946 malî yılı 
aylık tutarı 

Lira 
için teklif 

Lira 

1945 yılı 12 aylığ 
artığı 

Lira 

ma göre 
eksiği 
Lira 

43 200 74 057 100 000 25 943 

Bu tertipte teklif olunan yüz bin lira gereç satın alınması için ingiltere ve Amerika'ya gönderi
len heyetin tahakkuk edecek yol masraflannın mahsubu ve beş bin liralık bir kısmı da yeni ihtiyaç
ların karşılanması içindir. 

(S. Sayan: 6) 
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Bolüm : 9 
Madde : 1 
Tertibi : Binaların, muharrik ve müteharrik edevatın aydınlatma, ısıtma, yakacak, yağ ve başka 

müstehlek maddeler giderleri 

Yedi aylık 1945 1945 yılının 12 1946 malî yılı 1945 yılı 12 aylığma göre 
yılı ödeneği aylık tutarı için teklif artığı eksiği 

Lira Lira Lira Lira Lira 

15 000 000 25 714 285 24 662 000 1 052 285 

Bu tertibe konulan ödenek lokomotiflerde kullanılan kömür, yağ ve su giderleri ile idarenin ısıt
ma, aydınlatma araçlarında sarf olunan gereç tutarından ve bu işlerde çalışan hizmetlilerin el emeği 
giderlerinden ibarettir. 

Evvelki senelerde elde edilen sonuçlar ve çelik ocaklı olup bakır ocakla değiştirilmekte olan loko-
motiflarin adedi gözönünde bulundurulmak suretiyle 1946 yılında (8 500 000 000) hamton kilometre 
yapılacağı ve 1945 senesinde olduğu gibi bir hamton kilometre için (82) gram kömür sarf edileceği 
tahmin edilmektedir. 

Buna nazaran : 
Lokomotifler için 697 000 ton 

ve ayrıca : 
Depolar için 20 000 » 

olmak üzere ceman 717 000 > 

Ereğli evsafında kömüre ihtiyaç hâsıl olacaktır. 

Verilen kontenjanlara göre bu miktar Ereğli kömürüne muadil olmak üzere: 

610 000 tonu Ereğli kömürü 
54 000 » Çeltek » 

160 000 » Linyit » 
Temin edilebilecektir. ; V " 
Ereğli kömürünün fob fiyatı 23,18 lira ise de bu kömürden 310 bin tonu denizden diğer kısmı da 

karadan nakledileceğinden deniz nakliyatı için nakliye ücreti, % 10 nakliye resmi ve diğer masrafla-
riyle birlikte maliyeti 25,56 liraya yükselmektedir.Buna göre kömür bedeli : 

Ton Fiyat Lira 

Ereğli 
Çeltek 
Linyit 
lira olmak üzere ceman 
liradan ibaret olup ayrıca : 
Rezidoyağı için 
Sürşofyağı için 
Alimantasyon giderleri için 
ve depolar giderleri olarak 
lira ilâve edildiği takdirde cer 
ve yağ* ve su masrafları 

610 000 X 
54 000 X 

160 000 X 

1 972 X 
323 X 

hı̂ mftt.İPTiTii'n Icfvmîıı* 

25,56 
11 
18,38 

850 
900 

= 15 591 600 
= 594 000 
= 2 940 800 

18 126 400 
= 1 676 200 
= 297 000 

214 200 
2 572 680 

22 886 480 liraya baliğ olur. 

( S. Sayna : 6) 
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Ton Fiyat Lira 

Kalorifer ve diğer ısıtma vasıtaları için sarfedile-
cek yakacak bedeli ile gaz ve elektrik gibi aydın
latma giderleri ve saire bedeli olarak (evvelki se
neler giderleri gözönünde bulundurulmak suretiyle) 1 775 520 lira 

ilâve edilerek bu tertip için 24 662 000 » 
teklif olunmaktadır. = = = = =MI 

Bu rakam 1945 yedi aylık bütçesinin bir seneliğinden 1 052 285 lira noksan bulunmaktadır. 

Bölüm 
Madde 
Tertibi 

: 9 
: 2 
: Demirbaş 

Yedi aylık 1945 
yılı ödeneği 

Lira 

eşyanın bakımı 

1945 yılının 12 
aylık tutarı 

Lira 

ve yenilenmesi. 

1946 mâlî yılı 
için teklif 

Lira 
1—:— — 

1945 yılı 
artığı 

Lira 

12 aylığına göre 
eksiği 

Lira 

100 0001 171 429 139 200 32 229 

İdarenin elinde bulunan demirbaş eşyanın iyi bir halde bulundurulması ve kullanılmıyacak ha
le gelenlerin yenilenmesi için yapılacak masraflara karşılık olan bu tertip için teklif olunan ödenek 
1945 yedi aylık bütçesinin bir seneliğine göre (32 229) lira noksan bulunmaktadır. 

Bölüm : 9 
Madde : 3 
Tertibi : Üst yapmın bakımı ve yenilenmesi 

Yedi aylık 1945 1945 yılının 12 1946 malî yılı 
yılı ödeneği aylık tutarı için teklif 

Lira Lira Lira 

10 400 000 17 828 572 16 573 000 

1945 yılı 12 aylığına göre 
artığı eksiği 
Lira Lira 

1 255 572 

Demiryollarının üst yapı kısımlarının bakım ve yenilenmesi giderlerine karşılık ola.ak bu yıl için 
teklif olunan (16 573 000) lira ödenek geçen yıl yedi aylık bütçesinin bir seneliğine göre (1 255 572) 
lira eksiklik göstermektedir. 

Bu tertipten yapılacak gider unsurları aşağıda gösterilmiştir: 

Lira 

Kadrolu raerauı* ve hizmetlilerin ücret ve gündelikleri 
» » » » aile zammı 
» > » » iaşe bedeli 

Kadrosuz amele gündelikleri 
Bayındırlık Bakanlığı İnşaat Dairesine 

Toplam 

Travers (176000 aded) 
Balast (300 bin metre küp) 
Yol alât ve edevatının bakım ve yenilenmesi (gereç kısmı) 

5 006 008 
937 920 
573 516 

5 022 556 
43 000 

11 583 000 

2 950 000 
1 350 000 

125 000 

( S. Sayısı : 6 ) 
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Lira 

Kar siperleri ve kar temizliği (gereç kısmı) 65 000 
Yol ferş gereci bakım ve yenilenmesi (gereç kısmı) 500 000 

Toplam 16 573 000 

Teklif olunan ödenekteki eksikliğin bir milyon lirası traverse, ikiyüz bin lirası balasta ve kalanı 
diğer giderlere ait bulunmaktadır. Ancak, ifası belli mevsimlere münhasır bulunan travers ve ba
last işlerinde yedi aylık malî senenin 12 aya iblâğı suretiyle mukayese yapıldığının ve travers ve 
balast işlerinin programlarına göre yedi aylık malî senede de tam sene ödeneği ile ifa edilliğinin 
nazara alınması iktiza etmektedir. 

Hattın normal travers ihtiyacı yılda 155000 aded olduğuna göre evvelki senelerde yapılamıyan 
değiştirmelerden 21000 adedinin 1946 da yapılması mümkün olabilecektir. Bu suretle değiştirilmesi 
geciken travers adedi 94000 e inecektir. 

1945 senesinde başlıyan altı senelik programa göre hareket edilerek 1946 senesi zarfında 300000 
metre küp balast döşenecektir. Bu suretle sene sonunda hattaki asgari balast miktarı (iki işletme 
hariç) % 30 a ve umumî vasati ise ;% 54 e çıkmış olacaktır. 

Bölüm : 9 
Madde : 4 
Tertibi : Binaların 

1er dâhil) 

Yedi aylık 1945 
yılı ödeneği 

Lira 

2 950 000 

L ve başka tesislerin bakımı ve yeı 

1945 yılının 12 
aylık tutarı 

Lira 

5 057 143 

1946 malî yılı 
için teklif 

Lira 

4 120 000 

1945 yılı 12 aylığına göre 
artığı eksiği 

Lira Lira 

937 143 

Köprüler, emniyet tesisatı mebani ve sairenin bakım ve yenilenmesi giderleri karşılığı olarak 
bu tertipte teklif olunan (4 120 000) lira 1945 yedi aylık bütçesinin bir yıllığına göre (937 143 
lira noksan bulunmaktadır. 

Bu ödeneği teşkil eden unsurlardan her birinin tutarı aşağıda gösterilmiştir: 

Kadrolu memur ve hizmetlilerin ücret ve gündelikleri 
» > » aile zammı 

Lira 

» » > iaşe bedeli 
Kadrosuz amele gündelikleri 

Telgraf müstehlek gereci 
Telgraf direği 
Köprüler gereci 
Sabit tesisatın bakımı ve yenilenmesi (gereç) 
Emniyet tesisatının bakımı ve yenilenmesi (gereç) 

Toplam 

Toplam 

1 251 500 
234 480 
143 380 

1 120 640 

2 750 000 
140 000 
180 000 
450 000 
300 000 
300 000 

4 120 000 

( S. Sayısı : 6 ) 



— 19 — 
Teklif olunan ödeneğin evvelki senenin oniki aylığına nazaran noksanlığı kısmen geçen yedi aylık 

sene bütçesine belirli mevsimlerde yapılması icabeden hizmetlere ait gereç ödeneğinin tam sene ihti
yacına kâfi gelecek mikdarda konulmasından ve kısmen çeşitli hizmet ödeneklerinde yapılan tasarruf
lardan ileri gelmektedir. 

Bölüm : 9 
Madde : 5 
Tertibi : Muharrik 

Yedi aylık 1945 
yılı ödeneği 

Lira 

9 308 000 

: ve müteharrik 

1945 yılının 12 
aylık tutarı 

Lira 

15 956 571 

edevatın bakımı ve 

1946 malî yılı 
için teklif 

Lira 

18 000 000 

yenil enmesi 

1945 yılı 12 aylığma göre 
artığı eksiği 

Lira Lira 

2 043 429 

Lokomotif ve vagonlarla motorlu trenlerin bakımları için yapılan elemeği ve gereç giderleri ile 
depolarda lokomotif ve vagon temizlenmesi işlerinde çalışan amele ücret ve gündelikleri, su tas
fiye tesisleri bakım giderleri, bu işlerde çalışan memur ve hizmetlilerin iaşe, aile zammı, fazla 
mesai vesaire gibi giderleri karşılığı olarak bu tertipte teklif olunan (18 000 000) lira 1945 malî 
yılı yedi aylık bütçesinin bir seneliğine göre (2 043 429) lira fazla bulunmaktadır. 

Bu fazlalık zaten mühim bir kısmı fenni ömrünü bitirmiş makine ve vagonların zaman geçtikçe 
tamirat masraflarının artmasından ve yaş itibariyle nispeten yeni olan makinelerle bütün nakliyatı 
başarmak mecburiyetinden dolayı bunların da yaptıkları fazla tren kilometre yüzünden sık sık tanv-
re alınmalarından ileri gelmektedir. 

Muharrik ve müteharrik vesaitin bu durumu karşısında yenileri temin edilip eskileri parktan çıka
rılmadıkça tamirat masrafının her sene bir miktar artacağı da tabiî görülmektedir. 

1946 senesi zarfında 22 milyon tren kilometre muadili 33 milyon lokomotif kilometre yapılabile
ceği ve altmışbin kilometre yapan bir lokomotifin büyük veya orta tamir görmesi lâzımgeldiğine gö
re 1946 senesi zarfında 33 000 000 : 60 000 — 550 lokomotifin tamir edilmesi ve 1000 yolcu ve 
6000 aded yük vagonunun da bakımlarmın yapılması ve ayrıca cari bakımlar ile motorlu tren bakım
ları, muharrik ve müteharrik edevatın elektrik tesisatı bakımlarının da yapılması lâzımgelmekte-
dir. Bu duruma göre muharrik ve müteharrik edf vatın bakım işlerinin tutarı şu şekilde tespit edil
miştir. 

Lira 

550 aded lokomotifin tamiri 
1000 aded yolcu vagonunun tamiri 
6000 aded yük vagonunun tamiri 
Mudanya - Bursa hattı lokomotif ve vagon bakımları 
Motorlu tren tamiratı 
Lokomotif ve vagonlardan elektrik tesisatı bakımı 
Atelye ve depolarda lokomotiflerin cari bakımları 
Atelye ve depolarda yolcu vagonları cari b a k m a n 
Atelye ve depolarda yük vagonları cari bakımları 
Depoların müstehlek demirbaş masrafları, depolarda çalışan amele ve işçi ücretle

ri, su tasfiye tesisatı giderleri 
îaşe bedeli 

7 700 000 
1 450 000 
1 980 000 

53 600 
200 000 

70 000 
3 558 100 

810 000 
750 000 

1 382 964 
938 743 

Toplam 18 893 407 

( S. Sayısı : 6 ) 
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Bakım ihtiyacının fazlasını teşkil eden (893 407) lira kısmen 12 nci bölümün 1 ııci «transit va

gonların ve kiralanan muharrik ve müteharrik edevatın onarma giderleri» tertibinden ve kısmen 
3525 sayılı kanun gereğince ingiltere'den temin olunan krediden alman ve hususi bir bölüme gi
der yazdarak bu işe tahsis edilen ödenekten karşılanacaktır. 

Bölüm : 9 
Madde : 6 
Tertibi : Bütün deniz taşıtlarının bakım ve yenilenmeni 

Yedi aylık 1945 1945 yılının 12 1946 m alî yılı 1945 yılı 12 aylığına göre 
yılı ödeneği aylık t u t an için teklif artığı eksiği 

Lira Lira Lira Lira Lira 

435 000 745 714 660 000 85 714 

Römorkör, mavna, şat, ve saire gibi deniz vasıtalarının bakım ve yenilenmesinde kullanılması iea-
beden kereste, çivi, zift, üstüpü ve saire gibi gereçl.crle bu işlerde çalışanların ücret, gündelik, iaşe, 
aile zammı, fazla mesai gibi giderleri bu tertiten karşılanmaktadır. 

Teklif olunan ödenek 1945 malî ydı yedi aylık bütçesinin senelik tutarına göre (85 714) lira nok
san bullnmaktadır. Bu tertipten ödenecek giderlerin mikdairları aşağıda gösterilmiştir. 

Lira 

Kadrolu memur ve hizmetlilerin ücret ve gündelikleri 
Kadrosuz amele gündelikleri 
Aile zammı 
îaşe 

Gereg 

ri 

Toplam 

Toplam 

330 980 
100 000 
54 900 
26 390 

512 270 
147 730 

660 000 

İskenderun iskelesinin yapılması bu limanda deniz vasıtalariyle yükleme ve boşaltmayı azalt
mış bulunmaktadır. Deniz taşıtlarının tamirlerinin yapılmış bulunması ve işe yaramaz hale gelen 
bazı taşıtların kadrodan çıkarılması giderlerde (85 714), liralık bir tasarruf sağlamıştır. 

Bölüm : 9 
Madde : 7 
Tertibi : Liman ve rıhtım ve tesislerinin bakımı ve yenilenmesi (Liman, rıhtım, iskele, duba, is-

tekatlar, silolar, mihaniki tesisler, yağ ve başka müstehlek gereç) 

Yedi aylık 1945 1945 yılının 12 1946 m alî yılı 1945 yılı 12 aylığına göre 
yılı ödeneği aylık tutarı için teklif artığı eksiği 

Lira Lira Lira Lira Lira 

400 000 685 714 500 000 185 714 

Lknan ve rıhtım tesislerinin bakım ve yenilenmesine taallûk eden bu ödenek 1945 yılı yedi aylık 
bütçesi ödeneğinin bir seneliğine göre (185 714) lira eksik bulunmaktadır. 

Tesislerin bu günkü durumu karşısında 1946 senesi ihtiyacının bu miktarla karşılanması müm
kün görülmüştür. 

( S. Sayısı: 6 ) 
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Bölüm : 9 
Madde : 8 
Artığı : Fidanlıklar ve tarım işleri 

Yedi aylık 1945 
yılı ödeneği 

Lira 

1945 yılının 12 
aylık tutarı 

Lira 

ücret ve giderleri 

1946 malî yılı 
için teklif 

Lira 

1945 y 
artığı 
Lira 

ıh 12 aylığına göre 
eksiği 
Lira 

250 000 428 571 300 000 

Bu tertibe konulan ödeneğin unsurları aşağıda gösterilmiştir: 

Genel Müdürlükçe tanzim olumn kadrolar 
Aile zammı 
iaşe 
Muvakkat amele gündelikleri 

İ28 571 

Lira 

Gereç 

Bölüm : 9 
Madde : 9 
Tertibi : Bilet basımevi ücret, gündelik ve giderleri 

Toplam 

Toplam 

58 116 
9 900 
3 613 

116 371 

188 000 
112 000 

300 000 

Yedi aylık 1945 
yılı ödeneği 

Lira 

1945 •yılının 12 
aylık tutarı 

Lira 

1946 malî yJı 
için teklif 

Lira 

1945 yılı 12 aylığına göre 
artığı eksiği 
Lira Lira 

10 000 17 143 24 000 6 857 

Bilet Basnnevinde çalışan işçilerin elemekleri karşılığını gösteren unsurlar şunlardır: 

Lira 

Kadrolu memur ve işçi ücret ve gündelikleri 
Aile zammı 
iaşe 
Kadrosuz amele gündelikleri 

13 992 
4 200 
1 533 
4 275 

Toplam 24 000 

Basımevi kadrosunun cari sene içinde tasfiyesi lâzımgeldiği gözöuünde tutularak ödenek evvelki 
seneye göre (6 857) lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

Bölüm : 9 
Madde : 10 
Tertibi : Basılı kâğıt, kırtasiye ve lergi karşılığı 

( S. Sayım : 6 ) 
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Yedi aylık 1945 1945 yılının 12 1946 m alî yılı 1945 yılı 12 aylığına göre 

yılı ödeneği aylık tutarı için teklif artığı eksiği 
Lira Lira Lira Lira Lira 

297 998 510 854 750 000 239 146 

Bu tertibe 1945 yılı için konulan ödenek kifayet etmediğinden diğer tertiplerden (245 000) 
lira miktarında bir aktarma yapılmış ve bu suretle 1945 yılının ödeneği (542 998) liraya yükselmiş
tir. Bu itibarla yedi aylık ödeneğin senelik olara rak mütalâasiyle hâsıl olan (239 146) lira fazlalık 
hakikatte mevcut değil demektir. 

Bu ödenek kifayetsizliğinde ve binaenaleyh, masraf artışında en mühim âmil ise elde mevcut ve 
ucuz fiyatla alınmış olan gereç stokunun tükenmesi ve yeni siparişlerdeki fiyat yüksekliğidir. 

(237 062) liradan ibaret bulunan İzmir Basımevi kadrosunun ücret ve gündelikleri ile aile zam
mı ve iaşe bedelleri de bu tertipten ödenmektedir. 

Bölüm : 10 
Madde : — 
Tertibi : Yükleme ve boşaltma ücret vev giderleri 

Yedi aylık 1945 1945 yılının 12 1946 mâlî yılı 1945 yılı 12 aylığına göre 
yılı ödeneği aylık tutarı için teklif artığı eksiği 

Lira Lira Lira Lira Lira 

2 000 000 3 428 571 3 100 000 328 571 

Limanlarda, istasyonlarda ve ambarlarda idare tarafından yaptırılmakta olan yükleme ve boşalt
ma işlerinin ücret ve masrafları bu tertipten karşılanmaktadır. 

îş hacmi karada ve denizde vukubulacak taşıma faaliyetine bağlı bulunduğundan bu ödenek her 
yıl mütehavil olarak teklif olunmaktadır. 

1946 senesi ihtiyacı 1945 yedi aylık bütçesinin bir yıllığına göre (328 571) lira eksik olacağı 
tahmin edilerek ona göre teklifte bulunulmuştur. 

Bölüm : 11 
Madde : 1 
Tertibi : Çeşitli demirbaşlar çoğaltılması. 

Yedi aylık 1945 1945 yılınm 12 1946 mâlî yılı 1945 yılı 12 aylığına göre 
yılı ödeneği aylık tutarı için teklif artığı eksiği 

Lira Lira Lira Lira Lira 

1 001 252 1 716 432 933 150 783 282 

Bu tertibe konulan ödenek 1945 senesi yedi aylık bütçesinin bir seneliğine nazaran (783 282) lira 
noksaniyle (933 150) lira olarak teklif edilmektedir. Bu netice teknik tesisat için lüzumlu demir
başlardan bir kısmmın 3525 sayılı kanunla ingiltere'den temin olunan krediden idareye aynlan kı
sımdan satınalınması mümkün olmasından ileri gelmektedir. 

Bölüm : 11 
Madde : 2 
Tertibi : Türlü yeni yapılar, tesisler karşılıklariyle arazi ve mülk satınalma bedelleri, kamulaş

tırma (Fidanlıklar dâhil). 

( S. Sayısı : 6 ) 
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Yedi aylık 1945 1945 yılının 12 1946 malî yılı 1945 yılı 12 aylığına göre 

yılı ödeneği aylık tutarı için teklif artığı eksiği 
Lira Lira Lira Lira Lira 

1 025 000 1 757 143 1 950 000 192 857 

1946 senesinde tesisi teklif olunan sanatoryum için bina satmalmmak üzere bu tertibe bir mil. 
yon lira miktarında ödenek konulmuş ve maddenin metninde ona göre değişiklik yapılmıştır. 

Lüzumlu büyük yeni yapı ve tesislerin inşası 4515 sayılı kanun mevzuu dâhilinde mütalâa edil
diğinden bu tertipte teklif olunan ödenek kamulaştırma giderlerine ve bir kısım müteferrik inşaata 
tahsis edilmiş bulunmaktadır. 

Bölüm : 12 
Madde : 1 
Tertibi : Transit vagonlarının tatil, tazmin ve onarma ücreti ve kiralanacak vagon ve loko

motiflerle deniz taşıtlarının kira ve onarma karşılık ve giderleri 

Yedi aylık 1945 1945 yılının 12 1946 malî yrı 1945 yılı 12 aylığına göre 
yılı ödeneği aylık tutarı için teklif artığı eksiği 

Lira Lira Lira Lira Lira 

1 000 000 1 714 286 1 605 000 109 286 

Bu tertipte teklif olunan ödenek transit vagonların tatil, tazmin ve onarma masraflarını ve ya
pılan kira mukaveleleri mucibince kiralanmış olup halen kullanılmakta olan lokomotif ve vagonla
rın ve lüzumunda kiralanacak deniz taşıtlarının kira giderlerini ihtiva etmektedir. 

Kiralanmak suretiyle kullanılan muharrik ve müteharrik edevatın onarma giderleri de bu ter
tipten yapılmaktadır. 

1946 senesi zarfında yapılacak hizmetlerin 1945 yedi aylık bütçesinin seneliğine nazaran 
(109 286) lira noksaniyle ifa edilebileceği anlaşılmış ve ona göre ödenek teklif edilmiştir. 

Bölüm : 
Madde : 
Tertibi : 

12 
2 
Semplon 

Yedi aylık 1945 
yılı ödeneği 

Lira 

. ekspresi açığının 

1945 yılının 12 
aylık tutarı 

Lira 

Türkiye payı 

1946 malî yılı 
için teklif 

Lira 

1945 yılı 
artığı 

Lira 

12 aylığına göre 
eksiği 

Lira 

1 1 1 

Bu tertibe geçen sene olduğu gibi bir lira ödenek teklif edilmiştir. 

Bölüm : 12 
Madde : 3 
Tertibi : Komşu demiryollarına verilen rödövanslar 

Yedi aylık 1945 1945 yılının 12 1946 malî yılı 1945 yılı 12 aylığına göre 
yılı ödeneği aylık tutarı için teklif artığı eksiği 

Lira Lira Lira Lira Lira 

8 000 13 714 8 000 5 714 

( S. Sayısı: 6 ) 
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Pityon - Svilemgrad hattı, Cenup Demiryolları ve diğer mücavir hatlarla aramızdaki komşuluk 

münasebetleri dolayısiyle anlaşmaları gereğince ve -ilmekte olan para olup evvelki senenin aynıdır. 

Bölün* : 12 
Madde : 4 . ,' ' 
Tertibi : Demiryolları birlikleri ve takas büroları yönetim ve temsil giderleri 

Yedi aylık 1945 1945 yılının 12 1946 malî yılı 1945 yılı 12 aylığına göre 
yılı ödeneği aylık tutarı için teklif artığı eksiği 

Lira Lira Lira Lira Lira 

6 000 10 286 50 000 39 714 

Milletlerarası demiryolu münasebetlerinin doğurduğu alacak ve borçlan tasfiye eden demiryolu 
idareleri takas bürolarına ve muhtelif demiryolu birliklerine katılmamız sebebiyle kabul edilmiş 
olan milletlerarası anlaşmalar esasları dairesinde verilmekte olan yönetim ve temsil masrafları bu 
tertibe konulan ödenekten karşılanmaktadır. 

Harp içinde ödenmeyen borçlar da gözönünde tutulmak suretiyle bu tertibe 1945 yedi aylık büt
çesinin bir yıllık tutarına göre (39 714) lira fazla ödenek teklif edilmiştir. 

Bölüm : 13 
Made : 1 
Tertibi : Gelir getiren mülklerin resim ve vergileri 

Yedi aylık 1945 1945 yılının 12 1946 malî yılı 1945 yılı 12 aylığına göre 
yılı ödeneği aylık tutarı için teklif artığı eksiği 

Lira Lira Lira Lira Lira 

7 000 12 000 10 000 2 000 

İdareye ai olup irat getiren emlâkin resim ve vergi giderleri bu tertibe konulan ödenekten kar
şılanmakta dır. Evvelki seneler sarfiyatına göre on bin liranın bu ödemelere kifayet edeceği anla
şıldığından iki bin lira noksan ödenek teklif edilmiştir. 

Bölüm : 13 
Madde : 2 
Tertibi : Kazalar neticesinde husule gelen her türlü zarar ve ziyan karşılıklariyle ölenlerin 

varislerine, malûl kalanlara, gerek taşıma sırasında ve gerekse emanet odalarına ve
rildikten sonra hasar ve ziyaa uğrayan eşya sahiplerine verilecek tazminat 

Yedi aylık 1945 1945 yılının 12 1946 malî yılı 1945 yılı 12 aylığına göre 
yılı ödeneği aylık tutarı için teklif artığı eksiği 

Lira Lira Lira Lira Lira 

50 000 85 714 165 000 79 286 

Bu tertibin metni kazalar neticesinde üçüncü şahıslara yapılan ve idarece tazmini lâzımgelen za
rarların ödenebilmesini sağlıyacak şekilde değiştirilmiştir. 4341 sayılı kanunla kabul edilen esaslar 
dairesinde zayi eşya sahiplerine beyan edilen kıymet üzerinden tazminat verilmesi icabetmekte oldu
ğundan gerek bu gibilere ve gerekse kazalar neticesinde husule gelip idarece tazmini icabeden zarar
larla kazalarda ölen veya malûl kalanlara verilecek tazminat bu tertibe konulan ödenekle karşılanmak
tadır. Tazmin bedellerinin ziyaı mümkün mertebe karşılıyabilmesini sağlamak üzere 1946 ödeneği 
(79 286) lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

( S. Sayısı : 6 ) 
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Bolüm : 13 
Madde : 3 
Tertibi : Geri verilecek paralar ve kesenek 

Yedi aylık 1945 1945 yılının 12 1946 malî yılı 1945 yılı 12 aylığma göre 
yılı ödeneği aylık tutan için teklif artığı eksiği 

Lira Lira Lira Lira Lira 

10 000 17 143 18 000 857 

1945 yılı yedi aylık ödeneğin bir seneliğine göre (857) lira fazlasiyle ödenek teklif edilmiştir. 
Bölüm : 14 
Madde : 1 
Tertibi : Ücret ve gündelikler 

Yedi aylık 1945 1945 yılınm 12 1946 malî yılı 1945 yılı 12 aylığma göre 
yılı ödeneği aylık tutarı için teklif artığı eksiği 

Lira Lira Lira Lira Lira 

87 000 149 143 126 867 22 276 

Trabzon - îran transit yolu otobüs ve kamyon işletmesinde çalışan memur ve hizmetlilerin ücret 
ve gündelikleriyle iaşe bedeli kargılığı olarak, 1946 senesi için tanzim olunan kadroya göre hesap 
edilmek suretiyle, (126 867) lira teklif edilmektedir. Münhallerin kadro adedinden indirilmesi 

suretiyle (22 276) liralık bir tasarruf yapılmıştır. 

Bölüm 
Madde 
Tertibi 

Yedi a 
yılı 

: 14 
: 2 
: Başka 

ylıkl945 
ödeneği 

Lira 

| 

seneler giderleri 

1945 yılının 12 
aylık tutarı 

Lira 

1946 malî yılı 
içm teklif 

Lira 

1945 yılı 
artığı 
Lira 

12 aylığına göre 
eksiği 
Lira 

115 000 197 143 242 679 45 536 

Bu işletmeye yeniden 28 kamyon verilmiş bulun mkatadır. Bu suretle yakıt, onarma ve sair masraf
lar artmış olduğundan 1946 senesi için evvelki sene bütçesinin bir seneliğine göre (45 536) lira fazla 
ödenek teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Bölüm : 15 
Madle : 
Tertibi : Satmalınan demiryol ve limanların senelik faiz ve itfa karşılıkları ve başka giderleri 

Yedi aylık 1945 1945 yılının 12 1946 malî yılı 1945 yılı 12 aylığına göre 
yılı ödeneği aylık tutarı için teklif artığı eksiği 

lira Lira Lira Lira Lira 

2 550 000 4.371 429 4 450 000 78 571 

Bu tertip için teklif olunan ödenek hususi kanunları gereğince satın alınan demiryol ve liman
ların mukavelenamelerinde belirtilen senelik taksitleri karşılığıdır. 1946 bütçe yılı içinde ödenecek 
taksitler aşağıda göGerilmiştir. Bu miktar yedi aylık 3145 bütçesi ödeneninin seneliğine ıvyırası tak
sitlerin tediye zamanlarının mukavelenamelerine gere belirli olmasından ileri geimekıedL. 

< S. Sayısı: 6 ) 
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Dmiryol veya liman şirketlerinin 

Anadolu. Demiryolları 
Mersin - Tarsus - Adana hattı 
Haydarpaşa limanı 
Şark demiryolu 
izmir - Kasaba ve temdidi demiryolu 
Aydın demiryolu 
Emarjman 

adı Ecnebi parası 

8 677 301,04 isviçre 
65 592,40 » 

647 115,65 > 
1 669 000,— » 

12 665 000,— Fransız 
146 440,— Sterlin 

frangı 
•» 

> 
» 
» 

Muadili Türk 
Lirası K. 

3 331 729,72 
284 734,70 
767 345,60 

Anadoru,Mersin - Tarsus - Adana 
Şirketi için 
Aydın demiryolu için 
Şark demiryolu için 

Muhtemel kur farkları ve sair masraflar 

demiryolları ile Haydarpaşa Liman 
10 000 
5 000 
2 850 

Toplam 

Toplam 

17 850,— 

4 401 660,02 
48 339,98 

4 4£.0 000,— 

Bölüm 
Madde 
Tertibi 

16 
1 
3274 ve 3319 sayılı kanunlar gereğince satmalınacak muharrik ve mütelıarirk ede
vat karşılığı ile gümrük resmi ve başka giderleri 

Yedi aylık 1945 
yılı ödeneği 

Lira 

1945 yılının 12 
aylık tutarı 

Lira 

1946 malî yılı 
için teklif 

Lira 

1945 yılı 12 aylığına göre 
artığı eksiği 
Lira Lira 

Alman firmalariyle aktolunan mukavelename ile sipariş edilmiş olan muharrik ve müteharrik 
edevatın tesellümüne bugünkü vaziyet yüzünden imkân görülememekte olduğundan bu tertip için 
bir lira ödenek teklif edilmiştir. 

Bölüm : . 16 ' 
Madde : 2 
Tertibi : 3980 sayılı kanun gereğince satmalınacak muharrik ve müteharrik edevat karşılığı 

ile başka giderleri 

Yedi aylık 1945 
yılı ödeneği 

Lira 

115 000 

1945 yılının 12 
aylık tu tan 

Lira 

197 143 

1946 malî yılı 
için teklif 

Liıra 

1945 yılı 12 aylığına göre 
artığı eksiği 
Lira Lira 

197 142 

Bir Ingiilz firmasiyle aktolunan mukavelename gereğince sipariş olunan 650 yük vagonundan ka
lan 80 vagonun 1946 senesinde tesellüm edileceği tahmin edilmemekte olduğundan tertibin muha
fazası için bir lira ödenek konulmuştur. 

[(S. Sayjsi[:0) 



Bolüm : 16 
Madde : 3 
Tertibi : İİ525 sayılı kanunla tasdik olunan on milyon sterlinlik krediden idarece kullanılan 

kısmın itfa ve faiz karşılığı 

Yedi aylık 1045 1945 yılının 12 1946 malî yılı 1945 yılı 12 aylığına göre 
yılı ödeı\eği aylık tutarı için teklif artığı eksiği 

Lira Lira Lira Lira Lira 

250 000 428 571 1 000 000 571 429 

3525 sayılı kanunla tasdik olunan anlaşma gereğince ingiltere'den temin olunan on milyon ster
linlik krediden kullanılması idareye devredilen kısmın itfa ve faiz karşılığı bu tertipten ödenmek
tedir. Normal it ta cetveline göre 1*946 senesinde hazineye ödenmesi tahmin olunan miktara karşı
lık olmak üzere bir milyon liralık ödenek teklif edilmiştir. 

Bölüm : .16 
Madde : 4 
TVrtibi : 4515 sayılı kanun gereğince girişilecek yüklenmeler karşılığı, bonoların itfa ve faiz 

karşılığı ile gümrük resmi, muamele vergisi ve başka giderleri 

Yedi aylık] 945 1945 yılının 12 1946 malî yılı 1945 yılı 12 aylığına göre 
yılı ödeneği aylık tutarı için teklif artığı eksiği 

Lira Lira Lira Lira Lira 

4 890 000 8 382 857 8 000 000 382 857 

4515 sayılı kanunun birinci maddesinde sayılan işlerden 1946 yılı zarfında yapılacak olanlarla alı
nacak gerecin tutarlarının ödenmesi ve aynı kanuna dayanılmak suretiyle evvelki senelerde çıkarılıp 
1946 senesinde vadesi sona erecek bono bedellerinin ödenmesi için bu tertibe sekiz milyon lira ödenek 
teklif edilmiştir. 

4515 sayılı kanun her malî yılı için en çok sekiz milyon liralık ödeneğin verilmesine mezuniyet ve
rilmektedir. 

Bölüm : 
Madde : 
Tertibi : 

]7 
1 
Yabancı uzmanlar ücreti 

Yedi aylık İ 945 
yılı ödeneği 

Lira 
—̂ _̂ ^ 

1945 yılınm 12 
aylık tutarı 

Lira 

1946 malî yılı 
için teklif 

Lira 

1945 yılı 
artığı 

Lira 
eksiği 
Lira 

25 000 42 857 29 900 12 957 

Bu tertip için teklif edilen ödenek, mevcut ve müstahdem uzmanlara, bağıtları gereğince verile
cek senelik üaret miktarının aynıdır, Mevcut uzmanlarla bunlara ücretler aşağıda gösterilmiştir, 

{8. %wı;6) 



Lira 

13 500 Yol dairesinde çalışan iki uzmana, bağıtları gereğince ödenecek senelik miktar: 
Beheri (560) lira X 2 = 1 120 X 12' = 13 440 

10 800 Sivas cer atelyesinde çalışan kauçuk uzmanına ödenecek miktar. 
900 x 12 = ıo 800 Wı:;;." _ _ __ - _ ..' 

5 600 Malzeme dairesi hizmetlerinde çalışan bir uzmanın senelik ücreti 
567 X 12 

29 900 _ [' 

1946 yılı içinde yeniden getirilecek ve hizmetlerine son verilecek yabancı uzman bulunmadığından 
yolluk teklif edilmemiştir. 

Bölüm : 17 
Madde : 2 
Tertibi : Tahsil ve staj için yabancı memlekete gönderilecek öğrencilerin ücretleri, tahsil, te

davi ve başka giderleri ' 

Yedi aylık 1945 1945 yılının 12 1946 malî yılı 1945 yal 12 aylığına göre 
yık ödeneği aylık tutarı için teklif artığı eksiği 

Lira lira Lira Lira Lira 

156 800 268 800 266 480 2 320 

1946 yılında yabancı memleketlere yeniden öğrenci gönderilmiyeceği cihetle halen mevcut bulu
nanların tahsil, tedavi ve başka giderleri karşılığı olarak gerekli ödenek istenilmektedir. 

Yabancı memleketlerde bulunan öğrenci sayısı ile bunların bulundukları memleketler ve öğrenci 
giderleri aşağıda arzedilmiştir. 

Öğrenci Bulunduğu Bir talebeye Aylık Yıllık Tahsil ve tedavi masrafı Genel 
sayısı memleket biraylık ücret ücret tutan beheri için 500 liradan tutarı 

Lira Lira Lira Lira Lira 

49 İsviçre'de 160 7 840 94 080 24 500 
51 Amerika'da 200 10 200 122 400 25 500 

100 Toplam 18 040 216 480 50 000 

Bölüm : 18 
Madde : 1 
Tertibi : Demiryol Meslek okulu ücret ve bütün giderleri (Öğrencilerin yollukları, mezunlara 

verilecek teçhizat bedeli dâhil demirbaş hariç) 
Yedi aylık 1945 1945 yılının 12 1946 malî yılı 1945 yılı 12 aylığına göre 

yılı ödeneği aylık tutarı için teklif artığı eksiği 
Lira Lira Lira Lira Lira 

, ., . ı- . - m ı - i * ' ' ' * 

250 000 428 572 349 896 78 676 

Demiryol Meslek okulunda 364 öğrenci mevcut olup bu okulun giderleri öğrenci sayısına ve okulda 
4aşe edilen personel miktarına göre hesaplanmış ve giderlerin müfredatı aşağıda arzedilmiştir. 

118 580 
147 900 

266 480 

JS, Say^iSİ 



Lira 

112 112 364 öğrencinin günde (110) kuruştan 280 günlük iaşeleri karşılığı 
9 240 30 kişilik hizmetli ve öğretmen iaşeleri karşılığı 

103 384 Kadrolarına göre aylıklar ve aile zamları tutarları 
69 160 Öğrenci giyecekleri; beher talebe için (190) lira hesabiyle 
15 000 Kitap vesaire 
13 000 Harçlık (Beher talebeye ayda dört liradan) 
20 000 öteberi giderleri 
8 000 Tedris ücreti 

349 896 Toplam 

Bölüm : 18 
Madde : 2 
Tertibi : Sanat okulu genel giderleri 

Yedi aylık 1945 
yılı ödeneği 

Lira 

310 000 

1945 yılının 12 
aylık tutarı 

lira 

531 429 

1946 malî yılı 
için teklif 

Lira 

585 053 

1945 yılı 12 aylığına göre 
artığı eksiği 

Lira Lira 

53 624 

Sanat Okulu giderleri, 1945 7 aylık ödeneğinin senelik olarak mütalâa halinde (53 624) lira 
fazlalık göstermektedir. Fazlalık, 1945 yılında talebe iaşesi (100) kuruştan ve melbusatı da (87,5) 
liradan hesaplanmış olduğu halde bu miktarlarla iaşe ve melbusat ihtiyaçlarının karşılanamadığı 
görüldüğünden Meslek Okulunda olduğu gibi iaşenin (110) kuruştan ve melbusatın da (190) liradan 
hesaplanmasından ileri gelmiştir. 

Bu okuldaki öğrenci sayısı ile harcanması gereken giderler aşağıda müfradat veçhile gösterilmiş
tir. 

Lira 

160 000 

7 161 
293 892 
76 000 
16 000 
20 000 
12 000 

400 Öğrencinin günde (llö) kuruştan (330) günlük iaşeleri karşılığı; (165 200). lira 
tutmakta ise de (5 200) lira indirilmiştir. 
Personel iaşesi 
Memur ve ve hizmetliler ücret ve aile zamları 
Talebe melbusatı 
Kitap, kırtasiye vesair (öğrenciler için) 
Öteberi giderleri 
Tedris ücreti 

585 053 Toplam 

Bölüm : 18 
Madde : 3 
Tertibi : Pansiyonlar ve ilkokullar genel giderleri (okul bulunmayan yerlerdeki memur ve 

hizmetlilerin ve bunlardan vazife başında kazaya uğrayarak ölenlerin iaşesiyle Ödevli 
oldukları çocuklarının tahsillerini temin için açılan pansiyonlar ve ilkokulların bü
tün gidereri) 

(B% S a y » i : 6 i 
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Yedi aylık 1945 1945 yılının 12 1946 malî yılı 1945 yılı 12 aylığına göre 

yılı ödeneği aylık tutarı için teklif artığı eksiği 
Lira Lira Lira Lira Lira 

210 000 360 000 345 324 14 676 

Okul bulunmıyan yerlerde vazife gören personelin ('ocuklarını okutmak üzere idarece orta okul 
öğrencileri için iki pansiyon ve ilk okul öğrencileri içinde yine iki yatılı ilkokul vücuda getirilmiştir. 

Bunların bulundukları yerler ve öğrenci sayıları şöyledir: 

öğrenci 
sayısı 

100 
125 

100 
140 

Pansiyonlar: 
Kayseri 
İzmir 
İlkokullar: 
Eskişehir 
Konya 

465 Toplam 

Öğrenci sayısına göre hesaplanan giderlerin müfredatı ve miktarları aşağıda arzedilmiştir. 

Lira 

Memur ve hizmetliler ücret ve gündelikleri ^ 
Öğrenci iaşesi (günde 100 kuruşların)! 
Personel iaşesi 
Öğrenci melbusatı (İlk okullarda 150 orta okullarda 200 lira hesabiyle). 
Kitap ve kırtasiye giderleri 
Isıtma ve aydınlatma giderleri 
öteberi giderleri „« 

345 324 Toplam 

Bölüm : 18 ~> • " " : : '••"•• 
Madde : 4 '£-?/ 
Tertibi : Teknik Üniversite ile teknik elemanyetiştiren başka okullarda okutulan idare öğren

cilerinin giderleri 

Yedi aylık 1945 1945 yılının 12 1946 mâlî yılı 1945 yılı 12 aylığına göre 
yılı Ödeneği aylık tutarı için teklif artığı eksiği 

Lira Lira Lira Lira Lira 

93 504 
123 225 

19 345 
81 000 

9 250 
6 000 

13 000 

63 800 109 371 74 835 34 536 

İdarenin muhtaç bulunduğu mühendis ve diğer teknik elemanları yetiştirmek üzere Teknik Üni
versitede ve teknik okullarda okutulan öğrenci sayısı ve beher öğrenciye Millî Eğitim Bakanlığınca 
tesbit edilen miktara göre verilecek ücret aşağıda gösterilmiştir. 

Bu tertip için teklif edilen ödenekteki eksiklikl945 de bir kısım öğrencinin tahsillerini ikmal ede
rek hizmete alınmasından ileri gelmektedir. 

JS, ÖajpHiJB), 
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Lira öğrenci sayısı 

37 050 39 Teknik Üniversitede, beher öğrenci için (950) lira hesabiyle 
37 785 33 Teknik okulda, beher öğrenci için (1 145) lira hesabiyle. 

74 835 Toplam 

Bölüm : 19 
Madde : — 
Tertibi : Mahkeme giderleri, harçları ve serbest avukat ücretleri. 

Yedi aylık 1945 1945 yılınm 12 1946 mâlî yılı 1945 yılı 12 aylığma göre 
yılı ödeneği aylık tutarı için teklif artığı eksiği 

lira Lira Lira Lira Lira 

30 000 51 429 60 000 8 571 

Bu tertip için istenilen ödenek 1945 yılının seneliğine nazaran (8 571) lira fazladır. 
Fazlalık, artan mahkeme giderlerini ve yenidenyapılan bağıtlarla idare dâvalarının takibine me

mur edilen bazı serbest avukat ücretlerini karşılamak içindir. 

Bölüm : 20 
Madde : 
Tertibi : Eski 

Yedi aylık 1945 
yılı Ödeneği 

Lira 

yıllar borçları 

1945 yılının 12 
aylık tutarı 

Lira 

1946 malî yılı 
için teklif 

Lira 

1945 yılı 
artığı 
Lira 

12 aylığına göre 
eksiği 
Lira 

10 000 17 143 50 000 32 857 

Bu tertip için 1945 yılının seneliğine göre (32 857) lira fazla ödenek iestenilmekte olup, fazlalık 
1941 sayılı yorum kararı gereğince ödenmesi icabeden kademe zamlarını karşılamak içindir. 

1945 yılında yeter derecede ödenek olmadığı için gerek idarede mevcut ve gerekse muhtelif se
beplerle ayrılmış bulunan bir kısım hizmetlilerin tahakkuk eden kademe zamları ödenememiştir. 

Bölüm : 21 
Madde : 
Tertibi : 1715 sayılı kanunun 8 nci maddesi gereğince Cumhuriyet Merkez Bankasına verilecek 

kâğıt para amortismanı karşılığı 

Yedi aylık 1945 1945 yılının 12 1946 m alî yılı 1945 yılı 12 aylığına göre 
yılı ödeneği aylık tutarı için teklif artığı eksiği 

Lira Lira Lira Lira Lira 

772 637 1 324 521 1 324 467 54 

idarenin 1946 yılı için hazırladığı gider bütçesi tutarı - bu bölüm ödeneği hariç - (132 446 715) 
lira olduğuna göre 1715 sayılı kanunun 8 nci maddesi gereğince Cumhuhiyet Merkez Bankasına ve
rilecek kâğıt para amortismanı karşılığı olarak bu miktarın % 1 nin verilmesi lâzımgelmektedir. 

( S. Sayısı: 6 ) 
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Bölüm : 22 
Madde : 
Tertibi : Demiryolları spor kurumlarına yardım 

Yedi aylık 1945 1945 yılının 12 1946 malî yılı 1945 yılı 12 aylığına göre 
yılı ödeneği aylık tutan için teklif artığı eksiği 

Lira Lira Lira Lira Lira 

1 750 3 000 15 000 12 000 

3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu ve ahiren yayınlanan kararname gereğince idareye yükletil
miş bulunan spor giderlerini karşılamak maksadiyle bu bölüme konulan ödeneğin oniki bin lira ka
dar artırılması zaruri görülmüştür. 

Bölüm : 23 .,— _ - - . . . . . . . 
Madde : 
Tertibi : Demiryollar dergisine yardım 

Yedi aylık 1945 1945 yılının 12 1946 malî yılı 1945 yılı 12 aylığına göre 
yılı ödeneği aylık tutarı için teklif artığı eksiği 

Lira Lira Lira Lira Lira 

5 000 8 571 5 000 3 571 

Her yıl dergiye yapılan yardımın aynı olmak üzere 1946 yıh içinde bu bölüme 5 000 liralık öde 
nek istenilmektedir. Bu miktar derginin 1946 senesi ihtiyacı için kâfi görülmektedir. 

Bölüm : 24 
Madde : 
Tertibi : İşyerlerinde ve sürekli işlerde çalışan işçi ve hizmetlilerin iş kazalariyle meslek has

talıkları ve analık sigortaları karşılığı. 

Yedi aylık 1945 1945 yılının 12 1946 malî yıh 1945 yılı 12 aylığına göre 
yılı ödeneği aylık tutarı için teklif artığı eksiği 

Lira Lira Lira Lira Lira 

655 458 655 458 

Çalışma Bakanlığının gösterdiği lüzuma ve 4772 sayılı kanun icaplarına göre idarenin işyerle
rinde, sürekli işlerde çalışan geçici işçi ve amelenin senelik kazançları tutarının, - iş kazaları ile mes
lek hastalıkları için %5 ve analık için % 1 üzerinden - genel olarak % 6 sı nispetinde bir gideri 
karşılamaya yeter ödeneğin 1946 bütçesine konulması gerekmiş bulunduğundan yeniden açılan hu
susi bir bölüme bu miktarda ödenek konulmuştur. 

4772 sayılı kanunun 83 ncü maddesi; « Devlet Denizyolları ve limanları işletme genel ida
resinin kütüklü ve daimi memur ve hizmetlileri için aynı kanunun hükümlerinin uygulanmıyaca-
ğını » açıkladığı için konulan ödenek de bu kabîl memur ve hizmetlilerin senelik ücretleri hesaba alın
mamıştır. 

( S. Sayısı: 6 ) 
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Bütçe gelir kısmı gerekçesi 

Katma bütçeli bir idare olması bakımından giderini kendi geliri ile karşılamak zorunda bulunan 
Devlet Demiryolları 1946 yılı için kestirilen gelirrakamlannın üzerinde, de önemle durmuştur. Bi
lindiği gibi işletme bütçesi, her şeyden önce, müessesenin bu bütçeyi uygulayacağı süre için kestiri
len iş hacmine bağlıdır. 

Harbin sona ermiş olmasına rağmen barışm henüz gelmeyişi, ekonomik ve sosyal durumun ola
ğanüstü niteliklerini giderememiş ve bu yüzden yeni yıl bütçesinin hazırlanmasında da normal bir 
işletme devresi isterlerinin değil, bugünkü şartların ve- ölçülerin gözönünde tutulması gerekli bu
lunmuştur. Bu bakmdan önümüzdeki yıl iş hacminde bugünkü ölçüye göre büyükçe bir darlık ve
ya genişlik beklemeye imkân yoktur. Barışın sağlanması halinde askerî yolcu ve eşya taşımalarında 
belirli bir azalma olsa bile birçok birliklerin ve bunların gereçlerinin taşınmasına ve terhis işlerine 
uzunca bir süre içinde devam edileceği muhakkaktır. 

Kaldı ki, barışın umulduğundan önce gerçekleşmesi ile bu gibi taşımaların önümüzdeki yılın an
cak ilk aylarında devam edebileceği düşünülse bile değişecek sosyal ve ekonomik şartları demiryolla
rına ek bir grafik Bağlıyacağına şüphe edilemez. Bu itibarla 1946 yılı iş hacminde önemli bir deği
şiklik beklememek yerinde olur. 

îş hacminin hemen hemen aynı kalacağı kabuledilince gelir üzerindeki değişiklikleri sadece ta
rife değişikliklerinde aramak gerekecektir. Yüklendiği kamu hizmetini kamu yaramına en uygun 
şartlarla sürekli ve kesiksiz olarak başarmayı amaç edinen Devlet Demiryolları İdaresi, harp yılların
daki anormal durumun taşıma işlerinde kendisine fiili bir tekel sağlamasına rağmen ancak en dar 
ölçüde yapmakta olduğu giderlerine yetebilecek bir gelir elde etmeye çalışmış, her türlü iş alanın
da haklı görülen kâr ve kazanç hadlerine ulaşmayı düşünmemiş ve « mümkün olduğu kadar ucuz hiz
met » prensipinden ayrılmamıştır. Bir halde ki,işletme ile birinci derecede ilgili gereçlerin harp 
yıllarındaki fiyat yükselişleriyle demiryol tarifelerinin yükselişlerinin en sathi bir incelenişi bile 
bu gerçeği kavramaya yetmektedir. Daima bu anaprensipe bağlı olan Demiryolları önümüzdeki yıl 
içinde de, çok kere kaçınılması güç ve zararlı reperküsyonlar doğurabilecek tarife yükseltmeleri yap
mak düşüncesinde değildir, öteyandan tarifelerin indirilmesi de işletme giderleri üzerinde her-
zaman derin etkileri görülen gereç ve elemeği maliyetlerinin ucuzlamaları şartına bağlı kalmak zo
rundadır. İşletme açığı vermeden başka bir deyimle, Devlet Hazinesine yük olmadan işletmeyi 
sağlamak Ödevinde olan müessese ekonomik ve sosyal şartların düzelmesiyle giderlerinde bir kısıntı 
yapmadıkça tarife değişiklikleri sadece pratik ve rasyonel esaslara uymak düşüncelerinden ileri 
gelecektir. 

önümüzdeki yılın iş hacmi ve geliri konusunda yapılan bu inceleme, bütçe gelirinin kestirilme
sinde en doğru yolun elde edilmiş gelir rakamlarının esas tutulması olduğunu göstermiştir. 

Nitekim 1944 malî yılında da yolcu ve eşya taşımalariyle liman gelirleri olarak kestirilen 
(128 531 600) liraya karşılık (304 860) lira bir fazla ile (128 836 460) lira elde edilmişti. İçinde bu
lunduğumuz 7 aylık devrenin gelir yürüyüşü bütçeye konulan gelir rakamlariyle karşılaştırıldığı 
zaman büyük bir uygunluk görülmekte olduğundan gelirin, 7 aylık rakamların 12 aylık tutarları üze
rinden kestirilmesi gerçeğe en yakın olmak değerinde görünüyor. 

Sunulan bütçe tasarısının (B) cetvelinde yolcu ve eşya taşımalariyle liman ve iskelelerinin gelir
leri için konulan rakamlar bu suretle bulunmuştur. Ancak şimdiye kadar parasız taşman posta eşya
sının belirli bir ücret karşılığı taşınması kararlaştırıldığından bagaj ve mesajeri ve seyri hafif gelir
lerinin rakamları pek az miktarda yükseltilmiş, herhangi suretle görülmesi mümkün olmayan kesirli 
rakamlar yerine de yuvarlak rakamların konulması uygun görülmüştür. 

Bu suretle yolcu ve eşya taşımaları ile liman ve iskeleler ve Trabzon - İran otobüs ve kamyon 
gelirleri toplamı (131 850 000) lira olarak kestirildi. 

( S. Sayısı : 6 ) 
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Gelir bütçesinin müteakip bölümleri için tahmin edilen gelirlerde de yine 1944 yılmm fiili tahsi

latı ve 1945 yılı tahminine göre bu yılrn ilk aylarının gelirleri esas tutulmuştur. 

7 aylık bütçe devresindeki tarife değişiklikleri: 

Bu devre içinde başlıca aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: 

1. — Yolcu tarifelerinde : 

a) Gezi yolu ile öğrencilerine daha geniş ve gerçek bilgi toplayabilmelerine fırsat vermek için 
öğretmenlere, her yılın Mayıs başından Ekim ayının sonuna kadar olmak üzere öğrencilere olduğu 
gibi ucuzluk sağlanmıştır. 

b) Millî kültüre yarar oyun ve konserler vermek için gurup halinde gezen tiyatro ve müzik sa
natkârlarına en az beş kişi olmak şartiyle tarifede % 50 indiriş yapılmıştır. 

c) öğrenci ve öğretmen ücretlerinin Erzurum - Hudut hatlarında da yürütülmesi kabul edil
miştir. 

2. — Eşya tarifelerinde : •.?-

a) Tenzilli yaş meyve ve sebze tarifesine turunç gülerden olan (Altıntop) katılmıştır. 

b) Portakal, lnnon ve benzerlerine mahsus olup evvelki yıl kaldırılan özel ucuz ücret, bu ürünün 
sürümüne yardım için, bu yıl biraz değişik şartla yeniden konulmuştur. 

c) Tam vagon yükü eşyanın yüzde yirmi artık ücret karşılığuıda esas seyriseri şartlarla taşın
ması kabul edilmiştir. 

d) Pityon - Svilengrad kısmının işletilmesinin Yunan idaresine geri verilmesi dolayısiyle, Mil
letlerarası eşya taşımalarına mahsus tenzilli tarifemizde yeni dunıma uygun bazı değişiklikler ya
pılmıştır. 

3. —; Liman ve iskele tarifelerinde : 

a) İskeleler, tarifesine, iskelelerdeki ambar, hangar, sundurma ve sahalarda geldikten sonra 
veya yollanırken biriktirilecek eşyanın buralarda ücretsiz kalacağı süre ile ardiye ücretlerini göste
rir bir ek yapılmıştır. 

( S. Sayîiı : 6 , 
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Komisyonumuzun bütçe tetkik zamanının, malî yıl başlangıcının Hazirandan Ocak ayına alınmış 
olmasma rağmen Meclisin açılış tarihinin Kasımın birine bırakılmış bulunması dolayısiyle geçen se
nelere nazaran daralmış olduğu nazara almarak raporun komisyona vakit kaybettirmemesi için 
mümkün olduğu kadar kısa tutulmasına çalışılmış ve teferruattan vazgeçilerek yalnız mühim görü
len noktalar üzerinde durulmuştur. 

Bittç« kanun tasamı 

Yedinci madde mütehavvil giderlere karşılık olarak konan ödenekler yetmediği takdirde fazlayı 
ödemeğe idarenin yetkili kılındığına dairdir. 

Sekizinci madde idare hesabına okuyan talebe giderekinin idare ile Millî Eğitim Bakanlığı ara
sında ne suretle hesaplaşılacağmı göstermektedir. Bu iki hükmün daimî mahiyetleri itibariyle Bütçe 
Kanunundan çıkarılarak teşkilât kanununa konulması 1945 yılında temenni edilmişti. Bu değişikli
ğin yapılması için kanun teklifinin hazırlanıp Başbakanlığa verilmiş olduğu öğrenilmiştir. Teklifin 
Meclise gelip kanuniyet kesbetmesine intizaren damiî mahiyetteki bu iki hükmün 1946 yılı Bütçe 
Kanununda da muhafazasına idarenin hizmetleri ödeyememek gibi bir duruma düşmemesi için lü
zum hasıl olmaktadır. 

Dokuzuncu madde Bandırma ve Mudanya iskelelerinin işletme selâhiyetinin idareye verilmesi 
hakkındadır. Bu hüküm, Bütçe Kanununa girecek mahiyette olmadığı gibi bu işe mütaallik ka
nun lâyihası Mecliste bulunuyor. Bundan başka Hükümet lâyihamın kanuniyet kesbetmesini bek
lemeden işletmeyi idareye vermek istiyorsa bunu Millî Korunma Kanununa müsteniden Koordinas
yon kararı ile yapabilir. Bu mülahazalarla bu maddenin tasarıdan çıkarılması doğru olur. 

Onuncu madde, Etibank tarafından yaptırılan Tavşanlı - Tunçbilek hattının idare gelir fazlala-
riyle satmalmması için Ulaştırma Bakanma selâhiyet vermektedir. Bu selâhiyetin ayrı bir kanunla 
verilmesi icabettiği mütalâa edilmektedir. Fakat hemen şunu hatırlatmak lâzımdır ki bu madde 1945 
yılı bütçe müzakerelerinde Hükümetin bütçeye ödenek koymak suretiyle yaptığı teklif; karşılık ol
madığı düşüncesiyle ve daha uygun bir hal tarzı olarak tadilen bu şekilde Komisyonumuzca for
müle edilmiştir. İdare 1945 yılında fazla gelir sağlıyamadığmdan hattı satın almamış bu sebeple 
madde aynen tekrarlanmışıtr. İdarenin acilen yapmak zarunda olduğu işler okadar çoktur ki 
değil 1946 yılında daha beş sene fazla gelir elde edeceğini düşünmek fazla iyimserlik olur. Bu iti
barla yapılamıyacak bir iş için Bütçe Kanunundan, tekniğine uymıyan bir maddeye devam ettirmek 
muvafık görülmemektedir. 

' «•-*• Gelir vû gider bütçm 

İdarenin 1946 yılı gelir ve gider bütçeleri 1945 yılı gelir ve gider bütçelerinin hemen hemen ay
nıdır. 1945 yılı gelir ve gider bütçelerine nazaran (5 000) lira eksiği ile 1946 yılı gelir ve gider 
bütçeleri (133 771 182) lira tahmin edilmiştir. Geçen yılların gelir ve gider seyrine göre tahmin 
edilen gelirin sağlanacağı ve masrafların yapılacağı anlaşılmaktadır. 

(**mm:*) 
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Gelir bütçesi 

İdarenin (133 771 200) lira tahmin edilen gelir bütçesi beş kısımdan müteşekkildir: 

1. Demiryolları işletme gelirleri; 

2. Limanlar ve iskeleler gelirleri; 

3. Sağlık tevkif atı ; 

4. Türlü hasılat; 

5. Trabzon - Iran otobüs ve kamyon işletmesi geliri. 

Bu kısımlardan ikisinde kayda değer değişiklik vardır. Sağlık tevkifatı 1945 yılının (882 857) 
lirasına mukabil (1 000 000) lira tahmin edilmiştir. Aradaki (117 143) lira fazlalık idarenin kur
mayı tasarladığı sanatoryum için sağlık tevkifatmda yapılması düşünülen ar liramdan ileri gelmek
tedir. 

Türlü hasılatın (919 474) liradan (821 200) liraya ineceği tahmin edilmiştir. Bunun sebebi de 
idarenin likiditesini kullanmış olması dolayısiyle faiz gelirinin azalmış bulunması ve fazla miktarda 
hurda satışı beklemem esidir. 

Gider bütçesi 

Gider bütçesi özlük giderler, yönetim giderleri, idare hizmetleri, borçlar, yardımlar olmak 
üzere beş kısmidir. (133 771 182) lira tahmin edilen gider bütçesini 1945 yılma nazaran durumu 
aşağıda gösterilmiştir. 

özlük giderlerde 1945 yılma göre (1 199 515) lira fazlalık vardır. Bu artışın en mühim kısmı 
çocuk zammından doğmaktadır. 1945 de ki aylık tatbikata müsteniden hesaplanmış olan ödenek 
muahhar talepler karşısında kâfi gelmediğinden bu zammı yapmaya lüzum hâsıl olmuştur. 

Yönetim giderlerinde (390 000) lira fazlalık vardır. Bu farkın sebebi Bütçe Kanununun on 
milyon liraya kadar istikraza selâhiyet veren maddesine dayanarak idarenin bankalardan % 7,25 e 
kadar faizle 3,5 milyon lira almış bulunmasındadır. Burada şu noktaya işaret etmek yerinde olur. 
İdarenin Almanya ile yapılıp infaz edilmemiş mukavelelerden Merkez Bankasında 3 milyon radde
lerinde alacağı vardır, tdarenin bu paraya şiddetle ihtiyacı olup eline geçerse faiz yükü o nispette 
azalacaktır. Merkez Bankasındaki bu hesapların biranevvel Hükümetçe bir tasfiye şekline bağlan
ması temenniye değer görülmüştür. 

İdare hizmetlerinde 1945 yılı giderlerine nazaran (2 291 644) lira tasarruf yapılacağı tahmin 
olunuyor. Bu tasarruf makine yağı fiyatlarında vukubulan inmelerden, Umum Müdürlük tarafın
dan tesbit ve tatbik edilecek işçi kadrolarında yabılacak azaltmalardan ve mefruşat mubayaasının 
durdurulmasından tevellüt edecektir. 

Borçlar kısmında (32 257) liralık bir artış tahmin edilmektedir ki, bu da 2847 sayılı kanunun 
tefsiri neticesinde diğer Devlet hizmetlerinden idareye geçen memurlara kademe zammı yerilmesinin 
neticesidir. 

Yardımlar kısmına iş kazaları, meslek hastalıkları ve analık sigortası karşılığı olarak 1945 
yılı bütçesinde olmıyan (655 458) lira ilâvesi icabçtmiştir. Bu sebeple ve idarenin spor kurumla
rına yapılan yardımm artırılması dolayısiyle yardımlar kısmı (663 887) lira fazlalaşmıştr. Bu su
retle giderler yekûnu da (18) lira noksaniyle gelir yekûnuna uygun olarak (133 771 182) lira tut-
maktadr. 

( S. Saymı: 6 ) 



— 37 -
Malzemenin kullanış durumu 

Normal hatlarımızda taşman yolcu ve eşya miktarları aşağıda gösterilmiştir : 

1938 - 1939 1944 - 1945 Artış"nisbeti 

Yolcu adedi 
» kilometre 

Eşya tonu 
Safi ton kilometre eşya 

22 574 582 
1.162 936 177 

4 912 171 
1 286 413 205 

42 463 069 
2 424 195 937 

8 173 729 4 

2 627 652 333 

% 88,1 
% 108,4 
% 66,3 
% 104,2 

Bu rakamların tetkikinden de anlaşılacağı üzere normal hatlarımız üzerinde taşman gerek yolcu 
adedi ve eşya miktarı gerekse yolcu ve eşya vasati nakil mesafesi 1938 - 1939 yılına naza
ran 1944 - 1945 yılında mühim surette artmıştır. Buna mukabil muharrik ve müteharrik malzeme
nin 1938 - 1939 yılına göre 1944 - 1945 yılmdaki artış nispeti şöyledir. 

1938 - 1939 1944 - 1945 Artış nisbeti 

Lokomotif 
Yolcu vagonu 
Yük » 

100 
100 
100 

128, 3 
108,8 
126,5 

28,3 
8,8 
26,5 

Yolcu ve yük artış nisbetleriyle malzeme artış nisbetlerinin mukayesesi malzeme aleyhine bü
yük bir fark göstermektedir. Bu durum esasen idareyi, artan iş hacmini malzeme tedariki sure
tiyle karşılayamayınca mevcut malzemeyi daha iyi şekilde kullanmak suretiyle karşılamak zorun
da bırakmıştır. İdarenin mevcut malzemeyi ne şekilde kullandığmı gösteren bir cetvel aşağıya 
konmuştur. 

Beher lokomotife düşen lokomotif kilometre 
Beher lokomotife düşen ham ton kilometre 
Beher yolcu vagona düşen yolcu kilometre 
Beher yük vagonuna düşen safi ton kilometre 

Yukarıdaki rakamlar harp yılları içinde idarenin daha verimli bir mesai sarf ettiğinin delilidir. 

Harpten evvel diğer memleketlerde malzeme kullanılışını gösteren bir cetvel aşağıya eklenmiştir-. 

1938 - 1939 

39 162 
9 918 479 
1 468 812 

135 526 

1944 - 1945 

.47 360 
11 699 333 
2 803 116 

218 971 

Artış nispeti 

20.9 
18.— 
91.6 
61.5 

Beher lokomotife 
düşen lokomotif 
kilometre 

Almanya 
Belçika 
Bulgaristan 
Fransa 
îngiltre : 
Garp demiryolları 
Şimal demiryolları 
Iskoçya demiryolları 
Cenup demiryolları 
îtalya 

49 000 
29 000 
31 000 
25 000 

25 000 
41 000 
34 000 
39 000 
34 000 

Beher lokomotife 
düşen ham ton 

kilometre 

14 000 000 
7 000 000 
7 000 000 

9 000 000 

Beher 
nuna 

yolcu vago- E 
düşen yolcu 

Kilometre 

814 000 
860 000 

1 254 000 
716 000 

699 000 
614 000 

694 000 
1 268 000 
1 133 000 

leher yolcu vagonu
na düşen safi ton 

kilometre 

148 000 

114 000 

64 000 
36 000 
39 000 
36 000 
95 000 

( 8. Sayısı : 6 ) 
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B*h«? lokomotife Beher lokomotifi Beher yolcu vago- Beher yolcu vagonu-

düşert lokomotif düşen h am ton ntına düşen yolcu na düsen safi ton 
kilometre kilometre Kilometre kilometre 

Maeariıtaı 26 000 7 000 000 616 000 75 000 
Bomanya 21 000 6 000 000 1 015 000 108 000 
Yugoslavya , 36 000 8 000 000 886 000 81 000 
Yunanistan * 34 000 7 000 000 1 081 000 55 000 

İdarenin harp yılları içinde malzemeyi kullanma derecesi ile diğer memleketlerin harpten evvel
ki yıllara malzeme kullanma dereceleri kıyaslanırsa görülen lehe farklardan idarenin bu hususta 
göstermiş olduğu gayret daha iyi belli olmaktadır. Bu gayretlerin neticesi olarak hatlarımızda nak
ledilmemiş eşyanın hemen hemen bulunmadığını kaydedebiliriz. Yaz aylarının kış aylarına nispetle 
çok genişliyen iş hacmına rağmen idare ancak iki bin vagon borçlanmış bulunuyor ki bu da bir 
günlük nakliyat yekûnunu geçmemektedir. Fakat yük nakyliyatmı başarabilmek için yolcu trenle
rinde kısıntılar yapılmıştır. Bunu rakamla göstermek icabederse yolcu ham ton kilometre 
2 297 218 493 den 2 336 507 460 a çıkarılabilmiş yani % 1, 7 artırılabilmiş iken eşya ham ton ki
lometre 3 239 383 544 den 6 057 592 351 e çıkarılmış yani % 87 artırılmıştır. Bu vaziyete göre 
eşya nakliyatında birikmeler yapmadan yolcu nakliyatında ferahlık meydana getirmek ancak yeni 
muharrik ve müteharrik malzeme teminine vabestedir ki bu da malî imkânlara ve hariçten satıcı 
bulmaya bağlıdır. 

Malzeme ve tesis temini için idarenin temasları 

Harpten evvel Ingiltereye 58 lokomotif siparişi verilmiş en son bımlann 1946 yılında imaline 
bağlanıp 1947 yılında teslim edileceği yolunda malûmat alınmıştır. 

İsveçlilerle linyit yakmağa elverişli 25 lokomotif, 60 yolcu vagonu üzerinde görüşmeler yapıl
maktadır. 

Amerika nezdinde, en ağır tipten 175 lokomotif, 150 yolcu vagonu, 3 000 yük vagonu, 60 posta 
vagonu, beheri 250 kişi alacak 20 dizel motorlu tren,beheri 75 kişi alacak 20 aded otoray, yine be
heri 75 kişi alabilecek 40 aded römork, 100 aded otobüs, 500 aded kamyon, ayrıca memleketin ileri
deki ihtiyaçlarını karşılamak üzere senede 125 lokomotif, 100 yolcu, 1 000 yük vagonu yapabilecek 
kabiliyette bir demiryolu kumpanyası, senede 360 lokomotif tamir edecek komple bir lokomotif 
tamir atelyesi, senede 1 200 yolcu, 3 000 yük vagonu tamir edecek komple bir vagon ta
mir atelyesi, senede 600 motorlu taşıtın tamir ve revizyonunu yapabilecek komple bir 
motor tamir atelyesi, senede 24 motorlu tren ve 30 motorlu vagon ve 10 römorkun büyük tamir ve 
revizyonlarını yapacak kabiliyette komple bir t 'mi r atelyesi, beheri 30 taşıt barındırabilecek bü
yüklükte garajlar, lokomotif depoları, vagon römizleri için teçhizat, tesisat, muhtelif denıiıyol 
vinçleri, liman vasıtaları kırar atarlar, 300 kilometrelik ray ve muhabere ve emniyet tesislerinin 
mubayaası için teşebbüsler alınmıştır. Bu siparişlerin takribi bedeli (126 950 000) liradır. 

Bunların memlekette kurulup işler hal*1 gelmesi için memleket dâhilinde sarf edilecek para da 
takriben (61 600 000) lira tutaeaktır. 

İdarenin iş programı 

İdare eksiklerini tamamlayıp memleketin müstakbel iş hacmini da gözönüne alarak ihtiyaçları 
karşılamak üzere on yıllık bir program tesbit etmiştir. Bu programın ilk beş yılı içinde birinci dere-
eedeki işler yapılacaktır. Bu işler bu günkü rayice göre tutarları ile birlikte aşağıya yazılmıştır, 

( S. Sayısı : 6 ) 
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Lirt 

Yenilenecek ve takviye edilecek kat ve köprüler 
Vesait yenilenmesi ve tezyidi 
Atelyeler ve lokomotif depoları 
idari ve sosyal binalar 
Liman tesisleri 
Askerî tesisler 

150 Milyon 
Öl, 6 
39 
as 
2,6 

36 

» 
» 
» 
> 
* 

Toplam 317 

ikinci ve üçüncü derecedeki işlerin tahakkuku için d« bu günkü rayiçle (255) milyon liraya 
ihtiyaç duyulmaktadır. .-f 

Bu programa göre 1946 yılı zarfında yapılması düşünülen kısım şudur. 

127 kilometre poz yapılması, Sakarya üzerinde Karaçam köprüsünün değiştirilmesi, 2 su dubası, 
1 deniz yolcu motörü 83 lokomotif, 60 yolcu vagonu alınması, Sivasta donanım ve döküm fabrikası 
kurulması, Eskişehir Cer ve Yol Atelyeleri tevsiatı, Adapazannda vagon tamirhanesi kurulması, Es-
kişehirde Tiryaj garı yapılması, Eskişehir istasyonu ve Lokomotif Deposunun genişletilmesi, Çankırı 
deposu tevsiatı. 

Hatlarda seyrisefer enmiyoti 

Hatlarımız Ankara - Haydarpaşa kısmı müstesna şartlara kifayet edecek emniyet tesisatı ile 
teçhiz edilememiştir. Harp senelerinin araya girmesi dolayısiyle malzeme tedarikinde karşılaşılan 
güçlük ve kısmen de malî durum buna âmil olmuştur. 

Mekanik emniyet tesisatının Ankara - Haydarpaşa hattmdan gayri hatlara teşmili düşünülmek
tedir. Bunun için de idare atelyelerinde lüzumlu tesisatın imaline başlanmıştır. Atelyelerin tev-
siile bu imalâtm hızlanacağı ve nakliyatın en kesif olduğu hatlardan başlanarak 5 - 10 sene içinde 
bütün hatlarımızın mekanik emniyet tesislerine kavuşacağı umulmaktadır. 

Emniyet tesisatının natamam olmasına rağmen bir taraftan seyrisef er kesafetinin ve sür'atının 
azlığı diğer taraftan personelin dikkat ve gayreti sayesinde kazalar diğer memleketlere nispeti* 
az olmaktadır denebilir. Yolcu, personel ve sair eşhas kazalarına' ait 1938 - 1939 yılı vaziyeti aşa
ğıda dercedilmiştir. 

Türki- Alman- Bulga- Fran- Ingil- Roman- Yugos- Yuna-
ye ya ristan sa tere ya lavya nistan 

10 milyon kilomet- ölü 
reye düşen yolcu Yaralı 

1 milyon tren ki- ölü 
lometreye düşen Yaralı 
personel 

Bir milyon tren ölü 
kilometreye düşen Yaralı 
yabancı şahıslar 

0,05 

1,02 
1,53 

2,37 
1,28 

0,02 
0,23 

0,58 
1,44 

0,46 
0,54 

0,04 
0,22 

0,79 
3,88 

5,51 
3,54 

0,05 
0,17 

0,40 
4,08 

0,70 
0,67 

0,02 
1,55 

0,28 
3,90 

0,06 
0,24 

0,33 
0,76 

1,75 
5,41 

3,83 
2,78 

0,07 
0,47 

0,83 
2,26 

2,36 
2,29 

0,11 
0,32 

1,60 
16,59 

2,40 
2,60 

(S.-Sft*m:;6) 
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Bu cetvel yolcu kazaları bakımından Türkiye'nin en iyi durumda olduğunu belirtmektedir. 

Başka memleketlere ait 1944 - 1945 yılında yolcu, personel ve sair eşhas kaza nispetlerini göste
ren istatistikler eldemevcut değildir. Yukarıdaki esaslar dairesinde bizde yolcuya düşen ölü nis
peti 0,05 yaralı nispeti 0,11 personele düşen ölü nispeti 1,42 yaralı nispeti 1,70 sair şahıslara dü
şen ölü -nispet* 2,27 yaralı nispeti 1,94 d ir. Bu rakamlar 1939 yılına nispetle cüzi bir artış göster
mektedir. Bu artış umumî iş hacminin yükselmesi dolayısiyle personel yorgunluğuna lıamledilebilir. 

Tarife, muhasebe ve vergiler 

İdarenin tarife mevzuunda üzerinde durulacak iki iş vardır. Birincisi tarife kanunu ikincisi bu
gün tatbik edilen tarifeler. Bilindiği gibi bugün idarenin elinde bir tarfe kanunu yoktur. Aslında 
Tarife kanununa alt bir kısım hükümler teşkilât kanunu içine yerleştirilmiş bulunmaktadır. Ya
pılan hizmetlerin ücretleri de Anadolu Demiryolları ve Haydarpaşa Limanı imtiyaz mukavelelerinde 
yazılı esaslara göre teşkilât kanununda yazılı şartlar dairesinde tesbit ve tatbik olunmaktadır. 
Anadolu imtiyaz mukavelesinin hazırlanmasından ve teşkilât kanununun yapılmasından beri bir hay
li zaman geçtiğinden tarife hüküm ve («asları bu günün şartlarına uymamaktadır. Bu itibarla bir 
tarife kanunu yapmak zarureti kendini hissettirmektedir. Fakat tarife esaslarının tespitinde umu
mî maliyet esasından mı yoksa hususi maliyet esasından mı hareket edilecektir? bu iki yoldan birinin 
kabulünde müessir olan âmiller arasmda Muhasebenin rolü büyüktür. Ticari ve sınai muhasebe 
sistemi tatbik edil m iyen bir yerde hususi maliyetleri bulmak güç belki muhaldir. 

idare malî muhtariyeti haiz olmadığından muhasebe her şeyden evvel teşkilât ve umumî muhasebe 
kanunlarının hükümlerini en iyi şekilde yerine getirmek kaykısiyle yürütülmektedir. Bu suretle ticari 
ve sınai muhasebe usullerinden uzaklasılmış bulunuyor. Muhasebenin ticari ve sınai usullere uygun 
olarak yürütülebilmesi için de idarenin diğer iktisadi devlet teşekkülleri rejimine tâbi tutularak 
malî muhtariyetinin kabulünün faideli olacağı mütalâa edilmektedir. Bu temin edildikten sonra ida
renin bütün işlerini ona göre ayarlaması kolay olacaktır. 

Bu gün tatbik edilmekte olan tarifelere gelince: Bu tarifeler memleketteki vasati eşya ve hiz
met fiyatları artışına muvazi surette artmamış onun altında kalmıştır. Şöyle k i ; 1938 - 1939 yı
lında vasati olarak bir yolcu kilometre geliri 0,93 kuruş İken 1943 - 1944 yılında 1,45 kuruşa 
çıkmıştır. Artış nispeti % 54 dir. 1938 - 1939 yılında eşya safi ton kilometre varidatı 2,35 ku-
ruvş iken 1943 - 1944 yılında 4,05 kuruşa yükselmiştir. Artış nispeti % 72 dir. 

Diğer taraftan varidat ve masraf vaziyetine göre idareninn bu tarifelerin altına inmesi mümkün 
görülmemektedir. 

Tarifelere zamimeten alınan vergi mikdarı nakil ücretine nazaran vasati olarak % 12 raddesin
de olmakla beraber harpten evveline nazaran artış nispeti nakil ücreti artışından çok fazladır. 
Nakliyat vergisi artış vaziyeti aşağıda gösterilmiştir. 

1938 - 1939 1944 - 1945 Artış 

Birinci sınıf % 10 % 25 % 150 
İkinci > % 7,5 % 20 % 166 
Üçüncü » % 5 % 10 % 100 
Eşya — % 1 0 — 

Nakliyat vergisi, resimler ve belediye zamları meomuunun memurlara yapılan banliyö tenzilâtlı 
abonmanların nakil ücretlerini geçtiği vakit olmaktadır. Bunu en iyi gösteren misal olarak Sirkeci 
kısa mesafe banliyö memur tenzilâtlı üç aylık abonman bedelleri aşağıya yazılmıştır. 

( S, Sayısı : 6 ) 
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Nakil ücreti Vergi, resim ve belediye Yekûn 

kuruş zamları (kuruş) (kuruş) 

Birinci sınıf 9*72 697 1 669 
İkinci > 702 504 1 206 
Üçüncü > 486 493 976 

İdarece memurlara tenzilâtlı tarife tatbik edilirken diğer makamların da haklarında aynı nis
petlerde tenzilât yapmalarının temini bilhassa en fazla himayeye muhtaç olan üçüncü mevki yolcu
ları bakımından istenmeye değer görülmüştür. 

Vergi, resim ve sair zamlar hususunda üzerinde ehemmiyetle durulacak bir nokta bu vergi, re
sim ve zamların çeşitli olması ve bir takım muafiyetleri bulunması dolayısiyle her bilet için tah
sil edilen paradan hisselerin tefriki uzun hesapları ve fazla memur kullanılmasını icabettirdiğidir. 
Bunun yanmd'a İdare personellerinin çalışma müddetine göre değişen istihkaklarına nazaran vergi
lerinin hesaplanmakta olması da muhasebe kayıtlarının teehhürlerle yapılmasını gerektirmektedir. 

Gerek biletler üzerinden alınan gerkse-personele ait olarak ödenen vergilerin hesabını kolay 
esaslara bağlıyarak muhasebe islerinde sür'at ve suhulet temin edilmesi ve memur tasarrufuna im
kân verilmesi temenniye değer görülmüştür. 

Yüksek tetkiklerine arzolunur. 

Çanakkale Milletvekili Trabzon Milletvekili 
Sadik Tahsin Arsal Süreyya Anamur 

(fc. Seyuft: 6) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu ı 29. XI. 1945 

Esas No. 1/480 
Karar No. 9 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Genel Müdürlüğünün 1946 yılı bütçesi hakkında 
Başbakanlığın 1 . X . 1945 tarihli ve 6/2213 sa
yılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun 
tasarısı Komisyonumuza verilmekle Ulaştırma 
Bakanı Ali Fuad Cebesoy ile İdare Genel Mü
dürü yardımcısı Fuat Zincirkıran ve Maliye 

Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontral Genel Mü
dürü hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

İdarenin 1946 yılı bütçesi, 1945 yılının yedi 
aylık gelir ve gider tahmin ve tekliflerinin na
zari olarak 12 aya çıkarılmasından hâsıl olan 
rakama hemen uygun bir şekilde hazırlanmış bu
lunmaktadır. Gerekçede ve Raportörün raporun
da açıklandığı veçhile bugün idarenin elinde bu
lunan arçlar ve gereçlerin durumu ve yenile
rinin 1946 yılı içinde derhal elde edilmesinin 
de imkân dâhilinde bulunmadığı gözönüne alı
nırsa idarenin bu yıl da ancak 1944 yılı için tah
min edilen 22 milyon tren kilometre üzerinde 
çalışabileceği, kömür ve gereç fiyatlarında duyu
lur bir düşüklük bu yıl için de beklenmediğine 
göre yapılan gelir ve gider tahmin ve teklifleri
nin yerinde olduğu müşahede edilir. 

Gider bütçesi: 
Yukarıda aydınlatıldığı veçhile gider bütçesi 

bu yıl için (133 771182) lira olarak tesbit 
edilmiştir. 

Bu bütçenin tümü içinde göze çarpan azalt
malar ve çoğaltmalar raportörce etraflıca açık
lanmıştır. Bunlardan bilhassa idareye mühim 
bir faiz yüklenmesine sebep olan ve yönetim 
giderlerini (390 000) lira kadar fazlalaştıran, 
bankalardan yapılan % 7,25 faizli 3,5 milyonluk 
istikraz kayde değer görülmüştür. 

îd-ırenin M;rkez lî:.nk:i^nda Almanya ile 
yaptığı ve uygulanması imkânı bulunmıyan söz
leşmelerden doğan (3) milyon lira kadar bir pa
rası bulunmaktadır. 

Bu sözleşmelerin süratle tasfiyesine gidilme
mesinden dolayı idare bu parasını ele alama
makta ve bankalara ıbaş vurarak faiz ödemek 

zorunda kalmaktadır. Komisyonumuz bu tas
fiyenin bir an evvel yapılmasını kayda değer 
görmüştür. 

İdare bu yıl programa dâhil belli miktarda ge
reç ve araç tedarikine sarf edilmek üzere de büt- ' 
çeye ödenek koymuştur. 

Komisyonumuz, yolcu kesafeti ve bunun ön
lenmesi üzerine yaptığı tartışmada bu işin bir 
araç ve gereç konusu olduğunu ve geçen yıl yük 
taşımalarının % 87 artırılması sağlandığı halde 
yolcu taşımalarında artısrn. ancak % 1,7 artırı-
labildiği müşahade edilmiştir. 

Demiryollarımızın memleketin gerek insan ve 
gerekse eşya taşıma bakımından yeter bir du
ruma girebilmesi için yabancı memleketlerden 
alınması gerekli ve yekûnu 127 milyona yakın bir 
tutardaki türlü araç ve gereçlerin satınalınıması 
ve bunların (62) milyona yakın bir para sar-
fiyle memleket içinde kurulması ve ayrıca on 
senelik bir iş programında yapılması birinci de
rece önemi taşıyan işler için 317 ve ikinci, üçün
cü derece önemi taşıyan işler için de (225) mil
yon sarfı gerekmekte oloup bu husustaki tafsi
lât raportörce verilmiş bulunmaktadır. 

Mahaza Hükümetin ve idarenin türlü kaynak
lardan faydalanmak suretiyle muhtaç olduğu bu 
araç ve gereçleri tedarik hususunda devamlı 
gayretler sarfettiği ve bunların kısmen eminyet 
altına girer bir hale gelmek üzere olduğu da mü
şahade edilmiş bulunmaktadır. 

Komisyonumuz idarenin gelir bütçesini 
(133 771! 1.82) lira olarak kabul etmiş ve buna 
mukabil (133 771 200) lira tahmin edilen gider 
bütçesinin de yukarıdaki.izahlara göre ve 20 mil
yon tren kilometreye nazaran tahakkukunu kabil 
görmüştür. 

Bütçe tasarısı : 
Tasarının 1 - 8 nci maddeleri ayniyle kabul 

edilmiş ve dokuzuncu maddesi daimî bir hüküm 
ve ayrı bir kanun konusu görülerek çıkarılmış 
ve 10 - 12 nci maddelerde 9 - 1 1 olarak düzeltil
miştir. . 

( S. Sayısı : 6 ) 
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1946 -yılı-'Devlet Demiryolları ve Limanları Bolu Çanakkale Çorum 

İşletme Grenel Müdürlüğü Bütçe tasarısı ekleriy- Dr. Z. Ülgen S. T. Arsal î. Eker 
le 'birfikfce Kamutayın onayına afzedilmek üzere Eskişehir Giresun Giresun 
Yüksek'Böşkanlığâ sürtülür. . Y. Abadan- M. Akkaya Ayet Sayar 

Başkan Başkan V. Sözcü istanbul Kayseri Mardin 
Kastamonu Edirne Tokad H. Kort el F. Baysal R. Erten 
T, Coşkan M. N. Gündüzalp H. .N. Keşmir Somsun Tokad Trabzon 
Kâtip M. A. Yörüker R. A. Sevengü M. S. Anamur 

İstanbul Aydın Burdur Yozgad Zonguldak 
F. öyrnm Gl. R. ALpman Ş. Engineri A. Sungur H. A. Kuyucak 

(S. Sayan: 6) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Demiryollan ve Limanlan İşletme Genel 
Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 yılı gi
derleri için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterdiği 
üzere (133 771 182) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 yılı gi
derlerine karşılık olan gelirler, bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (133 771 200) lira 
tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. —• Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünün daimî memur 
ve hizmetlileriyle taşıt kadroları, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Demiryolları ve Liman
lan İşletme Genel Müdürlüğü tarafından işletil
mekte olan demiryollariyle, başka motorlu ta
şıtların, liman,. iskele ve maden ocaklarının 
gelirlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünün 2847 ve 3173 
sayılı kanunların hükümleri dışında çalıştıracağı 
hizmetlilere ilişkin kadrolar, ilişik (E) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 6. — Para işlerinin yürütülmesi ve 
(2 500 000) liraya kadar kömür, (7 000 000) 
liraya kadar gereç stoku yapmak için Genel Mü
dürlük (10 000 000) liraya kadar kısa süreli is
tikraz bağıtları yapmağa ve bankalarda hesaplar 
açtırmağa ve Maliye Bakanı bu istikrazlara ke
falet etmeğe yetkilidir. 

MADDE 7. — Aşağıdaki fıkralarda yazılı 
giderlerden her biri için konulan ödenek yetme
diği takdirde harcanması gerekli görülecek mik
tarı ödemeğe Genel Müdürlük yetkilidir. Yıl 
sonunda çıkacak ödenek farkları kesinhesapta 

gösterilir. 
A) Yükleme ve boşaltma ücret ve giderleri; 
B) Mahkeme harçları; 
C) Semplon ekspresi açığından Türkiye 

payı; 
D) Geri verilecek paralar ve kesenekler; 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet Demiryollan ve Limanlan İşletme Genel 
Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayaa : 6) 
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E) Gelir getiren mülklerin resim ve vergi
leri. 

MADDE S. — Genel Müdürlük hesabına Tek
nik Üniversite ile teknik eleman yetiştiren diğer 
okullarda tahsilde bulunan öğrenci sayısına gö
re hesap edilecek gider miktarı, bu kanuna bağ
lı (A) işaretli cetvelin 18 nci bölümünün 4 ncü 
maddesindeki ödenekten ayrılarak, bir taraftan 
1946 yılı bütçe kanununa bağlı (B) işa
retli cetvelde gelir ve diğer taraftan Millî Eği
tim Bakanlığı bütçesindeki ilgili tertiplere öde
nek olarak konulur. 

MADDE 9. — Bandırma ve Mudanya iske
lelerinin Devlet Demiryolları ve Limanlan İş
letme Genel Müdürlüğünce işletilmesine devam 
olunur. 

MADDE 10. — Etibahk tarafından yaptırı
lan Tavşanlı - Tunçbilek hattını, Devlet Demir
yolları ve Limanlan İşletme Genel Müdürlüğün
ce işletilmek üzere satınalmağa ve karşılığını 
idarenin 1946 ve müteakip yıllar içinde tahmin
lerden fazla alınacak gelirleriyle ödemeğe Ulaş
tırma Bakanı yetkilidir. 

Bu suretle ödenecek paralar kesinhesaplarda 
aynca gösterilir. 

MADE 11. — Bu kanun 1 Ocak 1946 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

A. R. Artunkal 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 

Adliye Bakanı 
R. Türel 
İçişleri Bakanı 

Hilmi Uran 
Maliye Bakanı 

N. E. Sümer 
Bayındırlık Bakanı 

Sim Bay 
Ekonomi Bakanı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Fuad Sirmen Dr. S. Konuk 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 

Suat H. Ürgüblü Ş. R. Hatipluoğ 
Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı 

A. F. Cebesoy R. Karadeniz 
Çalışma Bakanı 
J>r. S. Irmak 

B.JL 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiş/tir. 

MADDE 9. — Hükümetin 10 nen maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. •— Hükümetim İİ. nci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Hükümeti» W. aci 
ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 6 ) 
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CETVELİ 

1945 
Yılı 7 aylık 

Ödeneği 
Lira 

1946 yiiı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci hısım - özlük giderler 

I - Aylıklar ve ücretler 
Ücret ve gündelikler 

1 Daimî memur ve hizmetliler 13 356 600 
2 Geçici tazminat 307 800 
3 Geçici memur ve hizmetliler 50 000 
4 2847 ve 3173 sayılı kanunlara 

bağlı olmayan hizmetliler 28 700 

22 888 041 22 888 041 
562 176 562 176 
45 000 45 000 

59 220 59 220 

Böltlm toplafmı 13 743 100 23 554 437 23 554 48? 

Emekli, dul ve yetim aylıkları 1 170 

I I - Başka haklar 
Çeşitli yardımlar 

1 4178 ve 4620 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek çocuk zam
ları 

2 4178 sayılı kanun gereğince 
ödenecek yakacak zammı 

3 Doğum yardımı 
4 ölüm yardım! 
5 Aynı yardım 
6 Sağlık yardımı 

[İlâçlar, sağlık imdat kutuları gider
leri, memur ve hizmetlilerle ailelerine 
sıhhi yardım, cenaze, sıhhi gereç, ta 
şıt, sıhhi tedbirler giderleri dışarıda 
tedavi edilecekler için uzman doktor
lara ve idarenin doktor ve diştabibi 
bulunmayan yerlerdeki doktor ve diş-
tabiplerine verilecek tedavi ücretle 
riyle idare hastanelerinin bütün gi
derleri, başka kurumlarda tedavi ve 
lâboratuvar muayene ve tahlil üc
retleri.] 

7 2454 sayılı kanun gereğince ve
rilecek emekli keseneği ile ma
luliyet karşılığı 600 000 

(S. Sayısı : 6) 

Ö 500 2 500 

1 510 000 4 158 480 4 158 480 

60 000 
200 000 
50 000 

200 000 
585 000 

147 900 
350 000 

60 000 
6 237 720 
1 100 000 

147 900 
350 000 
60 000 

6 237 720 
1 ÎÖ0 000 

1 500 000 1 500 000 
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M. ödeneğin çegMA 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
lira Lirş 

8 Menfur ve hizmştlil^rin giye
cek ve işçilerin tulum karşılığı 1 032 900 1 77&<0S6 1 773 056 

müm toplamı Ö 237 900 15 327 150 15 327 156 

Ta^raüıat, ödenek ve tâli. üc
r e t i 

1 2847 sayılı kanunun 9 ncu mad
desi gereğince verilecek tazmi
nat, ödenek ve tâli ücretler 915 000 1 562 000 1 562 000 

2 îdare hizmetinden çıkarılanla
ra ve kazaya uğrayanlara veya 
ailelerine tüzük gereğince ve
rilecek; tazminat 10 000 20 0P0 20 000 

Bölüm toplamı 9&> m 1 582 000 1 582 000 

İkramiyeler 
1 Memur ve hizmetlilere verile

cek ikramiye 290 000 480 000 480 000 
2 Kömür tasarruf ikramiyesi 1 20 000 20 000 

Bölüm toplamı 290 001 500 000 500 000 

Birinci kısım toplamı 23 197 171 40 966 093 40 966 093 

îkinci kısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 

§eşitli giderler 
teberi giderleri 100 000 170 000 1?0 000 

[Misafir kabul giderleriyle idareye 
bağlı okuyanlardan Demiryolları için 
yararlıkları görülenlere verilecek mü
kâfat dâhil.] 

2 IHisünütmeyen giderler 
3 Temsil giderleri 
4 Biftalar kira kar'şıhğı 
5 Pasif korunma giderleri 
0 F$İ?, a$yq ve akçe fr&kfcrı 

(&S«TO:6) 

2 m 
3 000 

15 000 
250 

25 000 

5 060 
5 W> 

25 000 
1 

395 000 

5 000 
5 000 

25 000 
1 

395 000 
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1945 1946 yılı için 

Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

7 Sigorta ücret ve sermayesi 150 000 
8 Uluslararası Demiryolları ku~ ;_ ; 

rum ve kongrelerine katılma!•'vî' î - î"~'"l" 
giderleri 15 000 

9 ilân ücretleri 5 000 

Bölüm toplamı 315 750 

240 000 

30 000 
8 500 

878 501 

240 000 
-*-. i.' 

30 000 
8 500 

878 501 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

1 Posta ve telgraf idaresine veri-

2 

1 
2 
3 
4 

lecek maktu ücretler 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Devir ve teftiş yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 

Bölüm toplamı 

ikinci kısım toplamı 

9 190 

50 810 

60 000 

20 000 
120 000 
180 000 
43 200 

363 200 

738 950 

13 626 

150 000 

163 626 

34 000 
200 000 
280 650 
100 000 

614 650 

1 656 777 

13 626 

150 000 

163 626 

34 000 
200 000 
280 650 
100 000 

614 650 

1 656 777 

Üşgımû kısım - İdare hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 
İşletme, bakım ve yenileme gi
derleri 

1 Binaların, muharrik ve müte
harrik edevatın aydınlatma, 
ısıtma, yakacak, yağ ve başka 
müstehlek maddeler giderleri 15 000 000 24 662 000 24 662 000 

2 Demirbaş eşyanın bakımı ve 
yenilenmesi 100 000 139 200 139 200 

3 Üstyapının bakımı ve yenilen
d i 10 400 000 16 573 000 16 573 000 

( S. Saym : 6 ) 
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1945 1946 yılı için 

Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

4 Binaların ve başka tesislerin 
bakımı ve yenilenmesi 2 950 000 4 120 000 4 120 000 
[Elektrikli ve elektriksiz işaretler dâ
hil] 

5 Muharrik ve müteharrik ede
vatın bakımı ve yenilenmesi 9 308 000 18 000 000 18 000 000 

6 Bütün deniz taşıtlarının bakı
mı ve yenilenmesi 435 000 660 000 660 000 

7 Liman ve rıhtım ve tesisleri
nin bakımı ve yenilenmesi 400 000 500 000 500 000 
[Liman, rıhtım, iskele, duba, istekat-
lar, silolar, mihaniki tesisler, yağ vo 
başka müstehlek gereç.] 

8 Fidanlıklar ve tarım işleri üc
ret ve giderleri 250 000 300 000 300 000 

9 Bilet basımevi ücret, gündelik 
ve giderleri 10 000 24 000 24 000 

10 Basılı kâğıt, kırtasiye ve dergi 
karşılığı 297 998 750 000 750 000 

Bölüm toplamı 39 150 998 65 728 200 65 728 200 

Yükleme ve boşaltma ücret ve 
giderleri 2 000 000 3 100 000 3 100 000 
Yeni yapılar ve servet çoğal
maları 

1 Çeşitli demirbaşlar çoğaltıl
ması 1 001 252 933 150 933 150 

2 Türlü yeni yapılar, tesisler 
karşılıkları ile arazi ve mülk 
satmalma bedelleri, kamulaş
tırma 1 025 000 1 950 000 1 950 000 
[Fidanlıklar dâhil.] 

Bölüm toplamı 2 026 252 2 883 150 2 883 150 

Yabancı Demiryolları ile olan 
münasebetlerden doğan gider
ler 
Transit vagonlarının tatil, taz
min ve onarma ücreti ve kira
lanacak vagon ve lokomotif
lerle deniz taşıtlarının kira ve 
onarma karşılık ve giderleri 1 000 000 1 605 000 1 605 000 

( S. Sayısı : 6 ) 
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' . . .„ , 
ödeneğin çeşidi 

Semplon ekspresi açığının Tür
kiye riayı 
Komşu Demiryollarına Terilen. 
rö&övanslar 
Demiryolları birlikleri ve ta
kas,büroları yönetim ve temsil 
giderleri 

Bolüm toplamı 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1 

8" 000 

6 000 

1 014 001 

1946 yılı 
Hükümetçe 

; istenen 
Lira 

1 

8 000 

50 000 

1 663 001 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 

8 000 

50 000 

1 663 001 

Her türlü vergiler, maddi ödev
ler ve zarar ve ziyan tazminatı 
Gelir getiren mülklerin resim 
ve vergileri 
Kazalar neticesinde husule ge
len her türlü zarar ve ziyan 
karşılıklariyle ölenlerin vâris
lerine, malûl kalanlara, gerek 
taşıma-..sırasında ve gerekse 
emanet odalarına verildikten 
sonra hasar ve zıyaa uğrayan 
eşya sahiplerine verilecek taz-, 

7 000 10 000 10-000 

minat 
Geri verilecek paralar v© ke
senek 

Bölüm toplamı 

Trabzon - îran otobüs ve kam
yon işletmesi giderleri 
Ücret ve gündelikler 
Başka genel giderler 

Bölüm toplamı 

50 000 

10 000 

67 000 

87 000 
115 000 

2Öİ000 

165 000 

18 000 

193 000 

126 867 
242 679 

369 546 
....mr. : 

165 000 

18 000 

193 000 

126 867 
242 679 

369 546 

I I - Geçici olanlar 
Satınalınan demiryol ve liman
ların senelik faiz ve itfa karşı
lıkları ve başka giderleri 2 550 000 4450 000 4 450 000 

(S. Sayı» : 6) 
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1945 1946 yılı için 

Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Kanunları gereğince girişilen 
yüklenmeler karşılıkları 
3247 ve 3319 sayılı kanunlar 
gereğince satmahnacak muhar
rik ve müteharrik edevat kar
şılığı ile gümrük resmi ve baş
ka giderleri 
3980 sayılı kanun gereğince 
satmahnacak muharrik ve mü
teharrik edevat karşılığı ile 
başka giderleri 
3525 sayılı kanunla tasdik olu
nan 10 milyon sterlinlik kredi
den idarece kullanılan kısmın 
itfa ve faiz karşılığı 
4515 sayılı ( kanun gereğince 
girişilecek yüklenmeler karşı
lığı, bonoların itfa ve faiz kar
şılığı ile gümrük resmi, mua
mele'vergisi ve başka giderleri 

Bölüm toplamı 

I I I - Çeşitli olanlar 
Yabancı uzmanlar ile yabancı 
memleketlere gönderilecek öğ
renci giderleri 

1 Yabancı uzmanlar ücretleri 
2 Tahsil ve staj için yabancı 

memleketlere gönderilecek öğ
rencilerin ücretleri, tahsil, te
davi ve başka giderleri 

Bölüm toplamı 

Öğretim giderleri 
1 Demiryol Meslek okulu ücr«t 

ve bütün giderleri 
[öğrencilerin yollukları dâhil, demir* 
baş ve döşeme hariç.] 

2 Sanat okuÛarı genel giderleri 

ı ı ı 

115 000 1 . 1 

250 000 1 000 000 1 000 000 

4 890 000 8 000 000 8 000 000 

5 255 001 9 000 002 9 000 002 

25 000 29 900 29 900 

156 800 266 480 266 480 

181 800 296 380 296 380 

250 000 349 896 349 896 

310 000 585 053 585 053 

2 

3 

( S. Sayısı : 6 ) 
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1945 1946 yılı için 

Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Pansiyonlar ve ilkokullar ge
nel giderleri 210 000 345 324 345 324 
[Okul bulunmayan yerlerdeki memur 
ve hizmetlilerin ve bunlardan vazife 
başında kazaya uğrayarak ölenlerin 
iaşesiyle ödevli oldukları çocuklarının 
tahsillerini temin için açılan pansi
yonlar ve ilkokulların bütün gider
leri.] 
Teknik Üniversite ile teknik 
elemanlar yetiştiren başka o-
kullarda okutulan idare öğren
cilerinin giderleri 63 800 74 835 74 835 

Bölüm toplamı 833 800 1 355 108 1 355 108 

Mahkeme giderleri, harçları ve 
serbest avukat ücretleri 30 000 60 000 60 000 

Üçüncü kısım toplamı 53 310 852 89 098 387 89 098 387 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Eski yıllar borçları 10 000 50 000 50 000 
1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi gereğince Cumhuriyet 
Merkez Bankasına verilecek 
kâğıtpara amortismanı karşı
lığı 772 637 1324 467 1324 467 

Dördüncü kısım toplamı 782 637 1 374 467 1 374 467 

Beşinci kısım - Yardımlar 

Demiryolları spor kurumlarına 
yardım 
Demiryollar derigsine yardım 

1 750 
5 000 

15 000 
5000 

15 000 
5 000 

( S. Sayısı : 6 ) 



M. 

- B â -

ödeneğin çeşidi 

1945 
Yılı 7 aylık 

Ödeneği 
Lira 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

işyerlerinde ve sürekli işlerde 
çalışan işçi ve hizmetlilerin iş 
kazalariyle meslek hastalıkları 
ve analık sigortalan karşılığı 0 655 458 655 458 

Beşinci kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

6 750 

23 197 171 

738 950 

53 310 852 

782 637 

6 750 

675 458 

40 966 093 

1 656 777 

89 098 387 

1 374 467 

675 458 

675 458 

40 966 093 

1 656 777 

89 098 387 

1 374 467 

675 458 

GENEL TOPLAM 78 036 360 133 771 182 133 771 182 

( S. Sayısı : 6 ) 
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B - CETVELİ 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Gelirin çeşidi 

Demiryollar işletme gelirleri 
Yolcu 
Bagaj 
Mesaj eri 
Seyriseri 
Seyrihafif 
Muhtelif hasılat 

1945 
Yılı 7 aylık 
tahminleri" 

Lira 

24 700 000, 
600 000 
425 000 

4 750 000 
41 000 000 
2 400 000 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

42 340 000. 
1 030 .000 

730 000 
•8 140:000 
70 290 000 
4 115 000 

42 340 000 
1 030 000 

730 000 
8 140 000 
70 290 000 
4 115 000 

Bölüm toplamı 73 875 000 126 645 000 126 645 000 

Limanlar ve iskeleler gelirleri 
Haydarpaşa liman ve rıhtım 
gelirleri 
Derince limanı gelirleri 
İskenderun limanı gelirleri 
.Mersin limanı gelirleri 
Samsun limanı gelirleri 
İskeleler gelirleri 

800 000 
113 000 
220 000 
380 000 
240 000 
280 000. 

085 000 
193 000 
377 000 
650 000 
410 000 
480 000 

085 000 
193 000 
377 000 
650 000 
410 000 
480 000 

Bölüm toplamı 3 033,Q00 5 195 000 5 195 000 

Sağlık tevkif atı 
Türlü hasılat 
Kullanılmaz duruma giren va
gon, lokomotif ve hurda demir-

515 000 1 000 000 1 000 000 

1er satışı 
Pansiyonlar gelirleri 
Sanat okulu gelirleri 
İdareye ilişkin binalardan alı
nacak kiralar 
Faiz ve akçe farkları 
Çeşitli hasılat 

Bölüm toplamı 

Trabzon - îran otobüs ve kam
yon işletmesi gelirleri 

37 360 
1 750 

52 500 

60 000 
36 000 

848 750 

536 360 

77 000 

30 000 
12 000 
86 000 

35 000 
1 500 

656 700 

821 200 

110 000 

30 000 
12 000 
86 000 

35 000 
1 500 

656 700 

821 200 

110 000 

GENEL TOPLAM 78 036 360 133 771 200 133 771 200 

( ». Myvı -. 6 ) 



0 - CEWELÎ 
Görevin çeşidi Derece Sayı 

Genel Müdürlük 

Genel Müdür 
Genel Müdür yardımcısı 
Müfettiş (İdare encümeni raportörü) 
Genel kâtip 
Kâğıt ve dosya âmiri 
Kalem-âmiri 
Kalem şefi 
Masa şefi 
Sayman 
S. I Memur 
S. I I Memur 

Toplam 

Teftiş Heyeti 

Teftiş Heyeti Başkanı 
Teftiş Heyeti Başkan yardımcısı 
Müfettiş 
Başmüfettiş 
Şube Müdürü 
S. I Müfettiş 
Şube Müdür yardımcısı 
S. I I Müfettiş 
Kalem âmiri 
Müfettiş yardımcısı 
Sayman 
Masa şefi 
S. I Memur 
S. I I Memur 
Memur adayı 

Toplam 

1 
2 
4 
5 
8 
9 

10 
11 
11 
12 
13 

2 
4 
5 
6/1 
6/1 
6/2 
7 
8 
9 

10 
11 
11 
12 
13 
14 

Okullar ve Kurslar Müdürlüğü 

Müfettiş (Müdür) 
Müfettiş 
Kâğıt ve dosya âmiri 
Kalem âmiri 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II . » 

4 
5 
8 
9 

11 
12 
13 

1 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
2 
3 

21 

1 
1 
1 
5 
1 

10 
1 

29 
1 

12 
1 
2 
2 
1 
1 

69 

Görevin çeşidi 
C?taS43a, 3 * . 

Derece Sayı 

Organizasyon Yayım ve Müdevvenat Mudurtuğü 

Müfettiş (Müdür) 
Müfettiş 

» 
S. I. Müfettiş 
S. II . > 
Kâğıd ve dosya âmiri 
Kalem âmiri 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II . » 
Memur adayı .m 

Mudurtuğü 

4 
4 
5 
6/2 
8 
8 
9 

11 
12 
13 
14 

2 

* - 8 
> 1 
" 2 
* 2 
U. 2 

Toplam 

Beden Terbiyesi Müdürlüğü 

'il 16 

Müfettiş (Müdür) 
S. II.Müfettiş (Antrenör) 
Kalem âmiri 
S. I. Memur (Eğitmen) 
S. I. Memur 
S. II. » 

5 
8 
9 

12 
12 
13 

1 
3 
1 
2 

"' 2 
2 

Toplam 

Teçhizat ve İaşe Müdürlüğü 

Müfettiş (Müdür) 
Şube müdürü 
S. I. Müfettiş 
S. ir . Müfettiş 
Kalem âmiri 
Müfettiş yardımcısı 
Kalem şefi 
Sayman 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II . Memur 
Memur adayı 

5 
6/1 
'6/2 
8 
9 

10 
10 
11 
11 
12 
13 
14 

11 

Toplam 

Seferberlik Müdürlüğü 

20 

Toplam 9 Müfettiş 

( S. Sayı» i 6 ) 
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Görevin çeşidi 

S. II. Müfettiş 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
S. I. Memur 
S. II. Memur 
Memur adayı 

Şube müdürü 
Kalem âmiri 
Masa şefi 
Sayman 
S. I. Memur 
S. II. Memur 
Memur adayı 
Şakirt 

Toplam 

İstatistik Şubesi 

Derece 

8 
9 

10 
12 
13 
14 

6/1 
9 

11 
11 
12 
13 
14 
15 

Sayı 

1 
1 
1 
2 
2 
1 

9 

Toplam 10 

Yol Dairesi 

Yol dairesi başkanı 3 1 
Müfettiş 4 1 
Fen heyeti müdürü 4 1 
Yol dairesi başkan yardımcısı 4 2 
Müfettiş 5 1 

» (Tarım işleri müdürü) 5 1 
Başmühendis 5 8 
Demir köprüler fen heyeti müdürü 5 1 
Yol başmüfettişi (Birisi kurs mü
dürü) 6/1 11 
Şube müdürü 6/1 10 
S. I. Yol müfettişi 6/2 21 
S. I. Diplomalı mühendis 6/2 12 
Tarım müfettişi 6/2 1 
S. I. Yol atelyesi bölge mühendisi 6/2 4 
Fidanlık âmiri 7 5 
Emniyet tesisatı müfettişi 7 16 
Şube müdür yardımcısı 7 2 
Mühendis şube şefi 7 14 
S. II . Yol atelyesi bölge mühendisi 7 5 
Diplomalı mimar 7 1 
S. I I . Diplomalı mühendis 8 25 
S. II . Müfettiş 8 • 1 
S. I. Şube şefi 8 22 
S. I. Telgraf müfettişi 8 6 

Görevin çeşidi 

Kâğıt ve dosya âmiri 
S. I. Merkez fen memuru 
S. I. Atelye şube âmiri 
Kamulaştırma şefi 
S. I I . Şube şefi 
Kalem âmiri 
Demetçi 
S. II . Atelye şube âmiri 
Başressam 
İnceleyici 
Kalem şefi 
S. II . Merkez fen memuru 
S. I. Ustabaşı 
S. II . Telgraf müfettişi 
S. I. Ressam 
Masa şefi 
Sayman 
S. I. Kısım şefi 
S. I. Fidanlık fen memuru 
S. II. Fidanlık fen memuru 
S. II. Kısım şefi 
S. II . Ressam 
S. I. Memur 
S. II. Memur 
S. I. Telefon tesisat memuru 
S. II. Telefon tesisat memuru 
Memur adayı 
Şakirt 
Telefoncu 
S. I. Bekçi 
S. II . Bekçi 
Geçit bekçisi 

Derece Sayı 

2 
10 

1 
3 

26 
3 
2 

10 
1 
2 
9 

82 
10 
6 
6 

10 
12 
67 

5 
5 

160 
9 

20 
54 

3 
5 

59 
15 
46 
13 
67 

420 

Toplam 

Cer dairesi 

Cer Dairesi Başkanı 
Cer fen heyeti müdürü 
Cer dairesi başkan yardımcısı 
» » » » 
Başmühendis 

> 
Cer Başmüfettişi 
Şube Müdürü 
S. I. Müfettiş 
S. I. Cer müfettişi 
Şube müdür yardımcısı 

9 
9 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
15 
15 
16/1 
16/2 
16/2 

3 
4 
4 
5 
5 
6/1 
6/1 
6/1 
6/2 
6/2 
7 

(S. Sayısı : 6 



Görevin çeşidi 

S. I. Elektrik işleri şefi 
S. II. Mühendis cer müfettişi 
S. I. Atelye şube âmiri 
S. II. Cer müfettişi 
Mühendis depo şefi 
S. II. Elektrik işleri şefi 
S. II. Diplomalt mühendis 
S. I. Merkez fen memuru 
Kömür teslim alma şefi 
Kalem âmiri 
Denetçi 
S. I. Depo şefi 
S. II. Atelye şube âmiri 
Kalem şefi 
S. II Merkez Fen memuru 
Başmakinist 
S. I Ustabaşı 
S. II Depo şefi 
S, I Ressam 
Masa şefi 
Sayman 
S. I Makinist 
S. II Ustabaşı 
S. I Memur 
Başrevizör 
S. I. Sabit makinist 
S. I Nezaret makinisti 
S. II Makinist 
«S. II Ressam 
S. II Memur 
S. I Revizör 
Mezun ateşçi 
S. I Şoför 
S. II Nezaret makinisti 
Puvantör 
S. II Şoför 
Memur adayı 
S. II Revizör 
Loko ateşçisi 
Revizör yardımcısı 
Pompaçı 
Mağazacı 
Şakirt 
Gardvagon 
Sabit makine ateşçisi 
S. I bekçi 

Derece 

7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
15 
15 
16/1 
16/1 
16/1 
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$ Sayı 

1 
9 
1 

17 
7 
1 
8 
8 
2 
8 
3 

30 
4 

20 
4 

63 
14 
33 

1 
26 

5 
200 

2 
45 
25 

7 
43 

420 
2 

59 
90 

500 
6 

31 
6 
5 

82 
147 

1129 
134 
165 
46 
23 

545 
170 
65 

( S . Sa5 

Görevin çeşidi 

Levajcı 
S. II Bekçi 

Toplam 

Derece 

16/1 
16/2 

Ticaret ve Hasılat dairesi 

Ticaret ve hasılat başkanı 
» » Başkan yardımcısı 
» » » yardımcısı 

Başmüfettiş 
Şube müdürü 

•S. I. Müfettiş 
S. II. Atelye müdürü 
Şube müdür yardımcısı 
S. II. Müfettiş 
Denetçi 
Kalem âmiri 
Müfettiş yardımcısı 
Kalem şefi 
İnceleyici 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II. » 
Memur adayı 
Şakirt 

Toplam 

Maliye ve Saymanlık İşleri 

Maliye ve saymanlık işleri dairesi 
başkam 
Maliye ve saymanlık işleri dairesi 
başkan yardımcısı 
Maliye ve saymanlık işleri dairesi 
başkan yardımcısı 
Merkez saymanlık müdürü 
Şube müdürü 
Başmüfettiş 
S. I. Mes'ul sayman 
S. II . » » 
S. I. Müfettiş 
Şube müdür yardımcısı 
S. II. Müfettiş 
Kâğıt ve dosya âmiri 
Denetçi 
Kalem âmiri 

ası : 6 ) 

3 
4 
5 
6/1 
6/1 
6/2 
6/2 
7 
S 

9 
9 

10 
10 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

dairesi 

3 

4 

5 
5 
6/1 
6/1 
6/1 
6/2 
6/2 
7 
8 
8 
9 
9 

Sayı 

150 
70 

4476 

1 
1 
1 
2 
7 

16 
1 
4 

21 
29 

9 
7 
3 

40 
35 
54 
47 
72 
32 

382 

1 

1 

2 
1 
3 
1 
7 
8 
2 
7 

11 
2 
3 

33 
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Görevin çeşidi 

Müfettiş yardımcısı 
Kalem şefi 
İnceleyici 
Masa şefi 
Sayman 
S. I. Memur 
S. II . » 
Memur adayı 
Şakirt 
Vezne âmiri 
Başveznedar 
S. I. Veznedar 
S. II. » 
S. I. Bekçi 
S. II. » 

Derece Sayı 

10 
10 
10 
11 
11 
12 
13 
14 
15 

8 
9 

10 
12 
16/1 
16/2 

4 
5 

45 
10 
42 
65 
89 
44 

6 
1 

10 
21 
24 
13 
8 

Toplam 469 

Görevin çeşidi Derece 

S. I. Şeftren 
S. II. Memur 
Hareket memuru 
Başyardımcı 
S. II. Ambar saymam 
S. II. Şeftren 
Yardımcı 
Başmanevracı 
Memur adayı 
Bagaj kondoktörü 
Kondüktör 
Manevracı 
Şakirt 
S. I. Lambacı 
S. II. » 
Amele çavuşu 
S. I. Bekçi 
Gardfren 
S. I. Makasçı 

12 
13 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
15 
16/1 
16/1 
16/1 
16/1 
16/1 

Hareket Dairesi 
ur*ı •-

Hareket dairesi başkanı 
> » Başkan yardımcısı 
3» » » » 

Müfettiş 
Hareket başmüfettişi 
Başmüfettiş 
Şube müdürü 
S. I. Hareket müfettişi 
Şube müdür yardımcısı 
S. II. Hareket müfettişi 
S. I. Gar şefi 
Kâğıt ve dosya âmiri 
S. II. Gar şefi 
Kalem âmiri 
S. I. istasyon şefi 
Kalem şefi 
Başressam 
S. I. Ambar şefi 
Müfettiş yardımcısı 
S. II . istasyon şefi 
Masa şefi 
S. I. Tren muayene memuru 
S. II . Ambar şefi 
S. I I I . istasyon şefi 
S. I. Memur 
S. II. Tren muayene memuru 
S. I. Ambar saymanı 

3 
4 
5 
5 
6/1 
6/1 
6/1 
6/2 
7 

oc 
cc 

8 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 

1 
1 
2 
1 

13 
2 i 
6 

28 
2 

52 
26 

1 
76 
4 

244 
5 
1 
6 
5 

249 
6 

20 
35 

500 
11 
32 
80 

Hamalbaşı 
S. I. Hademe 
S. II. Bekçi 
S. II . Makasçı 
Hamal 
Amele 

Sağlık İşleri 

Toplam 

Müdürlüğü 

(Merkez kadrosu) 

Sağlık işleri müdürü 
» » müdür yard 

Uzman doktor 
Başmüfettiş (Doktor) 
Başmüfettiş 
S. I. Müfettiş 
Kalem âmiri 
S. I. Eczacı 
Kalem şefi 
Sayman 
S. I. Memur 
S. II. Menrar 

rmcısı 

. 

S. II. Memur (Sağlık memuru) 
Eczacı kalfası 
Hemşire (Ebe) 

j Memur adayı 

16/1 
16/1 
16/2 
16/2 
16/2 
16/2 

4 
5 
6/1 
6/1 
6/1 
6/2 
9 
9 

10 
11 
12 
13 
13 
13 
13 
14 

( S . Sayısı: 6 ) 
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Görevin çeşidi 

Hastabakıcı 
S. I I . Bekçi 
S. II . Hademe 
Hamal 

Toplam 

Derece Sayı 

15 1 
16/2 
16/2 
16/2 

2 
1 
1 
. 

28 

Görevin çeşidi 

Eczacı kalfası 
S. I Şoför 
Etüv makinisti (Kaloriferci) 
Hastabakıcı 
S. I Bekçi 
S. I Hademe 
S. I I Hademe 

Derece 

13 
13 
14 
15 
16/1 
16/1 
16/2 

Sayı 

1 
1 
1 
5 
2 
2 

10 

Sağlık işleri Müdürlüğü 

(işletmeler kadrosu) 

Uzman Doktor 
Başmüfettiş (Doktor) 
S. I. Doktor 
S. II . Doktor 
S. HI . Doktor 
S. I I I . Doktor (Diş tabibi) 
S. 11. Müfettiş (Eczacı) 
S. I. Eczacı 
S. II. Eczacı 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. I. Memur (Sağlık memuru) 
S. U. Memur 
S. II . Memur (Sağlık Memuru) 
Eczacı kalfası 
Hemşire 
Memur adayı 
Etüv makinisti (Kaloriferci) 
Hastabakıcı 
Şakirt 

6/1 
6/1 
6/2 
7 
8 
8. 
8 
9 

10 
11 
12 
12 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
15 
lö 

2 
15 
29 
40 

8 
14 

1 
23 

5 
1 
2 
3 
8 

15 
28 

7 
6 
1 

81 
1 

Toplam 240 

Sağlık lşWi Müdürlüğü 

(Sanatoryum kadrosu) 

Uzman doktor (Başhekim) 6/1 
Uzman doktor 6/1 
S. I I I noktor (Asistan) 8 
S. I Eczacı 9 
Kaltem âmiri 9 
Kalem şefi 10 
Sayman 11 
S. I Memur (Depo ve ambar memura) 12 
Başhemşire 12 
Hemşire 13 
S. I I Memur 13 

Toplam 

Sağlık İşleri Müdürlüğü 

(Hastaneler kadrosu) 

Uzman doktor 
S. II. Müfettiş (Yönetim müdürü) 
S. III . Doktor (Asistan) 
»S. I. Eczacı 
Kaleni âmiri 
S. II. Eczacı 
Kalem şefi 
Masa şefi 
S. 1. Memur 
Başhemşire 
S. II. Memur 
Eczacı kalfası 
Hemşire 
Laboratuvar kalfası 
Memur adayı 
Etüv makinisti (kaloriferci) 
Hastabakıcı 
Aşçıbaşı 
Telefoncu 
Şakirt 
S. I. Bekçi 
S. I. Hademe 
S. II . » 
S. II. Bekçi 

Toplam 

Zat İşleri Müdürlüğü 

Zat işleri müdürü 
» » müdür yardımcısı 

Müfettiş 
Şube müdürü 

» > müdür yardımcı 
Kâğıt ve dosya âmiri 

4 
5 
5 
6/1 
7 

37 

6/1 
S 
8 
<) 
9. 

İÜ 
10 
11 
12 
12 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
15 
15 
15 
15 
16/1 
16/1 
16/2 
16/2 

22 
1 
7 
2 
2 
1 
1 
2 
5 
1 
7 
4 

10 
2 
5 
2 

28 
2 
1 
8 
1 
5 

24 
2 

145 

(S. Sayım : 6). 
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Görevin çeşidi 

Kalem âmiri 
» şefi 

Masa şefi 
Sayman 
S. I. Memur 
S. II . Memur 

Toplam 

Gereç dairesi 

Gereç dairesi başkanı 
Gereç dairesi başkan yardımcısı 

» » » 
Başmüfettiş 
Şube müdürü 
S. 1. Müfettiş 
Şube müdür yardımcısı 
Sipariş şefi 
S. II. Müfettiş • 
Kâğıt ve dosya âmiri 
Kalem âmiri 
Sipariş memuru 
İnceleyici 
Sayman 
S. 1. Memur 
S. II. Memur 
Memur adayr 
Şakirt 

ı ^ ;*" ' 

Hukuk İşleri 

Hukuk İşleri Müdürü 
Müşavir avukat 
Hukuk işleri müdür yare 
S. I. Avukat 
S. II . Avukat 
Hukuk işleri âmiri 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II . Memur 
Memur adayı 

Toplam 

Derece 

9 
10 
11 
11 
12 
13 

3 
4 
5 
6/1 
6/1 
6/2 
7 
7 
8 
8 
9 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Müdürlüğü 

imcisi 

Toplan 

4 
4 
5 
5 
6/2 
6/2 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

1 

Sayı 1 

5 
6 
8 
5 

16 
19 

67 

r" j 

1 
• 1 

1 
2 
3 
1 
2 
1 
3 
1 
4 
8 
6 

15 
9 
7 
5 
2 

72 

1 
2 
1 
7 
8 
2 
2 
1 
o 
5 
s 
3 

42 

Görevin çeşidi 

Liman İşleri Dairesi 

Liman işleri başkanı 
Liman işleri başkan yardımcısı 
Müfettiş 
Şube müdürü 
Liman ve rıhtım başmüfettişi 
S. I.. Müfettiş 
Şube müdür yardımcısı 
S. I. Merkez fen memuru 
S. II. Müfettiş 
Kâğıt ve dosya âmiri 
S. I. Kaptan 
Kalem âmiri 
Ambar müdürü 
Kalem şefi 
S I. Ambar şefi 
Deniz başpuvaııtörü 
S. II. Vapur makinisti 
Vesait şefi 
Masa şefi 
Sayman 
S. İT. Ambar şefi 
S. I. Memur 
Başpuvantör 
Deniz puvantörü 
S. I. Römorkör kaptanı 
S. I. Römorkör makinisti 
S. I. Ambar saymanı 
S. M. Ressam 
S. II . Memur 
S. II . Ambar saymanı 
Başyardımcı 
S. II. Römorkör makinisti 
S. I. Şoför 
Yardımcı 
Pııvantör 
S. II. Telefon tesisat memuru 
S. I. Yol çavuşu 
S. III . Römorkör kaptanı 
S. II. Şoför 

j S, III . Römorkör makinisti 
Memu; adayı 
Lostromo 
Mavna kaptanı 
Telefoncu 
Mağazaeı 

Derec 

3 
4 
4 
6/1 
6/1 
6/2 
7 
8 
8 
8 
8 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
15 

.(S. Sayjaı: 6 ) 
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Görevin çeşidi Derece Sayı 

Şakirt 
Römorkör ateşçisi 
Tayfa 
S. I. Bekçi 
S. I. Hademe 
S. II . Hademe 
S. II. Bekçi 

15 
16/1 
16/1 
16/1 
16/1 
16/2 
16/2 

Toplam 

Toplanı 

İşletme Müdürlükleri 

S. I. İşletme müdürü 
S. II . İşletme müdürü 
Müfettiş 
İşletme âmiri 
S. I. Müfettiş 
Liman ve rıhtım müfettişi 
Kâğıt ve dosya âmiri 
S. I I . Müfettiş 
Kalem âmiri 
Denetçi 
Kalem şefi 
Masa şefi 
Sayman 
S. I. Memur 
S. II. Memur 
Memur adayı 
Şakirt 
S. I. Hademe 
S. I. Bekçi 
S. II. Hademe 

3 
6 

17 
55 
7 
3 

29 

411 

Daire Müdürlüğü 

Daire müdürü 
Masa şefi 
S. I. Şoför 
Memur adayı 
Şakirt 
S. I. Hademe 
S. I. Bekçi 
S. II. Bekçi 
S. II. Hademe 
Hamal 

9 
11 
13 
14 
15 
16/1 
16/1 
16/2 
16/2 
16/2 

1 
1 
2 
4 
1 

39 
17 

1 
87 
22 

175 

3 
4 
5 
6/1 
6/2 
7 
8 
8 
9 
9 

10 
11 
11 
12 
13 
14 
15 
16/1 
16/1 
16/2 191 

7 
6 
3 
1 
1 
1 
8 
1 

20 
2 

33 
32 
32 
69 
70 
73 
22 

166 
7 

Görevin çeşidi Derece Sayı 

S. II . Bekçi 16/2 

Toplam 

Haydarpaşa Satınalma Komisyonu 

Toplam 

Gider tertiplerindeaı ücret alanlar 

Gereç Lâboratuvar Müdürlüğü 

Müfettiş (Müdür, mühendis kimyager) 4 
Başmüfettiş (Başkimyager) 6/1 
S. I. Kimyager 9 
Sayman 11 
S. I I . Memur 13 
Lâboratuvar Kalfası 13 
S. II . Hademe 16/2 

Toplam 

Gereç tesUmalma ve yollama şaibesi 

Şube müdürü 
TesUmalma şefi 
S. II . Müfettiş 
Kalem âmiri 
Sipariş memuru 
inceleyici 
Sayman 
S. I. Memur 
S. II. Memur 
Memur adayı 
Şakirt 
Amele çavuşu 

753 

Müfettiş 
Başmüfettiş 
Sipariş şefi 
Kâğıt ve dosya âmiri 
Sipariş memuru 
inceleyici 
Sayman 
S. I. Memur 
S. II . Memur 
Memur adayı 
Şakirt 

4 
6/1 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
6 
2 
1 
1 

21 

11 

6/1 
7 
8 
9 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16/1 

1 
2 
1 
1 
5 
3 

12 
3 
6 
7 
3 
1 

( S . Sftvıai: 6 ) 
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Görevin çeşidi 

Uzman amele 
S. I. Bekçi 
S. I. Hademe 

Toplam 

Magmalar 

S, I. Mağaza şefi 
Kalem âmiri 
Sipariş memuru 
inceleyici 
S. I. Şefreyyon 
Sayman 
S. I. Memur 
S. II. Memur 
Memur adayı 
S. I I . Şoför 
Şakirt 
Mağazaeı 
Uzman amele 
Amele çavuşu 
S. I. Hademe 
S. I. Bekçi 
S. II . Bekçi 
S. II . Hademe 
Amele . 

Toplam 

Yol atelyesi 

Müfettiş 
Yol atelyesi müdürü 
S. I. Atelye müdürü 
S. I. Atelye müdür yardımcısı 
Başmühendis 
S. I. Yol müfettişi 
S. I. Diplomalı mühendis 
Mühendis şube şefi 
Teslimalma şefi 
S. II . Diplomalı mühendis 
Kâğıt ve dosya âmiri 
S. I. Atelye şube âmiri 
S. I. Merkez fen memuru 
S. II . Atelye şube âmiri 
Kimyager 
Kalem şefi 
S. II . Merkez fen memuru 

n — • • • -

Derece Sayı 

16/1 6 
16/1 
16/1 

6/2 
9 
9 

10 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16/1 
16/1 
16/1 
16/1 
16/2 
16/2 
16/2 

4 
5 
5 
6/1 
5 
6/2 
6/2 
7 
7 
8 
8 
S 
8 
9 
9 

10 
10 

4 
3 

58 

8 
8 
5 

17 
24 
30 
18 
51 
53 

4 
1 

36 
86 

9 
12 
19 
12 

5 
46 

444 

1 
1 
1 
2 
1 
3 
4 
1 
1 
4 
1 
3. 
1 
8 
1 
3 

13 

(S. 8q 

Görevin çeşidi 

S. I. Ustabaşn 
S. I. Şefreyyon 
Masa şefi 
Sayman 
S. 1. Kısım şefi 
S. II. Ustabaşı 
S. I. Makinist 
S. II. .Ressam 
S. II. Kısım şefi 
S. I. Memur 
Başrevizör 
Başpuvantör 
S. I. Sabit Makinist 
S. 11. Memur 
Lâboratuvar kalfası 
S. I. Şoför 
Puvantör 
Memur adayı 
S. II. Şoför 
Loko ateşçisi 
Şakirt 
Telefoncu 
Sabit makine ateşçisi 
S. I. Bekçi 
S. I. Hademe 
Bahçıvan (Fidanlıklar için) 
S. II . Bekçi 
S. II. Hademe 

Toplam 

Cer atelyeleri 
Müfettiş 
S. I. Atelye müdürü 
S. I. Atelye müdür yardımcısı 
S. I. Diplomalı mühendis 
Fabrika kısım âmiri 
S. II. Atelye müdürü 
Atelye işletme mühendisi 
S. I. Elektrik işleri şefi 
S. I. Atelye şube âmiri 
S. I. Merkez fen memuru 
S. II. Diplomalı mühendis 
Kâğıt ve dosya âmiri 
S. II . Atelye şube âmiri 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 

pusu : 6 ) 

Derec< 

10 
10 
11 
11 
11 
11 
l 1 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
16/1 
16/1 
16/1 
16/1 
16/2 
16/2 

4 
5 
6/1 
6/2 
6/2 
6/2 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
9 
9 

10 
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Görevin çeşidi 

S. II. Merkez fen memuru 
S. I. Ustabaşı 
S. I. Ressam 
Masa şefi 
Sayman 
S. I. Makinist 
S. II . Ustabaşı 
S. I. Memur 
Başpuvantör 
S. II. Ressam 
S. I. Sabit makinist 
S. II . Memur 
Mezun ateşçi 
Puvantör 
Memur adayı 
Etüv makinisti 
Loko ateşçisi 
Aşçıbaşı 
Mağazacı 
Telefoncu 
Şakirt 
Sabit makine ateşçisi 
S. I. Bekçi 
S. I. Hademe 
S. II . Hademe 
S. 11. Bekçi 

Derece 

10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
15 
15 
16/1 
16/1 
16/1 
16/2 
16/2 

Sayı 

26 
38 

1 
6 
5 
2 
4 

24 
2 
8 
1 

35 
2 

18 
39 

1 
2 
2 
2 
2 

42 
5 

20 
13 
4 

30 

Toplam 441 

Çel tek madeni 

Müfettiş (İşletme âmiri) 
S. I. Diplomalr mühendis 
Kalem âmiri 
S. 11. Merkez fen memuru 
S. I. Sürveyyan 
S. I. Memur 
S. I. Nezaret makinisti 
S. II. Memur 
Puvantör 
S. I. Yol çavuşu 
Loko ateşçisi 
Mağazacı 
Şakirt 
S. I. Bekçi 
S. II. Hademe 

5 
6/2 
i) 

10 
12 
12 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
35 
16/1 
16/2 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 

.2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Toplam 19 

Görevin çeşidi Derece Sayı 

Basımevi 

Şube müdürü 
Fabrika kısım âmiri 
S. II. Atelye şube âmiri 
Sipariş memuru 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
S. I. Şefreyyon 
S. I. Ustabaşı 
Başressam 
Sayman 
S. II. Memur 
S. I. Şoför 
Memur adayı 
Mağazacı 
S. I. Hademe 
S. I. Bekçi 
S. II. Bekçi 
Amele 
S. II. Hademe 

6/1 
6/2 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
11 
13 
13 
14 
15 
16/1 
16/1 
16/2 
16/2 
16/2 

1 
1 
1 
1 
1 
.1 
1 
•> 
4W 

1 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
9 
1 

Toplam 34 

Demiryol Meslek Okulu 

Müfettiş (Müdür) 
S. I. Müfettiş (Müdür yardımcısı) 
S. II. Müfettiş (öğretmen) 
Kalem âmiri (öğretmen) 
Kalem şefi (Yardımcı öğretmen) 
Kalem şefi (öğretmen) 
Masa şefi (öğretmen) 
Masa şefi 
Sayman 
S. I. Memur (Ambar memuru) 
S. I. Memur 
Hemşire 
Şakirt 
S. I. Hademe 
Ş. I. Bekçi 
S. II. Hademe 

5 
6/2 
8 
9 

10 
10 
11 
11 
11 
12 
12 
13 
15 
16/1 
16/1 
16/2 

1 
1 
6 
4 
1 

10 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
2 

27 

Toplam 72 

Samat Okulu 

Başmühendis (Okul müdürü) 5 1 

( S. Sayısı : 6 ) 



64 — 
Görevin çeşidi Derece Sayı 

S. I. Atelye şube Amiri (Eğitim ve 
öğretim şefi) 8 
S. I. Atelye şube âmiri (Okul müdür 
yardımcısı) 8 
S. II. Atelye şube âmiri (Meslekî 
öğretmen) 9 
S. II. Atelye şube âmiri (Okul atel
ye şefi ) 9 
Kalem âmiri (Nazarî öğretmen) 9 
Kalem âmiri (Yönetim şefi) 9 
Kalem şefi (Nazarî öğretmen) 10 
8. I. Ustabaşı (Atelye ustabaşısı) 10 
S. II. Merkez fen memuru (Meslekî 
öğretmen) 10 
Şelnıontör (Elişi ve torna öğretmeni) 11 
Masa şefi (Müzakereci öğretmen) 11 
Masa şefi 11 
Şefmontör (Amelî öğretmen) 11 
•Sayman 11 
S. I. Memur 12 
S. I. Memur (Öğretmen) 12 
S. T. » (Eğitmen) 12 
S. I. » (Müzakereci öğretmen) 12 
Montör (Amelî öğretmen) 12 
S. II . Memur 13 
Memur adayı 14 
Hastabakıcı 15 
Aşçıbaşı 15 
Sabit makine ateşçisi (Kaloriferci) 16/1 
S. I. Hademe 16/1 
S. I. Bekçi 16/1 
S. II. Hademe 16/2 
S. II. Bekçi 16/2 

Toplam 

Öğrenci pansiyonları 

S. II. Müfettiş (Müdür) 8 
Kalem âmiri (Müdür) 9 
Kalem şefi (Öğretmen) 10 
Masa şefi (Öğretmen) 11 
Sayman 11 
S. I. Memur (Öğretmen) 12 
S. I. Memur 12 
S. II. Memur (Ambar memuru) 13 
Hemşire 13 
Memur adavr 14 

1 
3 
1 
4 
1 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
2 
7 
1 

20 
4 

70 

Görevin çeşidi 

S. I. Bekçi 
S. I. Hademe 
S. II. Hademe 

Derece 

16/1 
16/1 
16/2 

Sayı 

3 
3 

17 

Toplam 

Toplanı 

Deniz ately eleri 

Başmüfettiş 
S. 1. Atelye şube âmiri 
8. II. Atelye şube âmiri 
Kalem şefi 
S. I. Ustabaşı 
Masa şefi 
Sayman 
S. II. Ustabaşı 
S. I. Memur 
Başpuvantör 
Montör 
Puvaıitör 
Memur adayı 
Şakirt 
Mağazacı 
S. I. Hademe 
S. I. Bekçi 

Toplam 

Dikimevi 

38 

Yatılı ilkokullar 

S. II. Müfettiş (Müdür) 
Kalem âmiri (Müdür) 
Kalem şefi 
Kalem şefi (Öğretmen) 
Masa şefi (Öğretmen) 
S. I. Memur (öğretmen) 
Başhemşire (Öğrenci annesi) 
S. II. Memur (Ambar memuru) 
S. II. Memur (Yedek öğretmen) 
Hemşire 
S. I. Bekçi 
S. I. Hademe 
S. II. Hademe 

8 
9 

10 
10 
11 
12 
12 
13 
13 
13 
16/1 
16/1 
16/2 

1 
1 
1 
3 
4 
5 
1 

2 
1 
2 
8 

15 

46 

6/1 
8 
9 

10 
10 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
14 
14 
15 
15 
16/1 
16/1 

1 
1 
2 
1 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 

28 

Şube müdürü 6/1 

( S. Sayısı : 6 ) 



Görevin çeşidi 

Kalem âmiri 
Sipariş memuru 
S. I. Şefreyyon 
Sayman 
S. I. Memur 
S. II. Memur 
Memur adayı 
Mağazacı 
Uzman Amele 
S. I. Bekçi 
S. I. Hademe 
S. II. Bekçi 
S. II. Hademe 
Amele 

Derece 

9 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16/1 
16/1 
16/1 
16/2 
16/2 
16/2 

Toplam 

— ö5 — 
Sayı 

1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 

21 
" ' V, 

1 Görevin çeşidi 

Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II. Veznedar 
S. II. Memur 
S. II. Hademe 

S. I. istasyon şefi 
S. I. Tren muayene 
S. III. İstasyon şefi 
Hareket memuru 
S. I. Bekçi 
S. II. Bekçi 
Hamal 

Saymanlık 

Toplam 

Hareket 

memuru 

Derece 

11 
12 
12 
13 
16/2 

10 
11 
12 
13 
16/1 
16/2 
16/2 

Sayı 

5 

2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 

Trabzon - İran transit yolu otobüs, kamyon ve 
otomobil isletmesi 

İşletme Müdürlüğü 

S. II. İşletme müdürü 
Kalem âmiri 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. I. Bekçi 
S. I. Hademe 

> * 

4 
9 

11 
12 
16/1 
16/1 

T» 

Toplam 

Hekimlik 

S. I. Doktor 
S. II. Hademe 

6/2 
16/2 

Toplam 

Toplam 

Cer 

S. H. Cer müfettişi 
S. I. Nezaret makinisti 
S. II. Memur 
S. I. Şoför 
S. II. Şoför 
S. II. Hademe 
S. II. Bekçi 
Hamal 

8 
12 
13 
13 
14 
16/2 
16/2 
16/2 

Toplam 

1 
1 
1 

12 
49 
1 
3 
2 

70 

Hukuk 

S. II. Avukat 6/2 

Gider tertibinden ücret alanlar 

S. I. Şefreyyon 
KS. II. Bekçi 

10 
16/2 

Toplam 

Ek görev tazminatı 
< 

Hastaneler baştabip ücretleri 

Lira 

Ankara hastanesi baştabibi 150 
Eskişehir hastanesi baştabibi 150 

11 

( S. Sayış : 6 ) 



— 66 — 
1. — Genel toplam içinde kalarak, gerektikçe ödenekleri aynı madde içinde bulunan kadrolar 

arasında yer değiştirmeğe Genel Müdürlük yetkilidir. 

2. — Gider tertibi içinde bulunan mühendisler, telgraf çavuşları, sürveyyanlar, yol bekçileri, 
direzinör, şefmontör ve montörler, sabit makine makinist ve ateşçileri, amele çavuşları, amele, yol 
çavuş ve yardımcıları ve hamallarla 3173 numaralı kanuna ilişik 2 numaralı cetvelde yazılı bulunan 
hizmetlilerin ve hususi kanunları gereğince temin edilen kredilerden elde edilen malzeme ile yapıla
cak inşaat ve montaj işlerinin ifası için lüzumlu personelin aded kadrolan ihtiyaca göre Genel Mü
dürlükçe belirtilir. 

3. — Leninakan ve Meydanıekbezde Türk toprağı dışındaki demiryolu kısımlarında vazife gören 
yol, cer ve hareket memur ve hizmetlilerinin ücretlerine ek olarak öteberi tertibinden verilecek öde
neklerin miktarı Genel Müdürlükçe tâyin olunur. 

( S. Sayısı : 6 ) 



i No. Çeşidi Markası 

Hasta nakliye 
kamyoneti 
Sıhhiye otobüsü 
Kamyon 

Yük hayvanı 

> > 
Bisiklet 

Ford 

Hudson 
Ford 

Şevrole 

Taşıt kadrosu 

Motor No. Göreceği iş 

» 
> 

> 

2> 

Motosiklet 

Bisiklet 

> 

Binek atı 
Bisiklet 

Fordson 
Ford 

» 

Şevrole 

D. K. V. 

N. S. U. 

Adler 

_ 
Baronia 

119770 
3409530 

1290966 

835501 

847962 

1333231 

1179752 

«_ 
(Fabrika nu
mara koyma-

18263599 Merkez emrinde (Aydm hattından devren) 

152500 » » 
5199872 İzmir Basımevi hizmetinde (İdarî gereç 

nakliyatı için) 
836573 Haydarpaşa mağazası hizmetinde (Samsun sa

hil hattından devren) 
Ankara mağazası hizmetinde 
Ankara mağazası hizmetinde (Samsun sahil 
hattından devren) 
İzmir mağazası hizmetinde (Samsun sahil 
hattından devren) 
İzmir mağazası hizmetinde (Aydm hattmın 
mubayaasındaki kıymeti) 
Merkez hizmetinde (Bakanlıklar ve sair deva-
irle irtibatı temin için) 
Malatya işletmesi hizmetinde (Şehirin uzak
lığı dolayısiyle irtibatı temin için) 
Adana işletmesi hizmetinde (Şehirin uzaklı
ğı dolayısiyle irtibatı temin için) 
Çeltek maden mühendisliği hizmetinde 
2 nci işletme hizmetinde (Karabük tesellüm 
bürosu ile istasyon ve fabrika arasmda irti
batı temin için) 

— Çeltek maden mühendisliği emrinde 

Koris 

New-Hudson 

Mersin limanı emrinde 
devren) 

(Liman şirketinden 



m No. Çeşidi 

1 Kamyon 

1 Kamyonet 

Markası 

Kamyon 

> 

Dooge 

Pejo 

Şevrole 

Dooge 

Motor No. 

T. 118-60505 

Göreceği iş 

58690 

3 ncü işletme hizmetinde (Ilıca - Palamut
luk hattmm malzeme nakliyatı için) 
Merkez emrinde (Mülga Limanlar Umum Mü
dürlüğünden İskenderun limanmm idareye 
intikalinde devren alınmıştır) 

1 

2 

4 

1 

30 

1 

2 

1 
2 
1 

Bisiklet 

» 

» 

Bisiklet 

Kamyon 

Otobüs 

Kamyon 

Kaptıkaçtı 
Ambulans 
Sıhhiye otobüsü 

625643 Sivas cer atelyesi hizmetinde. 
627045 Halkapmar cer atelyesi hizmetinde. 
627147 Ankara mağazası hizmetinde. 

T.118-66048 Ankara motor atelyesi hizmetinde 
T.118-51729 Transit deposu (Trabzon - İran yolu imdat 

ve teftiş işlerinde) 
TJL18-62497 Haydarpaşa mağazası hizmetinde. 

Yeniden alınacaklar 
7 nci işletme emrinde (Şehirin uzaklığı do-
layısiyle irtibatı temin için) 
Merkez emrinde (Bakanlıklarla idare arasın
da irtibatı temin için) 
İskenderun ve Mersin limanları hizmetinde 
(Şehirin ve iskelelerin uzaklığı dolayısiyle ir
tibatı temin için) 
İskenderun gereç gümrük ve teslimalma bü
rosu için. 
Cer servisi emrinde (Ormanlardan istasyonla
ra kereste, travers ve genel gereç taşımak için) 
Kayseri pansiyonu öğrencilerinin taşıma 
işinde. 
İskenderun limanı hizmetinde (Limanlara ame
le taşımak için). 
Çeltek işletme amirliği hizmetinde. 
Ankara hastanesi ve Verem sanatoryomu için. 
Ankara hastanesi için 



- 6 9 -
; D - CETVELİ 

Gelirlerin dayandığı kanun, karar ve Tüzükler 

Çeşidi Tarihi No. Özeti 

Kanun 
il 

» 

* 

» 

» 

17. 4 .1338 
4 . 2 .1340 

24. 5 .1340 

8 . 2 .1341 

5 . 4.1341 

27 .6 .1926 

222 
406 

506 

551 

601 

904 

Cezaların beş misline iblâğ edilmesine dair. 
Telgraf ve Telefon Kanununun Telefon ve telgraf 
müvezzüerinin vazife esnasında Demiryollarından 
parasız istifade edeceklerine dair 15 nci maddesi. 
Bağdat hattmın Konyadan başlıyan kısımmm işle
tilmesi hakkındaki 5 nci maddesi. 
Askerî malûllerin terfihi hakkındaki kanunun 8 
nci maddesi 
Şeker fabrikalarına bahşolunan imtiyazat ve mua-
fiyat hakkındaki kanunun 7 nci maddesi. 
Islâhı Hayvanat Kanununun 30 ncu maddesi (Ser
gilere ve yarışlara getirilen ve götürülen ve damız
lık için celbolunan hayvanat ıslâh ve teksiri hay
vanat komisyonlarının ita eyliyecekleri vesika
larla Hükümete ait berrî, ve bahrî bilcümle vesai
ti nakliye tarafından nısıf ücretle naklolunur). 

» 81 . 6 .1927 1042 Devlet Demiryolları ve Limanlan Umumî idaresi
nin teşkili hakkındaki kanunun, tarifelere dair 18, 
19, 20, 21, 22 nci maddeleriyle idari nakliyata dair 
23 ncü ve muvakkat dördüncü maddeleri 

» 18. 6 .1927 1147 Şimendiferlerde işletme nizamnamesi mucibince 
nakli memnu olan mevaddı infilâkiyenin nakline 
müsaade edilmiştir. 

» 30. 1 .1929 1483 Alelumum tarifeler hakkında idare encümeninin 
karar ittihaz edeceğine dair olan 6 nci maddesi. 

» 2 . 6 .1929 1524 Samsun - Sahil hattının işletilmesine dair olan 
kanunun 3 ncü maddesi 

» 24. 4 .1930 1593 Hıfzıssıhha Kanununun 2 nci fasıl 57 ve 75 nci 
maddeleri. (Kuduz musaplarının fakirlerinin te
davi yerlerine parasız nakli hakkında). 

» 31. 5 .1930 1667 Cibayet olunan varidatın kuruştan az kesirlerinin 
kuruşa iblağ edileceğine dair 2 nci maddesi. 

» 31. 5 .1930 1673 Beynelmilel yolcu ve eşya nakliyatı mukavelelerine 
(C. I. V. ve C. î. M.) e iltihakımıza dair. 

» 30. 3 .1931 1791 Cenevre'de 27 Temmuz 1929 da imzalanan muka
velenin tasdikına dairdir. (Mukavelenin 38 nci 
maddesi gereğince esirlere gönderilecek eşya parasız 
taşınır.) 

> 30. 5 .1931 1815 Mudanya - Bursa Demiryolunun satın alınması. 
» 28.12.1935 2376 Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı kanunu

nun birinci maddesi. (Maden sularına ve şişelerine 
tenzilât.) 
İzmir - Kasaba ve Temdidi hatlarının işletilmesi 

30. 5 .1931 
28.12.1935 

31 . 5 .1934 

1815 
2376 

2488 

(S . SayısıJ 6 ) 



70 
Çeşidi Tarihi No. 

Kanun 4.6.1934 

14. 6 .1934 

22.12.1934 

12. 6 .1935 
8.6.1936 

1.2.1937 

2495 

2510 

2641 

2784 
3004 

3108 

8 .2 .1937 

28. 4 .1937 
5 . 5 . 1 9 3 7 

14. 6 .1937 

17.12.1937 

3116 

3159 
3163 

3259 

3284 

15 .12.1937 

10. 6 .1938 

3282 

3437 

22 . 6 .1938 

24 . 6 .1938 

3473 

3487 

Özeti 

Yunan Parlamento azasının parasız seyahatlarına 
dair. 
iskân Kanununun 5.1.1935 tarihli nizamnamesi
nin 42 nci maddesi. (Meccanen veya asgari tarife 
ile nakiller.) 
Demiryollarla beynelmilel eşya ve yolcu nakliyatına 
dair mukavelenin tasdiki hakkında. 
Aydın Demiryollarının işletilmesi. 
Belediye ve hususi idarelerden idaremize devredi
len iskelelerin müstenidatı olan kanundur. (Mad
de 5). 
Posta Kanununun 53 ncü maddesini tadil eden bu 
kanun, posta nakliyatının âdi trenlerde parasız ve 
sürat katarlarında ücretle yapılacağına dair hük
mü ihtiva etmektedir. 
Orman Kanununun 94 ncü maddesi. (Yangm sön-. 
dürmek üzere sevkedileceklerin 1/3 ücretle nakle
dileceklerine dair.) 
Şark Demiryollarının işletilmesine dair. 
Trabzon - Iran transit yolunda otobüs ve kamyon 
işletilmesi. 
İşletme nizamnamesinin birinci bapta 29, 37, 42 ve 
2 nci bapta 20 nci maddelerindeki tazminat miktar
larının 10 misline çıkarılması. (Bu hadler 222 nu
maralı kanunla daha evvel 5 misline çıkarılmıştır.) 
Bazı maden hurdalarının dışarı çıkarılmasının ya
sak edilmesi ve satınalmması kanununun 6 nci 
maddesi. (D. Demiryolları idaresince» Askerî fab
rikalar idaresinin naklettireceği hurdaların her to
nundan kilometre başına bir kuruşu geçmemek üze
re ücret alınır.) 
Büyük Millet Meclisi âzalarının parasız seyahatle
rine dair. 
Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununun 115 nci mad
desi. (Hazine, Belediye ve Hususi idarelere ait is
kelelerde müruriye ücreti alınmayacağına ve tüc
car tarafından bu iskelelerden geçirilecek tütün
lerden de ton başına 50 kuruş müruriye almaca-
cağına dairdir). 
Mahrukat kanununun 5 nci maddesi. (Vekiller He
yeti karariyle % 50 ye kadar tenzilât yapılacağına 
dair.) 
Nafıa Bakanlığı inşaat dairesi tarafmdan nakletti
rilecek demiryol inşaat malzemesinin ücretlerine 
ve buna müteferri muamelâta dair olan birinci 
maddesi. 

( 8. j3ayı»ı : 6 ) 



Çeşidi Tarihi 
— 71 

No. 

Kanun 

Karar 

28. 6 .1938 

29 . 6 .1938 

9 .1 .1939 

3522 

3530 

3554 

7 

9. 

21. 

4. 

22. 
14. 
14. 
25. 

14. 

31. 

.6 

10 

4 

7 

9 
8 
8 
12 

1 

5 

1939 

.1939 

.1941 

.1941 

.1941 

.1942 

.1942 

.1942 

.1943 

.1944 

3633 

3729 

4004 

4090 

4128 
4301 
4303 
4341 

4373 

4572 

7 . 6 . 1 9 3 7 3217 

22 . 6 .1943 2/20162 

6 .1 .1944 233 

Özeti 

Karabük demir ve çelik fabrikaları kanununun 
birinci maddesi. 
Beden terbiyesi kanununun 23 ncü maddem. 
(Sporculara % 50 tenzilât yapılacağına dair.) 
Kırşehir ve Yozgat vilayetleriyle Keskin kazasın-
daki yer sarsıntısı dolayısiyle yapılacak inşaat ve 
tamirat için Kızılay tarafından sevkedilecek in
şaat malzemesinden nakil üeıeti alınmayacağına 

, dair,. 
Samsun limanının idaremize devrinde istinat edi
len kanun. 
Ecnebi Devletlerden temin edilen malzemenin rıh
tım ücretleriyle ardiye resminden muafiyeti hak
kında jantın. 
Askerî nakliyattan alınacak ücretlere dair kanu
nun birinci maddesi. (Esas tarife ücretinin 1/3 çü 
alınacağına dair.) 
Nakil ücret ve masraflariyle vergi tahsilatında 25 
kuruştan az eksiklerin takip edilmiyeceğine dair. 
Ilıca - Palamutluk hattının işletilmesi hakkında 
iskenderun limanının işletilmesi hakkında. 
Mersin limanının işletilmesi hakkında. 
Değer konmuş nakliyatta beyan edilen kıymetin on 
binde birinin prim olarak alınacağına dair. 
Taşkın sulara ve su baskınlarına karşı korunma 
kanununun 13 üncü maddesi. (Sevkedileceklerin 
1/3 ücretle nakledileceklerine dair). 
Bu kanunla otel, büfe büvet ve gazino işletmesine, 
şehir ve kasabalarla istasyonlar arasında otobüs ve 
kamyon işletmeğe, emanet odaları açmağa, Demir
yolu liman ve iskelelerde, tarife tatbikatına esas 
olan eşya tasnifini değiştirmeğe, kullanılmayan 
bilet bedellerinin iadesine ve demiryolun inzibat 
ve muhafazası ile ilgili olanlara idare binalarından 
yer vermeğe salâhiyet verilmektedir. 
Türkiye Cumhuriyeti ile İran Devleti Şehinşahiii 
arasmda imza edilmiş olan transit anlaşmasının 
tasdiki hakkında. 
Esas tarife emsalinin hamallık işlerinde 20 ve na
kil ücretleriyle diğer masraflarda 10 a çıkarılaca
ğına dair. 
Samsun Limanındaki hususi idare ve belediyeye ait 
iskelelerin Devlet Demiryollarına devri hakkındaki 
K/497 sayılı kararın yürürlüğe konulması. (232 
sayılı karar ile ilgilidir.) 
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Çeşidi Tarihi No. 
72 

Oseti 

Karar 

Nizamname 

29 . 1 .1944 358 Samsun Limanının Devlet Demiryollarına devri 
hakkındaki K/503 sayılı kararın yürürlüğe konul-

• f ması hakkında. 
4 . 6 . 1 9 4 1 2/15910 Hava Kurumunun havacılık dairesi mensuplarının, 

4004 sayılı kanundaki ücretlerle taşınmalan 
hakkında. 

18 . 5 .1872 işletme Nizamnamesi. 
30. 5 .1283 Demiryollar Zabıta Nizamnamesi. 

E - CETVELÎ 

2847 ve 3173 sayıh kanunlara bağlı olmayan 
hizmetliler 

Sayı Ücret 

Daktilo şefi 
Daktilo 
Başterzi 
Makastar terzi 

» •» 

Aşçıbaşı 
Aşçı 

» 
Dalgıç 
Laborant 
Terzi 
Çamaşırcı 
Berber 
Dağıtıcı 

2 
8 
1 
1 
2 
6 
1 
5 
2 
2 
1 
2 
1 
2 

150 
125 
400 
200 
150 
120 
80 
70 
150 
100 
70 
70 
70 
80 

Toplam 36 

»e-« 
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S. Sayısı: 7 

1946 yılı 

Tekel G. M. bütçesi 



Tekel Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanunu tasa 
rısı ye Bütçe Komisyonu raporu (1 484) 

T. O. 
Başbakanlık 1 .X . 1945 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Say% : 71/430 
6/2213 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1946 yılı için hazırlanıp Bakanlar Kurulunca 29 . IX . 1945 tarıhind. 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Bütçe Kanunu tasarısı gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

'Gider bütçesi gerekçesi • 

Birinci kısım 

Aylık, ücret, ödenek, emekli ikramiyesi ve benzeri özlük haklar 

1. — Ücretler 
B. M. 

Ücretler : 
1 Memurlar ücreti : 

Bu maddeye teşkilât kanununa ek 423G sayılı kanuna bağlı (1) numaralı cetvele göre 
verilecek ücretlerle 4178 sayılı kanunun birinci maddesi gereğince verilecek pahalılık zam
ları ve 4598 sayılı kanun gereğince kadrosu müsait olmıyan terfie müstahak memurlara 
verilen bir üst derece farkları ve 1, 2 rici derece memurlara ödenecek tazminat ve paha
lılık zamları nazarı itibare alınmak suretiyle geçen yıl bütçesi ödeneğinin on iki aylığına 
isabet eden miktardan (55 924) lira noksaniyle (5 710 000) lira konulmuştur. 

2 Hizmetliler ücreti : 
Memleket bağcılığının inkişafını temin mülâhazasiyle açılan ve açılacak olan (30) aded 
numune şaraphanesiyle mahallerinin tuz ihtiyaçlarını temin için faaliyete geçirilen (16) 
aded tuzlaya lüzumlu teknik elemanların ve ambar memurlarının ikamesi ve maliyet kon
trol servisinin takviyesiyle mütehassıs teknisyenlerin idareye bağlanmalarını temin için 
kadro ücretlerinin bir miktar arttırılması hususu gözönünde bulundurularak ilişik (D) 
cetveli ile teklif olunan kadroya göre verilecek ücret ve pahalılık zamlarını karşılamak üze
re geçen yıl büçesi ödeneğinin oniki aylık mikanndan (386 134) lira fazlasiyle 
(1 696 020) lira teklif olunmuştur. 
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II. — Başka bakla* 

Geçici tazminat : 
lâarenin Ankara'da bulunan memurlariyle muvakkaten Ankara'da % aydan-fazla-kalacak 
memurlara 3656 sayılı kanun hükümleri dairesinde verilecek konutode^k&rini karşı
lıyım bu tertibe geçen yıl ödeneğinin oniki aylığına isabet edfca (33^ 0G§) lira aynen 
konulmuştur. 

4178, 4598 ve 4599 saydı kanunlar gereğince verilecek zamlar ve yapılacak yardımlar : 
1 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince verilecek çocuk zamları : 

Mezkûr kanunlar gereğince verilecek çocuk zamlarını karşılıyan bu tertibe geçen yılın on
iki ayına isabet eden miktardan (171 429) lira fazlasiyle (408 930) lira konulmuştur. 

2 4178 sayılı kanun gereğince verilecek yakacak zammı : 
4178 sayılı kanunun 9 ncu maddesi gereğince verilecek yakacak zamları için geçen yıl bu 
tertibe üç aylık (12 500) lira konulmuştur. Bu yıl altı ay için (25 005) lira konulmuştur. 

3 Doğum zammı : 
4598 sayılı kanun gereğince çocuğu dünyaya gelenlere verilecek birer maaş yardım tu
tarı olup geçen yılın on iki ayına isabet eden (36 000) lira aynen konulmuştur. 

4 Ölüm yardımı : 
459$ sayılr kanun gereğince (memur olmıyan) karısı ölenlere verilecek birer maaş ile 
ölen memurun beyanname ile gösterdiği kimseye veya beyanname* veımemiş ise ailesine 
yapılacak ikişer maaş nispetindeki yardımlar için geçen yılın on iki ayma isabet eden 
(28 800) lira aynen konulmlştur. 

5 Aynı yardım : 
4599 sayılı kanun gereğince yapılan aynı yardımlara (D) cetveline ilâve edilen 275 aded 
hizmetlinin ilâvesi suretiyle geçen yıl bütçesi ödeneğinin oniki aylığına isabet eden mikdar-
dan (59 598) lira fazlasiyle (1 096 740) lira konulmuştur. 

İkinci kısım 

Yönetim giderleri 

1. — Hizmete ilişkin olanlar 

Büro giderleri: 
1 Kırtasiye: 

Bürolarda harcanacak her çeşit kırtasiye için geçen yılın oniki aylığına isabet eden mik-
dardan (57) lira fazlasiyle (100 000) lira konulmuştur. 

2 Döşeme ve demirbaşlar: 
Fafrika, imalât evleri, tütün depolan ve tuzlalârlala işyerlerinden gayri idarehane ve 
satış depolarında kullanılmak üzere satın alınacak demirbaş eşya, döşeme, yangın sön
dürme tertibatı, tartı ve ölçü âletleri bedellerini karşılayan bu tertibe geçen yılın oniki 
ayma isabet eden miktardan (57) lira noksaniyle (80 000) lira konulmuştur. 

3 Aydınlatma i 
Bürto&sann aydınlatılması için geçen yılın oniki ayına isabet eden miktardan (1 429) lira 
noksaniyle (50 000) lira konulmuştur. 
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Isıtma : 
Her türlü ısıtma giderlerini karşılamak üzere bu tertibe geçen yıktı oniki ayma isabet 
eden miktardan (1 400) lira fazlasiyle (140 000) lira konulmuştur. 

öteberi giderleri: 
Bu tertibe geçen yıl ödeneğinden (143) lira fazlasiyle konulan (163 000) liralık ödenek 
aşağıdaki giderler içindir: 
1. — Şenlik giderleri, 
2. — İdarehane ve satış depolan taşıma giderleri, 
3. — Eeklâm nevinden olmayan ilânlar, 
4. —• Hariçte yapılması zaruri olan tercüme ve etütlerle satın alınması idarece faydalı 

görülen eserlerin - geçen senele. de olduğu gibi - ücret ve bedelleri, 
5. —• İdarenin bulunduğu binalarda umumî temizlik giderleri ve kira ile tutulan han 

hizmetlilerine - geçen senelerde olduğu gibi - iş saatleri dışında hizmetlerine mu
kabil yapılacak yardımlar, 

6. — İdareyi ilgilendiren kongreler münasebetiyle veya mubayaa için gelen mütehassıs 
ve tüccarların ağırlanması için Genel Müdürlükçe ihtiyar olunacak giderler, 

7. — İdarenin iştigal mevzuu dahilinde çalışan uluslar arası kurul, ofis ve kongrelere 
iştirak için sarfı gereken paralar, 

8. — Odacı, postacı gibi hizmetlilerin şehir içindeki yol giderleri; 
9..— 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu hükümlerine göre yapılacak ödeme vesair gi

derlerle bilûmum tutulacak uzman, beden terbiyesi öğretmeni, veya antrenörü üc
retleri; 

10. — Bütçenin tertiplerinde mukabili bulunmıyan sair giderler; 

Basılı kâğıt ve defterler: 
Her çeşit basılı kâğıt ve defterlerin satınalma ve yapılması için yapılacak giderlere kar
şılık geçen yılın on iki ayma isabet eden miktardan (8) lira noksaniyle (100 000) lira 
konulmuştur. 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri: 
Posta ve telgraf ücretleri: 
Posta ve telgraf için; posta ve telgraf idaresine verilmekte olan giderler karşılığı olan 
bu tertibe geçen yılın oniki ayma isabet eden miktai'dan (35 582) lira fazlasiyle 
(310 841) lira konulmuştur. 

Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 
Telefon ve başka haberleşme ücret ve girderelri için geçen yılın oniki ayma isabet eden 
miktardan (234) lira noksaniyle (70 000) lira konulmuştur. 

Kira karşılığı: 
Bu bölüme kira ile tutulan ve tutulacak olan idarehane binaları, satış depoları, mamulât 
ve tuz ambarları, fabrika ve at el ye ve yaprak tütün depo ve imalâthaneleriyle içki ima
lât evleri ve yeni açılacak şaraphaneler için verilecek kira bedellerini karşılamak üzere 
geçen yılın oniki ayma isabet eden miktardan (30 011) lira fazlasiyle (440 000) lira ko
nulmuştur. 

Taşıt giderleri: 
Satınalma karşılığı: 
Taşıtların satınalma bedellerini karşılayan bu tertibe geçen yılın oniki ayma isabet eden 
miktardan (56 256) lira noksaniyle (428 750) lira konulmuştur. 
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Onarma: 
Taşıtların esaslı onarma giderlerini karşılayan bu tertibe geçen yılın oniki ayına isabet 
eden miktardan (6) lira fazlasiyle (10 000) lira konulmuştur. 

II - özlük olanlar 

Yolluklar: 
Sürekli görev yolluğu: 
Fabrika, depo, imâl ve doldurma evleri ve tuzlalar dışmda kalan memur ve hizmetlilerden 
idari ve e:hhi sebeplerden dolayı bir yere nakledilenlerle idareye yeniden alınacak, sıhhi 
ve idari sebeplerle çıkarılacak, yaş tahdidine tâbi tutulacak veya emekliye ayrılacaklara 
kanun ve kararnamesine göre verilen yol paralarını karşılayan bu maddeye hayat pahal-
lılığı dolayısiyle bilhassa az ücretli memurlarımızın ucuz ve giderlerine yardımı olabile
cek mahallere nakillerini temin etmek ve 4440 sayılı kanunla gayrimuayyen taşıtla sey-
yahat edenlere kilometre başına % 50 nispetinde yapılan zammı karşılamak üzere ge
çen yılın oniki ayma isabet eden (150 C00) lira aynen konulmuştur. 

Süreksiz görev yolluğu: 
Fabrika, depo, imâl ve doldurma evleri ve tuzlalar haricindeki memur ve hizmetlilerden 
idari ihtiyaçlara binaen bir yerden diğer bir yere geçici olarak gönderilecek olanlarla 
hastalık ve izin gibi hallerde işlerin geri kalmaması için hasta ve mezun bulunan memur 
ve hizmetlilere vekâlet etmek üzere diğer bir mahalden gönderilecek vekillere kanun v.> 
kararnamesine uygun olarak verilecek yol paralariyle mamulâtm yollama ve taşıma işle
rinde verilen yol gidererini karşıayan bu maddeye geçen yıl bütçesinin oniki aylığına 
isabet eden mikardan (6) lira fazlasiyle (250 000) lira konulmuştur. 

Müfettişler yolluğu: 
İdare müfettişlerinin kanun ve kararnamesine uygun olarak verilen yol paralarını karşı. 
layan bu maddeye geçen yıl bütçesinin oniki ayına isabet eden miktardan (12) lira nok-
saniyle (130 000) lira konulmuştur. 

Yabancı memleketler yolluğu: 
imkân bulunduğu takdirde tekel mevzuları üzerinde tetkikler yapmak için yabancı mem
leketlere gönderilecek müdür ve memurlara kararnamesine uygun olarak verilecek yol pa-
raalrını karşılamak üzere bu maddeye geçen yıl bütçesinden oniki ayına isabet eden 
miktardan (6) lira fazlasiyle (10 000) lira konulmuştur. 

Giyecekler*. 
Odacı, bekçi, ,şöför, yollama memuru, tahsildar, satmalına memuru ve şehir, kasabalar
dan uzak mesafelerde bulunan barut depo memurlariyle koruma ve koruma tahsil me
murları gibi memur ve hizmetlilere verilmesi zaruri olan, elbise, fotin, çizme, kaput, 
muşamba gibi giyecek eşya bedellerini karşılamak üzere bu tertibe geçen yıl bütçesinin 
oniki ayma isabet eden miktardan (57) lira fazlasiyle (100 000) lira konulmuştur. 

Tedavi, yol ve başka giderler: 
Hastaların tedavi, yol ve başka giderlerini karşılayan bu tertibe 4598 sayılı kanunun 
9 ncu maddfcsi gereğince hazırlanan talimatnamenin de tatbiki münasebetiyle geçen yıl 
bütçesinin 12 ayına isabet eden miktardan (9 995) lira fazlasiyle (.60 000) lira konul
muştur. 
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— 6 — 
Üçüncü kusun 

Daire hizmetleri 

I - Sürekli olanlar 
M. 

Yapı ve onarma işleri : 
Sıhhi idarî ve teknik ihtiyaçlara uygun olarak 1946 yılında yaptırılması lüzumlu görülen 
idare, fabrika, imâl ve doldurma evleri, depo binaları, şarap istihsalini arttırmak üzere 
açılacak numune şarap evleri binaları ve mevcut şarap fabrikalariyle numune şarap 
evlerinin genişletilmesi, bira fabrikalarında lüzumlu ilâveler tütün bakım evlerinde yap
tırılması zaruri görülen tadilât ve ilâveler ve yeni ambarlar ile tuzlalarda-ve konut te
mini zaruri olan yerlerde yapılacak muhtelif yapı ve onarma ve istimlâk giderleriyle 
idare, mimar, mühendis ve fen memurlarının yapıya nezaret ve murakabe ve tesellüm 
etmek üzere bir mahalden diğer mahalle gönderilmelerinde tahakkuk edecek yol para
larını ve yapıya ait proje, plân ve haritaların tanzimi ve yapının murakabesi için geçici 
olarak gündelik veya mukavele ile kullanılmasına lüzum hâsıl olacak Türk ve ecnebi 
mimar ve mühendis ve fen memurlarının ve sürveyanlarm ücret ve yol giderlerini proje 
ve kontrol malzemesi bedellerini karşılayan bu tertibe geçen yıl bütçesinin on iki ayma 
isabet eden mikdardan (2 000 000) lira fazlasiyle (6 285 714) lira konulmuştur . 

Demirbaş kurma ve makine satın alma ve onarma giderleri : 
idaremiz tütün ve içki fabrikalariyle atelye, imâl ve doldurma evlerinde ve tuzlalarda 
istihsal ve randımanı arttırmak ve maliyeti düşürmek üzere alınmasına lüzum görülecek 
makinelerle tesisat bedellerinin ve yeniden kurulacak olan şarap evleriyle genişletilecek 
numune şarap evleri ve mevcut şarap ve bira fabrikalarının genişletilmesi için lüzumlu 
makinalarla diğer fabrika, atölye ve tuzlalara ait makine ve kurma mubayaalarını ve 
esaslı onarma giderlerini karşılamak üzere bu tertibe geçen yıl bütçesinin oniki ayma 
isabet eden mikdardan (410 845) lira noksaniyle (2 652 000) lira konulmuştur. 

Deneme, arıtma ve savaş giderleri : 
Tütün enstitüsü merkez ve taşra teşkilâtının araştırma, deneme ve inceleme işleri için 
gerekli alât, cihaz, kitap, dergi yayım, malzeme; taşıt, tesis baknn, yolluklar gibi bütün 
giderleriyle, bütün ekim bölgelerindeki tatbik işleri için kurulan örnek ve dağıtma fi
delikleri, örnek kurutma hangarları, Tekel idaresini ilgilendiren her türlü nebatî ve ham 
madde deneme tarla, bağ ve bahçeleri için gerekli tesis, bakım, malzeme ,kira ,taşıt,alım 
ve fen memuru ve hizmetlilerin yollukları gibi her türlü giderlerin ve tütün hastalık
larına karşı Tarım Bakanlığı tarafından yapılan savaş giderlerini karşılamak üzere geçen 
yıl bütçesinin oniki aylığına isabet eden mikdardan (1 714) lira fazlasiyle (180 000) lira 
konulmuştur. ; 

Kaçağı önleme ve kovalama giderleri: 
1 Ekim ve yazma giderleri : 

3437 sayılı kanunun tatbiki için konulan bu ödenek, tütün tahmin ve yazma işleriyle uğra
şan heyetlerin yol ve günlük giderlerini ve bunlarla beraber gönderilen idare memurlarının 
yol giderlerini, kanuna aykırı olarak ekilenlerin sökülmesi, yasak .ekimlerin menedilmesi 
için yapılacak giderlerle ekim yazma işlerine ait sair giderleri karşılamaktadır. 
3437 sayılı kanunun tatbikmdan mütevellit olarak tütün ekicilerine verilecek mükâfat 
ve imâl tiplerinin inceleme ve denemeleri için yapılacak gider ve yazma, tartma ve itiraz 
işlerinde vazife gören memurlara verilen taşıt ücretleriyle vukuf erbabı ve ihtiyar heye-
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tine verilen gündelikleri karşılamak üzere bu tertibe geçen yıl bütçesinin onıki ayma 
isabet eden miktardan (.60-000) lira noksaniyle (180 000) lira konulmuştur. 

Emanet ambarları : 
Bu maddeye konulan ödenek, ekici tütünlerinin konması için tutulan ambarların kirala
rını ve tütünlerin iyi bir şekilde muhafazası için kullanılan işçi ve aktarmacılarla gerek 
ambarlama ve gerek fermantasyon zamanında fazladan geçici olarak kullanılan işçi, kan
tarcı, istifçi ve bekçi gibi hizmetlilerin gündeliklerini ve diğer bilûmum koruma bakım 
giderlerini karşılar. 
önümüzdeki yıl mahsul miktarının geçen yıllara nazaran artacağı tahmin edildiğinden ve 
bu sebeple yeniden ve daha pahalı bedellerle ambar tedariki icabedeceğinden bu maddeye 
geçen yıl bütçesinin oniki ayına isabet eden miktardan (61 434) lira fazlasiyle (140 000) 
lira konulmuştur. 

Koruma ve taşıma giderleri : 
Bu madde korunma memurlariyle koruma ve tahsil memurlarının kaçak takibatı dolayısiy-
le yapmağa mecbur oldukları giderleri ve bu hususta kullanılması zaruri görülen taşıtla
rın kira bedellerini, bu memurların mesailerini kontrol ve kaçak vaziyetinin tetkiki için 
ihtiyar olunacak giderleri ve kaçak eşyanın saklanması, taşınması veya yok edilmesi ile 
bazı yerlerde geçici olarak kullanılmasına zaruret görülecek kolcuların ücretlerini ve 
Tekel altında bulunuan oyunkâğıdı, kibrit, çakmak ve çakmaktaşı kaçakçılığından dolayı 
idarenin ihtiyar ettiği takibat giderlerini karşılamaktadır. 
Bu arada atlı takip memurlarına verilmekte olan yem bedelinin mahallî jandarmalarına 
verilen yem bedeli miktarına .çıkarılmasına zaruret hâsıl olması, muvakkat takip memur
larına mmtakaları haricinde bulunduk lan müddetçe daimî takip memurları gibi aynea 
yevmiye verilmesi bu maddeye geçen yıl bütçesinin oniki ayma isabet eden miktardan 
(9 989) lira fazlasiyle (200 000) lira konulmasını icabettirmiştir. 

Kaçakla uğraşma giderleri : 
Bu maddeye konulan ödenek, kaçakla gizli olarak yapılan uğraşma işleri için ihtiyar olu
nan giderlere aittir. Kaçakçılığın azalması için alınacak tedbirler, gizli haberci teşkilâ
tının vücut ve gelişimine bağlı bulunduğundan bunu temin ve idame için geçen yıl bütçe
sinin oniki ayma isabet eden miktardan (6) lira fazlasiyle (10 000) lira konulmuştur. 

1918 sayılı kanun ve ekleri gereğince yapılacak ödemeler : 
1918 sayılı kanun ile ekleri hükümlerin o göre hak edenlere verilecek peşin ikramiyelerle 
kaçak takibatında ölen veya sakatlananlara verilen tazminatları karşılamak için bu tertibe 
geçen yıl bütçesinin oniki aylığına isabet eden miktardan (6) lira fazlasiyle (10 000) lira 
konuulmuştur. 

Mahkeme giderleri : 
İdarenin leh ve aleyhine açılan dâvadan dolayı mahkeme ve icra harçlariyle bu uğurda 
ihtiyar olunan sair giderleri ve Tekel altında bulunan oyun kâğıdı, kibrit, çakmak ve 
çakmaktaşı kaçakçılığından doğan suçlara ait dâvaların mahkeme ve başka giderleriyle 
daimî avukatı olmayan yerlerde muvakkat avukatlara verilecek ücretler ve dâvaları idare 
lehine intaç edenlere 2159 sayılı kanunun 8 nci maddesi gereğince tediye elilecek ücret
lerle yıl içinde dâva ve icra işleri çoğalan yerlerde işlerin arkası alınıncaya kadar mu
vakkaten istihdamına zaruret hâsıl olan muhakemat memurlarına verilen ücretleri karşı
layan bu tertibe geçen yıl bütçesinin oniki aylığı olan (60 000) lira aynen konulmuştur. 

(S . Sayısı: 7) 



Para taşıma giderleri: 
Ziraat Bankası veya posta havvalesi olarak gönderilen paralar için verilecek ücretlerle 
posta merkezi bulunmayan yerlerde posta merkezine kadar para şevki için ihtiyar olunan 
giderler bu tertiple karşılanmaktadır. Hasılatın artmakta olması gözönünde tutularak bu 
tertibe geçen yıl bütçesinin oniki aylığına isabet öden miktardan (19 994) lira fazlasiyle 
(400 000) lira konulmuştur. 

ikramiye: 
Bu tertip,. Tekel Genci Mülürlüğü teşkilâtına dâhil daimî memur ve hizmetlilerin vazi
felerine karşı olan bağlılık ve gayretlerin teşvik maksadiyle verilmesi düşünülen ikrami
yeyi karşılamaktadır. 
Bir taraftan gitikçe güçleşen hayat şartları, diğer taraftan idarenin tedarik, istihsal 
ve satış işlerinde azamî hadlere ulaşmak gayretinin sarf edilmesi zarureti karşısında daha 
evvelki yıllara nazaran tütün, ispirto ve ispirtolu içkiler, tuz ve sair Tekel maddeleri istih
sal ve ksatış miktarlarının son senelerde devamlı bir surette arttırılmış olması keyfiyetinin 
de sarahatle teyid eylediği veçhile faaliyet sahası ve kuruluş gayesi' itibariyle iktisadî 
Devlet teşekküllerinden hiç bir suretle farklı olnııyan Tekel idaresi mensuplarının bu 
feyizli ve feragatli mesailerinin müsbet neticelerini manevî vo maddî bir şekilde görmele
rini teminen bu tertibe geçen yıl bütçesinin oniki aylığına isabet eden miktardan (6) lira 
noksaniyle (500 000) lira konulmuştur. 

Genel Muhasebe kanununun 48 ncî maddesini ilgilendiren giderler: 
Geri verilecek paralar: 
Bu maddeye geçen yıl bütçesinin oniki aylığına isabet eden miktardan (6) lira fazlasiyle 
(10 000) lira konulmuştur. 

Hükme bağlı borçlar: 
tdare aleyhine mahkemelerce hükmedilmiş olup da başka bölümlerde karşılığı bulunmıyan 
borçları ödemeğe mahsus olan bu maddeye geçen yıl bütçesinin oniki aylığına isabet eden 
miktardan (6) lira noksaniyle (5 000) lira konulmuştur. 

I I — Geçici olanlar 

Kurs giderleri: 
Ücretler: 
Memurların meslekî bilgilerini arttırmak gayesiyle ihdas edilen ve muvaffakiyetli netice
ler veren tütün eksper ve geçen sene ilâve edilen müskirat iptidaî maddeler eksper kur-
siyle mevcut tuzla memurlarının kabiliyetli olanlarından seçilecek on kişinin bilgilerini 
arttırmak için açılacak üç aylık kurs ve büyük tuzlalarda yaptırılacak gezi giderleri 
ile kursların müdür, öğretmen ve idare memurlarının ücretlerini ve kurslara getirilen 
memurların gidip gelme yol vo ikamet giderlerini karşılamak üzere bu tertibe geçen yıl 
bütçesinin oniki aylığına isabet eden mikdardan (6 071) lira fazlasiyle (33 500) lira konul
muştur. 

Genel giderler : 
Kursların diğer giderlerini karşılayan bu maddeye geçen yıl bütçesinin oniki aylığına 
isabet eden mikdardan (220) lira noksaniyle (500) lira konulmuştur. 
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III - Çeşitli olanlar ^ 

Staj ve öğretim giderleri : 
Yabancı memleketlere staj ve öğretim için gönderilecek memurların ödenek ve yol para
larına ait olan bu tertibe geçen yıl bütçesinin oniki aylığına isabet eden (15 000) lira 
aynen konulmuştur. 

Yabancı uzmanlar : 
Ücretler : 
İdarenin muhtelif kısımlarında bilgi ve hizmetlerinden istifade edilmek için celbedilen 
yabancı uzmanlara mukavelelerine göre verilecek ücretleri karşılayan bu tertibe geçen yıl 
bütçesinin oniki aylığına isabet eden mikdardan (410) lira fazlasiyle (24 410) lira konul
muştur. 

Yolluk ve başka giderler : 
Yabancı uzmanların yol ve başka zaruri giderlerini karşılayan bu tertibe geçen yıl bütçe
sinin oniki aylığına tekabül eden (15 000) lira aynen konulmuştlr. 

Yayın propaganda ve sergi giderleri : 
Bu ödenek, memleket içinde ve dışında açılan sergi ve panayırlara iştirak etmek ve ida
remiz tarafından satılan mamulât arasında iç ve dış pazarlarda satışının inkişafı mat
lup olan mevadin rağbetini arttırmak ve tanınmasını temin etmek için gazete ve mec
mualara ilân vermek ve reklâm olarak mamulât dağıtmak ve diğer muhtelif şekillerle 
yapılacak propaganda reklâm ve neşriyat giderlerini karşılamak üzere konulmuştur. 
Komşu devletler tarafından kurulacak panayırlara iştirak ve İzmir Fuarındaki idare 
pavyonunda yapılacak tadilât giderleri ile diğer propaganda giderlerini karşılamak 
üzere bu bölüme geçen yıl bütçesinin oniki ayma isabet eden mikdardan (11) lira faz-
lasiyle (110 000) lira konulmuştur. 

2921 sayılı kanun gereğince Tekel Tekaüt sandığı payı : 
2921 sayılı Tekel Tekaüt Sandığı Kanunu ile kadroya dâhil daimî memur ve hizmetli
lerden kesilen % 5 lerin tu tan kadar bütçeye konulması icabeden ödeneği karşılayan 
bu bölüme geçen yıl bütçesinin oniki aylığına isabet eden mikdardan (35 854) lira nok-
saniyle (317 975) lira konulmuştur. 

4250 sayılı kanun gereğince şarapçılara verilecek prim ve yapılacak başka ödemeler : 
4250 sayılı kanunun 16 ncı maddesi gereğince iyi şarap yapımmı teşvik için âmiller ara
sında açılacak müsabaka neticesinde muvaffak oalnlara tesbit edilen esaslar dairesinde 
verilecek mükâfatlarla mezkûr kanunun tatbikine ait diğer giderleri ve iyi şarap yapı
mını öğretmek üzere bu uğurda vukubulacak giderleri karşılayan bu tertibe geçen yıl 
bütçesinin oniki aylığına isabet eden mikdardan (1 326) lir afazlasiyle (11 320) lira 
konulmuştur. 

Kaza sigortası : 
Barut depo memur ve hizmetlilerinin kazaya karşı yapılan sigortaları için bu tertibe 
geçen yılın aynı olarak (1 250) lira konulmuştur. 

(S. Sayan: 7) 
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Dördüncü kısım 

Borçlar 

Geçen yıl borçları: 
Bu bölüme yeçen yıl bütçesinin oniki aylığına isabet eden miktardan (57) lira'fazlasiyle 
(40 000) lira konulmuştur. 

Eski yıllar borçları: 
i 1.941 - 1944 borçlan: 

1941 - 1944 yılları zarfında tahakkuk edip herhangi bir sebeple ödenmemiş idare borçla
rına ait olan bu maddeye geçen yılın oniki ayına isabet eden miktardan (148) lira fazbı-
siyle (25 000) lira konmuştur, 

2 1928 - 1940 borçları: 
1928 - 1940 yılları zarfında muvakkat sarfiyat ve ıııüraselât hesaplarından sarfedildiği 
halde herhangi bir sebeple mahsubu yapılmamış olan paralarla zaman aşımına uğramamış 
borçların evrakı sarfiye ve müsbitelerine müsteniden tesviye ve mahsupları yapılabilmek 
üzere 1945 yılı bütçesine (2 900) lira ödenek konulmuştu. Fakat eski senelere ait olan 
bu sarfiyat ve düyunun evrakı sarfiyelerinin temin ve tedarikindeki güçlükler hasebiyle 
1945 senesinde tamamen tasfiyesine imkân bulunmadığından bu borçların tasfiye ve mah
suplarına devam edilebilmek ve Muhasebei Umumiye Kanunu mucibince zaman aşımını 
kesmiş bulunan 1940 yılı borçları ile 2159 sayılı kanunun 7 nci maddesi hykümleri dai
resinde tuz memurlarına verilecek bir defalık tazminatları da nazarı dikkate alınmak 
suretiyle bu maddeye geçen yıl bütçesinin oniki aylığına isabet eden miktardan (29) lira 
fazlasiyle (5 000) lira konulmuştur. 

1715 sayılı kanunun 8 nci maddesi gereğince kâğıt para amortismanı: 
1715 sayılı kanunun 8 nci maddesi gereğince Merkez Bankasına verilecek itfa karşılığı 
olarak masraf bütçesi yekûnu olan (23 610 250) liranın (<?f 1) nispetinde bütçeye 
(230 102) lira konulmuştur, 

Beşinci kısım 

Yardımlar ve sigorta karşılığı 

İşçilere, çocuk yuvalarına, öğrenci yurtlarına yardım ve 4772 sayılı kanun gereğince ya
pılacak isçi sigortası karşılığı: 
Bu tertibe konulan (750 000) lira aşağıdaki giderler içindir. 
1..-— Fabrika, atölye, imâl evi, depo, doldurma ve yaprak tütün bakım ve işleme evleriy
le tuzlalarda çalışan hizmetlilerle işçilere cihaz, doğum, işten çıkarılma, hastalık, kaza, 
ölüm ve başka hallerde talimatnamesi hükümleri dairesinde yapılan her türlü yardım ve 
muavenetlerle çocuk yuvalarının her çeşit giderleri ve Is Kanununun tatbikimi mütaal-
lik giderlerle işçilerin sağlığım koruma ve iş emniyeti nizamnamesi mucibince "yapılacak 
giderler; 
2. — Lisesi ve yüksek mektebi bulunmayan mahallerdeki memurlarımızın istedikleri nakil
lerin önüne geçerek iş istikrarını temin etmek, idareye yeni elemanlar kaz; ndırmak ga
yesiyle Tekel Mensupları Yardım Cemiyeti tarafından 1944 ders yılı başında tesis edilmiş 
olan öğrenci, yurdunun genişlet'İmesi ve Ankara'da, yeniden bir yurt açılmasını temin için 
Cemiyete yapılacak yardım : 
8, Fabrika, atölye, imal evi. depo, doldurma ve yaprak tülün bakını ve işlcine evle-. 

( S . Sayısı : 7 ) 
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riyle tuzlalarda çalışan hizmetlilerle işçilere 4772 sayılı kanun gereğince yapılacak sigor
ta karşılığı; 

32 Hayır kurumlarına yardım : 
Menafii umumiyeye hadim cemiyetlerle benzeri yardım teşekküllerine, Türk gençliğinin 
inkişafına çalışan spor kulüplerine, malî kurumlar ve--bankalarda yapıldığı gibi doğrudan 
doğruya veya tertip edilen müsamerelere ait bilet alınması suretiyle yardımda bulunul» 
masını temin eden ve 1931 senesindenberi ayni şekilde kullanılan bu tertibe geçen yılın 
oniki aylığına isabet eden miktardan (2) lira fazlasiyle (1 500) lira konulmuştur. 

Gelir bütçesi gerekçesi « • -

Tekel Genel Müdürlüğünün 1946 yılı bütçesinin gelir kısmı (196 378 457) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

Bu tahmin, içinde, bulunduğumuz yılın 3 aylık satışları ve bu satışların geçen yıla nazaran 
takip ettiği seyir, maliyet ve masrafların vasati bedelleri gözünün de bulundurularak tesbit edil
miştir. 

1945 yılı 3 aylık satıhlarının 1944 senesinin 3 aylık -satrşlariyJe mukayesesi aşağıda gösteril
miştir .-

Nev'i 

Tütün 
Bira 
I), içkiler ve ispirtolar 
Tuz 
Barut 
Kahve 
Çay 

İ 94 4 
Kilo - Litre 

4 745 360 
4 899 961 

53 373 000 
—. 

990 233 
175 193 

Lira 

32 515 537 
2 891 215 

12 041 162 
2 365 '748 

784 434 
5 941 398 
3 007 003 

1 9 4 
Kilo -Litre 

4 685 255 
5 (İ54 854 

— 
57 594 000 

— • 

l 293 151 
186 821 

r> 
Lira 

32 970 097 
2 770 878 

12 149 874 
2 318 322 

910 455 
6 465 755 
3 175 957 

I - Tütün satışları 

1944 yılının 3 ayında (4 745 360) kilo olan satış mikdarı 1945 yılında (4 685 255) kiloya düş
müştür. 

1944 yılı 9 aylık satışlariyle 1945 yılının 3 aylık satış toplamı (18 022 122) kilodur. 1944 yılı 
senelik satış mikdarı ise (18 082 227) kiloyu bulmuştur. 

1946 yılı için tütün satışları 1945 yılının 4 aylık satışları gözönünde bulundurularak vasati 700 
kuruş fiyatla (18 300 000) kilo da (128 100 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

II - Bira satışları 

1945 yılının 3 ayındaki bira satışları (5 654 854) litreyi bulmuştur. Az alkollü içkilerin istih
sal ve istihlâkinin artırılması idaremizin hedeflerinden biri olduğundan önümüzdeki yıl satışlarımı
zın (17 000 000 litreyi bulacağı tahmin edilmektedir. (17 000 000) litrelik satışın temin edeceği 
hasılat <8 404 800) liradır. , 
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III - D. içkiler satışı 

İ944 yılında (12 041 162) lira olan 3 aylık satış 1945 yılında (12 149 874) lirayı bulmuştur. D. 
içkiler satışı (51 339 302) lira olarak tahmin edilmiştir. 

) ;s*^ IV - tuz satışları 
1945 yılının 3 ayında tuz satışları 57 bin tonu bulmuştur. 1944 yılının 9 aylık satışlarının ilâ

vesiyle bu mikdarm (193 205) tona baliğ olacağı anlaşılmaktadır. 

1946 yılı için 190 bin ton tahmin edilmiş olup satış tutarı (8 360 000) JUradır. 

V'- Barut satışları 

Barut satışları 1945 yılının 3 aylık satışları nazarı itibare alınarak 1946 yılı için (3 386 821) 
lira tahmin edilmiştir. 

VI - Kahve satışları 

Kahve satışlarmdaki artış tedarik imkânları gözönünde tutularak 1945 yılma nazaran 
(565 000) kilo fazlasiyle (4 850 000) kilo tahmin edilmiştir. Bundan elde edilecek hasılat 
(24 250 000) liradır. 

VII - Çay satışları 

Çay tedarikindeki miişkilât gözönünde bulundurularak 1946 yılı çay satışı (700 000) kilo olarak 
tahmin edilmiştir. Bu satıştan elde edilecek hasılat (11 725 000) liradır. 

Maliyet ve giderler 

I — Tütün , , r ' 
Bir kilo tütün maliyetindeki muhtelif unsurların nispetleri şöyledir : 

Kr. % 

Yaprak tütün 
Malzeme 
İşçilik 
Genel gider payı 

Satış giderleri 

A) Yaprak tütün mubayaa vasati fiyatlarının evvelki yıllar fiyatlarına nazaran 4 - 5 misli art
mış olduğu, işletme ve bakım giderlerinin de fazlalaşmakta bulunduğu nazarı itibare alınarak yapı
lan tahmin neticesinde işlenmiş yaprak tütün maliyetinin (250) kuruşa baliğ olacağı hesaplanmış
ta . 

B) Malzeme! 

1941 yılında (1) kiloya isabet eden levazım bedeli (19.17) kuruş olduğu halde 1942 yılında 
(23.93) kuruş olduğu ve 1943 yılında ise (29.44) kuruşa yükseldiği görülmektedir. 1944 yılının 

250 
35 
12 
16 

313 
64.16 

337.16 

66.29 
9.28 
3.18 
4.24 

17.01 

100.00 
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altı ayında ise (35) kuruşa baliğ olmuştur. 1946 yılı için bir teroffünazan itibare almmıyarak 1944 
gider nispeti aynen alınmıştır. 

C) İşçilik ve genel gider payı : 

1945 yılında kilo başına (11) kuruş hesaplanan işçilik gideri 1946 için (12.00) kuruş, 1945 yılın
da kilo basma (14) kuruş hesaplanan genel giider payı 1946 için (16.00) kuruş olarak tahmin 
edilmiştir. 

D) Satış giderleri : 

Satış masrafları içinde, (30,66) kuruşu bey iye, (33,50) kuruşu nakliye ve sair giderler teşkil 
eylemektedir. 

II — Bira 

Biranın asli madde maliyeti, arpa fiyatları ve bunun randımanları nazarı itibare alınarak tesbit 
edilmiştir. İmalât giderini teşkil eden diğer unsurlar da nazarı dikkate alınarak bira maliyeti 
(21.62) kuruş olarak tahmin edilmiştir. 

III — IMğer içkiler 

Muhtelif içkiler, ispirto ve sumaların asli madde maliyetleri, bunların iptidai maddelerini 
teşkil eden kuru üzüm, yaş üzüm, incir ve ham ispirtoların 1945 yılı için tahmin edilen mubayaa 
fiyatlariyle randımanları gözönünde tutularak hesaplanmıştır. 

Yapılan tahminler neticesinde vasati olarak 1946 maliyetlerinin 1945 yılı maliyetleri raddesinde 
olacağı anlaıılmış ve ona göre hesaplanmıştır. 

Satış masraflarını teşkil eden bey'iye, nakliye ve sair masraf lann tahmininde 1944 yılı masraf
ları esas olarak alınmıştır. 

Diğer içkilerin maliyeti, hasılatın (% 29, 68) ne, satış giderleri de (% 17,59) na tekabül eyle
mektedir. 

IV — Tuz ' • • . . . 
Tuz istihsal maliyetlerinde 1944 e nazaran ton başına 74 kuruş bir fazlalık derpiş edilerek bir 

ton maliyeti (651) kuruş olarak hesap edilmiştir. 

V — Barut 

Maliyet bedeli satışın (%63,98) ni teşkil ölmektedir. Nakliye gideri de (% 11,40) dır. 

VI — Kahve 

Bir kilonun maliyeti (130) kuruş, diğer satış gideri de kilo başına (64) kuruş hesaplanmıştır. 

VII — Çay 

Bir kilonun maliyeti (444) kuruş ve bir kiloya isabet eden satış giderleri de (186,5) kuruş olarak 
hesap edİlmişth*. 

Netice 

1946 Gelir bütçesi unsurları içine giren iptidai madde kıymetlerinde bu sene de bazı yükselmeler 
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olmuş, bilhassa 1944 tütün mubayaa maliyetlerindeki kabarıklığın tütün geliri üzerinde tesiri hisse
dilir bir dereceye varmıştır. 

Diğer taraftan tütün, bira, şarap ve kahve fiyatlarında 1944 malî yılı son aylarında % 20 ye 
kadar yapılmış olan indirmelerin gelirler üzerindeki aksi de. oldukça mühimdir. 

İmalâtı artışlara göre ayarlamak ve şarap istihsaline viM-ikn kan ı dokyisiyle ki ! i'sns .: ;(!>ı-
laeak tesisleri karşılamak üzere bütçe masraflarımız (23 846 352) İİraya çıkarıldığı lıalde Tekel 
İdaresi safi geliri çalışmadaki bazı rasyonel tedbirler vo sal işbudaki kısmî inkişaf yüzünden 1044 ınalî 
\ ılı safi Gelirler tahminlerinden vüksek bulunu laktadır. 

Satışlarm lalıikı 

'ütün : 

Satış 
Maliyet, bey'iye, nakliye 

18 300 000 X 700 128 100 000 
69 020 280 59 079 720 

teki : 
Satış 
Maliyet, bey'iye, nakliye 

f>9 744 102 
30 193 73li 29 f>50 366 

Tus : 

Satış 
Maliyet, nakliye 

190 000 000 X 4,40 8 360 000 
4 107 000 4 253 000 

Barut : 

Satış 
Maliyet, bey'iye, nakliye 

3 385 821. 
2 552 445 833 376 

Kahve : 

Satış 
Maliyet, bey'iye, nakliye 

4 850 000 X 500 24 250 000 
9 409 000 14 841 000 
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Satış 700 000 X 16.75 11725 000 
Maliyet, bey'iye, nakliye, 4 413 500 7 311 500 

Satış kârları 115 868 962 
Savunma vergileri 80 619 943 
Bütçe geliri + 900 000 

Maliyete giren bütçe giderleri 

A ı n o ı••ti sm an vesai re 

Bütçe giderlfi'i 

Tayyare ve II. tela re hissesi 

Hazine hissesi 

197 
+ 1 

199 
3 

Vl 

196 
23 

V 

172 
3 

168 
_ 

388 
989 

378 

905 
552 

457 
000 000 

378 457 
846 

532 
989 

542 

352 

105 
299 

806 

Bütçe Kanunu tasarısı gerekçesi 

Madde 1. — 1946 yılı giderler bütçesiyle teklif olunan (23 846 352) lira ödeneğin gerekçesi ekli 
(1) sayılı eetvelde bölüm ve madde itibariyle anlatılmıştır. 

Madde 2. — 1946 yılı için tahmin olunan (196 378 457) lira gelire ait izahat ilişik (2) sayılı cet
velde gösterilmiş, idarenin gelir ve giderleri hakkında ayrıca izahat verilmiştir. 

Madde 3. —- Tekel Genel Müdürlüğünce tahsil edilecek resimlerden her birinin dayandığı hü
kümlere ait cetvel bu maddeye eklenmiştir. 

Madde 4. —- Tekel (îeuel Müdürlüğünün 3566 sayılı kanunun 1.9 ncu maddesine dâhil hizmetlileri 
ile taşıtları kadroları bu maddeye eklenmiştir. 

Madde 5. — 1945 yılı bütçesinin düyun hakkındaki hükümleri 1946 yılında tatbiki gereken yıl
lara ait hükümleri ihtiva etmek suretiyle yazılmıştır. 

Madde 6, 7 •— 1945 yılı bütçesinin 6 ve 7 nci maddelerinde yazılı olup hükümlerinin 1946 yı
lında da tatbiki gereken adı geçen maddeler ona göre yazılmıştır. 

Madde 8. — Gider tertiplerinden yapılacak sarfiyata ait formülü gösterir (R) işaretli cetvel 
de bu maddeye eklenmiştir, 
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Rapor 
14. XI. 1945 

İncelenmesi komisyonumuzca istenen ve metni 13 . XI . 1945 de tevdi edilen Tekel Genel Müdür
lüğü 1946 bütçe tasarısı üzerindeki çalışmaların sonucu, özet halinde aşağıda arzedilmiştir. 

1. — Kanunları ve görevleri bakımından: 

Tekel Genel Müdürlüğünün özet kanunlariyle genel yönetimi kendisine verilmiş aşağıdaki işlerle 
görevli bulunduğu malûmdur: 

1. Tütün tekeli; 

2. ispirto ve ispirtolu içkiler tekeli; 

3. Tuz tekeli; 

4. Patlayıcı maddeler tekeli; . _, * i 

5. Kahve ve çay tekeli; 

Bunlar dışında tekel mevzuu olmaksızın idare, bazı iştiraklere, gazoz, soda, mantar, kereste 
ve kutu fabrikası gibi tesislere de malik bulunmaktadır. 

Tekel İdaresinin bu işleri, 31 Mayıs 1944 tarihli elde mevcut en son bilançosuna nazaran, 
(336 402 469) liralık geniş bir faaliyeti temsil etmekte ve bu bakımdan Devlet İktisadi Teşekkül
lerinin yalnız en eskisi değil en mühimi de bulunmaktadır. 

Tekel Genel İdaresinin hususiyeti yalnız bu da değildir: 

Varidat bütçemizde - 1944 rakkamı - Devletin varidat kaynakları arasında 178,3 milyonla başta 
gelmektedir. 

Faaliyeti en mühim ana mahsûllerimizin iç ve dış piyasalarda kıymetlendirilmesi ve kıymetlen
mesi ve sanayileştirilmesi dâvamızla birinci derecede ilgilidir. 

Bu iki karakteri birbirini ikmâl edecek mahiyettedir. 

Yine bu sebeplerdir ki bu idarenin tam rasyonel şekilde işlemesi veya işleyeınemesi yalnız 
Hazine geliri bakımından değil bütün ilgili istihsal ve faaliyet alanlarına olan akisleri ve tesirleri 
bakımından da genel, millî bir önemi haizdir. 

Bu itibarla ve vaktin darlığına rağmen, elde mevcut malûmat nispetinde bu faaliyetlerden her 
biri üzerinde göz gezdirmek faydalı ve lüzumlu mütalâa edilmiştir: 

1. — Tütün işleri: 

a) Piyasasını tanzim bakımından: Tütün bilindiği üzere yalnız en eski bir ihraç kaynağımız 
değil, asilleştirdiğimiz nevileri üzerine genel millî unvanımızı ve işleme tekniğine kendi millî lisa
nımızdan tabirleri verdiğimiz bir mahsûldür. Ft'kat diğer taraftan tütün piyasamız ve teşkilâtı 
kadar geri kalmış ve tütünlerimiz kadar dış piyasalarda ve kendi benzerleri içinde haksız ve yersiz 
tehlikelere mâruz hiç bir mahsulümüz de yoktur. 

Bunun sebeplerini en kısa şekillerde bile burada izaha mevzu müsait olmamakla beraber böyle 
bir araştırmanın dosdoğru varacağı gereç neticelerden bir kısmmı olsun hatırlamadan geçmeğe de 
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imkân yoktur ki onlar da şunlardır : 

1. — Bir mahsulün ecnebi alıcılarını kendi öz piyasasına çekmesi kadar faydalı bir şey yoktur.. 
Fakat müstahsil teşkilâtlı olmaz ve iç piyasa teşkilâtlı müstahsil ve memleket- menfaatlerini koruya
bilecek şekilde bulunmazsa bu, her yerde ve her zaman dâhilde gerçek bir tüccar kütlesinin doğma
sına ve faaliyetine mâni olmuş ve müstahsili daima mahsulünün değer bedelini elde etmekten 
mahrum etmiş bulunmaktadır. 

2. — Millet fertlerince - bizde olduğu gibi dâhilde tekel bulunan hallerde - dış piyasalarda ve 
memleket hudutları içinde; ayrılacak serbest mm takalarda, aynı zamanda endüstri faaliyetine de 
geçilememiş her mahsul, iç ve dışta kıymetlenme bakımından hususi imkânlarını kaybetmiş vaziyet
te kalmağa ve müstahsili, bin bir çeşit konjonktürün esir ve bazicesi olmağa mahkûm etmiştir. 

Bu bakımdan ve bu bedahetler karşısında Cumhuriyet Tekeli iki yıldanberi en hayırlı ve en isa
betli bir hareket oAıarak (1) işaretli fıkrada arzolunan durumu ıslâh için araştırmalara geçmiştir-
ki, bunu en başta takdirle anmak ve selâmlamak ve vardıkları sonuçlan tasarı halinde Büyük Millet 
Meclisine biranevvel sunmasını temenni eylemek bir vazifedir. 

2. fıkrasında işaret edilen vaziyete gelince : 

Maatteessüf Tekelin bu istikamette hiç bir teşebbüsü yoktur. Ve bunun savaş yıllarının bir 
zarureti olarak ele alınamamış olması muhtemeldir.Şu hakikatler gözönündde tutulmalıdır: 

1. — Bir ucu denize değen memleketlerin sınırı ve binnetice piyasa imkânlarının da sınırı yoktur 
Şu halde denizlerimizin ucu değen her memlekette tütünlerimizin de dumanmı temine her yoldan 
ve her şekilde çalışmak lâzımdır. 

2. — Tarih gösteriyor ki, esaslı ve büyük ihracatçı milletler, istihlâk piyasalarına mallarından 
evvel vasıflı insan ihracına ve meselâ mevzuumuzda tütün ihracatçısı, tütün simsarı, tütün eks
peri, tütün endüstriyeli ihracına ehemmiyet vermişler ve bizim Tekel İdaremiz durumundaki Dev
let teşekkülleri ise bunlara tercihan her nevi mamulleri ve ihracatı için ajanlığını vermek, sübvansiyo
na kadar giden muntazam ve her çeşit yardımlarda bulunmak ve bunları millî mahsul lehinde arasız 
propağada merkezleri haline getirmek için çalışmışlardır. 

3. :— Kendi öz topraklarında tek yaprak tütün yetiştirmeyen bir çok memleketlerin tekel veya 
özel ellerdeki tütün endüstrisi ihracat rakamlarıtetkik edilirse, insanı hayrette bırakacak ve bir 
çoklarının bizim dâhilde elde ettiğimiz rakamları kat kat gölgede bırakacak hacımlar alabilmekte 
olduğu görülür. Memleketimiz hududlan içinde genişletip modernleştireceğimiz ve yabancı güm
rük hududları içinde yeniden tekel veya öz ellerimize tesis ettireceğimiz si,garet endüstrisi ile tü
tünlerimizin zevkini yaymağa ve mamul halde satışlarını tevsie çalışmamız lâzımdır. 

Bu umumî mülâhazalardan sonra: .' • - i t ! ^ ; ÎJ î ı • 5 - : ; ; ' ] y ) ° 

Tütün Tekel İdaremizin çeşitli faaliyetleri' içinden en mühimlerine ait bazı özetleri, gerekli san
dığım temennileri bu kısmın en sonuna ekleyerek yüksek komisyonun ıttılaına arzı vazife sayarım. 

( S. Sayısı: 7 ) 
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Yaprak tütün mubayaaları: 

1942 

1943 

1944 

Mıntakalar 

Eğe 
Marmara 
Karadeniz 
Şark 

Eğe 
Marmara 
Karadeniz 
Şark 

Eğe 
Marmara 
Karadeniz 
Şark 

Rekolte yekûnu 
Kilo 

32 488 639 
12 750 787 
15 368 053 

1 117 341 

32 648 810 
8 156 477 

10 301 519 
1 322 715 

24 057 051 
13 418 300 
19 308 489 
2 084 291 

Tekel mübayaatı 
Kilo 

13 914 912 
5 477 857 
6 061 688 

746 659 

6 382 101 
3 565 375 
5 070 493 

939 007 

4 061 419 
7 929 037 
7 959 759 
1 888 715 

y. F. 
Kr. 

191,96 
108,34 
206,31 
155,37 

135,20 
195,88 
276,41 
178,78 

190 
187 
248 
153 

Tüccar mubayaası 
Kilo 

18 218 925 
5 924 641 
8 191 963 

215 367 

25 940 562 
4 188 893 
4 806 406 

216 350 

20 456 936 
4 915 737 
7 341 970 

V. F. 
Kr. 

175,54 
126,88 
187,00 
77,64 

154,59 
234,13 
280,50 
290,00 

214 
218 
260 

Yaprak tütün işleme ve bakımı: 

1942 ve 1943 malî yılları zarfındaki iıleme fa aliyeti ile işleme masrafları aşağıda gösterilmiştir. 

İşlenen ve tefrik olunan işleme masrafları 1 kiloya isabet eden 
Yıllar Kilo Lira Kuruş 

1942 7 741 977 1 144 856 14,79 
1943 14 465 335 2 120 423 14,66 

Fabrikasyon : 

Tütün fabrika ve atelyelerinin 1943 - 1944 seneleri imalâtı aşağıda gösterilmiştir: 

Sigara 
Kilo 

1943 14 820 634 
1944 15 226 501 

1942 
1943 
1944 

Tütün Muhtelif 
Kilo Kilo 

3 359 976 27 148 
3 294 496 20 831 

Yurd içinde tütün mamulâtı satışı 

.'Savunma vergisi hariç 
Kilo Lira 

16 803 926 80 175 282 
17 560 205 121 282 555 
18 082 227 124 195 519 

Yekûn 
Kilo 

18 407 758 
18 541 828 

( S. Sayısı : 7 ) 
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Dış memleketlere tütün mamulâtı satışı 

1 9 4 2 
Kilo Lira 

1 9 4 3 
Kilo Lira 

1 9 4 4 
Kilo Lira 

Harmanlanmış tütün 
Mamul sigara 

_ _ 30 400 38 558 
91 534 248 052 638 762 294 177 

Dış memleketlere yaprak tütün ihracatı 

Kilo 

62 946 456 226 

1941 
1942 
1943 
1944 

26 325 609 
36 617 124 
50 124 731 
34 001 637 

ıin temin ettiği satış 

Satış kârı 
Lira 

49 013 763 
74 080 044 
64 638 956 

kârı ve savunma 

Savunma vergisi 
Lira 

38 070 088 
41 049 083 
65 117 517 

vergisi 

Yekûn 
Lira 

87 083 851 
115 129 127 
129 756 477 

1942 
1943 
1944 

Bu kısımlarla ilgili temenniler şunlardır : 

1. — Tütün piyasasını vaktinde açmak taamülü devam ettiği müddetçe, bu açışın pek geç vakit
lere bırakılmaması ve prensip itibariyle en geç Kasım içinde açılmasına çalışılması. 

2. — Fiyat ve mahsul hakkında merkezde yapılan toplantılara istihsal sahası temsilcilerinin de 
daveti. 

3. — Asgari fiyatların yerler itibariyle tesbit ve ilânı ve piyasa açılan her yerde gerektiği anda 
müdaheleye amade teşkilâtın da hazır bulundurulması ve müdahale işinin bir tek Bakanlık mesuli 
yeti altındda tanzimi. 

4. —• Piyasa açılışına tekaddüm eden zamanlarda Tekel ve Tütün Limitedçe talebe ve takarrür 
eden fiyata müessir olacak şekilde işlenmiş halde yaprak tütün satışlarına katiyen geçilmemesi. 

5. — Piyasanın tanzimi için hazırlanmış tasarının biranevvel Meclise şevkinin temini. 

6. — Tütüncü memleketlerin birçoklarında sadece tarihte ve kitapta kalan bir kısmı hastalıklar
la seri ve şiddetli mücadelenin biranevvel Tekelce ele alınması. 

7. — Mütemadiyen arttığı görülen müşterek masraflar ve malzeme nispetlerinin çeşitleri daha 
faz)La tahdit ve rasyonalizasyon yolu ile mutlaka indirilmesi ve her nevi mamulün nikotin nispeti 
ye nefes yolları ve ağız yolu ile erime ve intikal derecelerinin de takip ve nazara alınması. 

8. — Virjinya tecrübelerine sadece yaprak tütün halinde ihraç bakımından devam olunması ve 
sigar tütünlerinin de ihracat bakımından bilhassa tamimine itina olunması. 

9. — Ambalaj İtrin renk, bat, desen itibariyfe artık müstakar bir şekle getirilmesi ve deği
şiklik yapılmaması ve ay yîldız markasının iç imalâttan kaldırılıp dış imalâtta muhafazası su
retiyle ikiliğe iktisaden de mahal olmadığmdanbu noktanın yeniden ve geçmiş hâdiseler dosya-
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lariyle düşünülmesi, sigaret ambalajlarında kalitenin muhafazası ve tebyini bakımından zaruri 
olmayan bütün fazla masrafın kaldırılması ve tütünleriyle meşhur sahalarımız adlarına sigaret 
nev'i ve ismi kabul etmekteki çeşitli menfaalerin bir kere daha tetkiki. 

10. —• ilk fırrsata (II) işaretli fıkrada yazılı mülâhazalar istikametinde çalışmalara inkişaf ve
rilmesi . 

11. — Yaprak tütün işleme merkezlerinin ter cihan tütün istihsal merkezlerinde tesisi veya 
bu mahallere nakli suretiyle nakil ve saire bakımından daha uygun bir istikamet takibi. 

2. —• İspirto ve ispirtolu içkiler tekeli : 

Aşağıdaki rakkamlar bu tekelin de çeşitli bakımlardan büyük faaliyet ve hizmetleri hakkında 
bir fikir verir : 

ilk madde mubayaaları : 

1942 
1943 
1944 

1942 
1943 
1944 

1942 
1943 
1944 

Rakı 
Kanyak 
Likör, vermut 
Şarap 
Bira 
Muhtelif içkiler 
ispirto 
Suma 

Yaş 
Lira 

467 330 
723 610 

1 644 597 

üzüm 
Kilo 

3 705 991 
4 886 410 
9 775 714 

Arpa 
Lira 

1 077 904 
964 852 

1 179 668 

Kilo 

5 123 296 
4 550 151 
5 323 407 

içkiler fabrikaları imalâtı : 
Suma 
100° 
Litre 

4 534 374 
4 231 869 
5 794 983 

İspirto 
100° 
Litre 

1 975 093 
3 171 725 
3 804 897 

ispirtolu içkiler satışları : 
1942 
Litre 

4 742 589 
200 123 
114 597 

1 731 077 
7 776 512 

56 404 
1 683 343 
1 567 933 

Kuru üzüm 
Lira 

5 277 417 
5 543 369 
3 508 

Lira 

400 

438 

Kilo 

10 406 479 
14 012 657 
12 395 008 

Anason 

688 
442 076 
353 064 

Rakı 
100c ı 

Litre 

2 535 
3 008 
3 377 

519 
639 
395 

4 

Kilo 

559 965 
632 060 
359 246 

Şarap 
Litre 

2 624 491 
3 110 963 
6 509 081 

1943 
Litre 

897 878 
178 499 
150 988 

1 955 645 
12 

2 
1 

056 958 
' 69 580 
654 147 
322 983 

İnıcir 
Lira 

600 295 
1 440 287 
553 677 

Kilo 

2 700 731 
5 099 312 
5 519 620 

ispirto 
Lira 

1 299 399 
1 795 206 
1 751 576 

Bira 
Litre 

8 911 400 
14 046 300 
16 248 300 

1944 
Litre 

6 247 247 
205 369 
202 002 

2 141 974 
14 426 973 

81 957 
2 674 633 

141 616 

Kilo 

2 289 454 
2 811 918 
2 615 552 

Muhtelif 
içkiler 
Litre 

424 097 
343 216 
547 035 
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Dış memleketler ispirtolu içkiler satışı : 

Bira 
Kanyak 
Şarap 
Muhtelif içkiler 

1 9 4 2 
Lira 

__ 
17 720 
72 385 

1 536 

Litre 

8 470 
188 015 

500 

Br satış kârı ve Millî 

1942 
Lira 

19 287 511 
11 308 595 

1 9 4 3 
Lira 

71 985 
12 987 

— 
1 965 

Savvunma Verg 

1944 
Lira 

31 091 397 
11 799 441 

Litre 

115 084 
3 581 

— 
807 

iai : 

1 9 4 4 
Lira Litre 

165 058 200 898 
86 408 22 241 

213 121 
20 416 9 446 

1944 
Lira 

31 627 029 
10 284 006 

Satış kân 
Millî Savunma Vergisi 

Toplam 30 587 106 42 890 838 41 911 035 

Bu rakamlar, ayrıca izaha ihtiyaç göstermiyecek şekilde çeşitli bakımlardan fikir vermektedir. 

Aynı zamanda millî istihsal ve millî ekonomi bakimıından büyük ehemmiyeti olan iki faaliyeti 
şarap ve ispirtoya taallûk etmektedir. Bunlardan; 

1. — Şarap imalâthaneleri : 

Tekirdağ ve îzmir Şarap fabrikalarına ilâveten 1943 - 1945 senelerinde aşağıdaki mahallerde örnek 
şarapevleri açılmıştır : 

Şaraphanenin yeri 

Ankara 
Akhisar 
Bursa 
Bilecik 
Çorum 
Elâzığ 
Erdek 
Gazianteb 
Kırıkhan (Hatay) 
Hadım 
İsparta 
Kilis 
Karaman 
Kalecik 
Kırıkkale 
Kırşehir 
Maraş 
Malatya 
Safranbolu 
Tarsus 
Tokad 

1945 kampanyasın^ 
daki kapasitesi 

200 000 
150 000 
100 000 

15 000 
25 000 

100 000 
50 000 

250 000 
25 000 
15 000 

100 000 
100 000 

î) 000 
100 000 
100 000 
75 000 

100 000 
25 000 

25 000 
50 000 

350 000 

( S. Sayısı ; 

îşliyeceği yaş üzüm 
Kilo 

285 000 
215 000 
143 000 
21 500 
35 000 

142 000 
71 000 

357 000 
35 000 
22 000 

142 000 
142 000 

12 000 
142 000 
142 000 
107 000 
142 000 

35 000 
35 000 
71 000 

500 000 
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1945 kampanyacın- îşliyeceği yaş üzüm 
Şaraphanenin yeri daki kapasitesi Kilo 

Urfa 50 000 71 000 
Ürgüp 1 000 000 1 428 000 
Yozgad 15 000 22 000 
Tekirdağ 4 000 000 5 714 000 
îzmir 3 000 000 4 285 000 

2. — îdare ayrıca şarap dinlendirme ve eskitme genel kavları da tesis etmektedir. Kayseri'de 
kurulan kavun kapasitesi 300 000 litredir. Istanbuldaki genel kav hâlen tesis halindedir. 

Bu kısımlarla ilgili başlıca mülâhaza ve temenniler şunlardır: 

I - Dünyanın savaştan önce en büyük tröstü olduğu malûm bulunan Alman kimya sanayii namına 
Türkiye'de geniş bir etüd yapmış ve 7 büyük ciltte neticelerini toplamış olan «Von Flügee» ismin
deki bir Alınanının şu gerçek mülâhazaalra vardığı görülmüştür. «Türkiye'nin her tarafında asma 
yetiştirmek ve üzümün her nev'inin en iyilerini istihsal etmek kabil olduğuna göre, bu memleket 
başka hiç bir mahsul vermese bile dünyanın en büyük şarap ve ispirto müstahsili olarak en müref
feh bir seviyeye yetişmesi için bu kabiliyeti fazl'asiyle kâfi sayılmak icabeder.» Bu ayrıca, izaha 
ihtiyaç göstermiyecek kadar aşikâr olan bir hakikattir. 

II - Bizde ana madde olan üzümün kısa tarihi şudur1. 

20 neı yüz yıl başlarına kaadr dünya istihlâk piyasası kuru üzüm ihtiyacının yüzde 80 inden 
fazlasını temin eden bir memleket aynı asrın ilk on senesi içinde kuş üzümü dediğimiz ve şimdi 
korent adı verilen üzüm ihracatımız sıfıra iniyorve Orta Anadolunun bu nevi üzüm veren asmalar 
da süratli bir tasfiyeye uğrayor. Takip eden diğer 10 sene içinde çekirdekli üzümlerimiz ihracat ba
kımından aynı akıbete uğramaktadır ve mahalli ihtiyaçlara intibaka başlıyor. Taze sarfı mahallî 
ihtiyaçlar nispetinde kurutma, pekmez ve pekmezli reçel imalâtı gibi. Sade çekirdeksiz üzümlerimiz 
dış piyasa itibariyle bu güne kadar oda sırf essiz vasıfları ve müstahsilin mütemadi fedakârlığı sa
yesinde tutunuyor. Bu gün dünyanın en büyük üzüm müstahsili mevkiine geçen Kaliforniya'da 2 
milyon tonu bulan taze üzüm istihsalâtmdan sade 800 bin tonu kurutulmakta ve gerisi % 60 şı iti
bariyle şarap ve emsali ve gerisi taze halde sarfiyata gitmektedir. Bizim çekirdeksiz üzüm istihsa-
lâtmıızm ise % 93 çü kuru olarak ihracata hasredilmekte ve bu durum herkesin malûmu olan ve 
her yıl tekerrür eden azîm sıkıntıları intaç etmektedir. 

1,5 kilodan 1 kilo şarap istihsal edildiğini ve her ikisinin kıymetli arasındaki azîm farka ve 
dünya şarap talep ve ihtiyacının muazzam rakkamları bulduğuna nazaran geniş ve rasyonel bir şa
rapçılığın üzüm müstahsili ve dış ticaret geliri bakımından kıymet ve ehemmiyeti her türlü izahın 
fevkindedir. Dış piyasalarda hâlâ tutunmağa muvaffak olmakta olan çekirdeksiz üzümcülüğü bu 
sebatında muvaffak edecek en büyük kuvvet ve yardım ise, Tekelin şarap küv ve her türlü isare 
imalâtı plânlarını, başka türlü intibak zaruretU rine henüz gitmemiş olan ve ihraç kabiliyetini mu
hafaza etmesi millî ekonomi menfaatlari icabatmda bulunan bu mmtakada ve bir an evvel bilhassa 
yapmasmdadır. 

III - Dünyanın en mümtaz kalitelerini aşacak nevilerde imalât da elde edileceğinde şüphe olma* 
malda beraber bu günkü Türk şarapçılığının amacı bol ve ucuz, kalitesi sabit ve daima iyileşmeye 
doğru fıçı içinde ,şarap ihracatıdır. Memleket dâhilinde sarfiyatı kolaylaştırmak ve artırmak ve ma
liyeti ucuzlatmak ve kav tesislerini kolaylaştırmak bakımından daha küçük hacimde fıçı usulü iç sa
tışlar bakımından da gidilecek başlıca yoldur. 

IV - Hususi imalâtı teşvik ve teshil için ucuz fıçı, aeide sülfuretıx tedarik ve her türlü malü* 
inat ile birlikte ilgililer emrine amade tutmak ve her nasılsa Devlet, şarap imalâtının de rakı 
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imalâthaneleri gibi satın alacaktır şeklinde yapılmakta olan propagandaları önlemek, şarap ima
lâthanelerinin teknik bakımdan ve imalâtçılar lehine teftiş ve murakabesiyle şu veya bu sebeple bo
zulanların ispirtoya kalbini deruhte ve teshil eylemek bu dâvanın inkişafına çok hizmet edecektir. 
Kiloda (20) kuruştan ibaret resmi tenzil suretiyle miktardan telâfi yolu da bu meyanda tetkike de
ğer. • 

V - Tekel hesabına taze üzüm alışları bilhassa üzüm mnıtakalarının özellikleri bakımından esaslı 
bir tanzime tâbi tutulmalı ve hem müstahsil hem tekel için zararlı olan ve üzümlerin bir kısım şı
ralarını kaybettiren fena nakliyat şekillerine hatime vermek için basit tâsir merkezleri ve usare ha
linde nakil veya iyi ve akışsız bir halde fabrikaya kadar nakli için tertibat ikmal edilmeli ve muba
yaalar mümkün mertebe doğrudan doğruya müstahsilden ve kurutulmaya elverişsiz üzümler ve ne-
fernelerden olmalıdır. 

VI - Dünyanın en meşhur biralarına şöhretini vermiş ve yüksek mevkiini Çekoslovak ve Kanada 
arpalarına terk etmiş olan gelenbe nevilerini tekrar yetiştirmek için tekel hususi teşkilât ve teşeb
büslere girişmelidir. 

VII - İspirtonun, % 70 sulu olanlarının bile akaryakıt halinde istimali bilhassa savaş devresi 
içinde son derece inkişaf ettirilmiş olduğundan ispirtolarımızın bu yolda kullanılması ve ihracata 
gidecek kısmının satış fiyatı, kolonya ve gül kokusu ilâvesiyle mamul halde komşu memleketler en 
başta olmak üzere geniş bir şekilde ihracatını temin için karşılığında döviz geleceği düşünülerek 
maliyete kadar düşürülmelidir. 

3. Tuz tekeli 

Memleketimizde mevcut tuzlalardan işletilenler şunlardır: 

1943 bilançosuna göre: 

Mevcut tuzlalardan işletilenler: 

İstihsal yekûnları ve ortalama maliyet: 

İstihsal yekûnu (Ton) 
Ortalama kilo maliyeti (Krş.) 

Satışlar: 

Dahilî 202 861 212 874 193 176 188 984 
Dış memleketlere — — —• — 

Kaynak 
Adet 

44 
1941 

250 613 
0,2187 
1941 

Ton 

Kaya Deniz 
Adet Adet 

8 
1942 

240 996 
0,3499 
1942 

Ton 

Göl 
Adet 

3 3 
1943 

266 330 
0,4967 
1943 

Ton 

Yekûn 
Adet 

58 
1944 

260 632 
— 
1944 

Ton 

1941 
Lira 

5 531 082 
2 048 389 

7 579 471 

1942 
Lira 

5 541 845 
2 118 285 

7 660 130 

1943 
Lira 

4 796 388 
1 930 044 

6 726 432 

1944 
Lira 

4 740 335 
1 889 840 

6 630 175 

Tuz satış kân: 
Millî Savunma vergisi 

Toplam 

Başlıca mülâhaza ve temenniler: 
1) Bilhassa hayvan ihtiyaçlarına gidecek tuz fiyatlarının sanayi tuzu hadlerine kadar düşürül

mesi çarelerini aramak deri, kıl ve yün itibariyle az tuz yemekten doğan mahzurları önlemek, 
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2) Münakalât imkânlarımızın darlığı dolayı siyle mümkün mertebe uzak yerlere nakliyatı ön

leyebilmek için mahallî tuzları bazaıı ziyanla da olsa Devlet bütçesi ve millî menfaat bir kül oldu
ğuna göre işletmeye çalışmak, 

3) İhracata çalışmak ve karşılığında döviz alınacağına göre maliyete hattâ icabında damping 
yaparak maliyetin dununa da düşmek. 

4. — Patlayıcı maddeler tekeli: 

Son dört sene içindeki satış yekûnları: 

1941 1942 1943 1944 
Lira Lira Lira Lira 

2 018 438 2 893 643 3 372 842 3 373 428 

Temin ettiği satış kârı: 

1941 1942 1943 1944 
Lira Lira Lira Lira 

399 362 1 130 993 816 666 575 736 

Başlıca mülâhaza ve temenniler: 

1) Yabani hayvanlarla mücadeleyi kolaylaştırmak için bol ve ucuz malzeme teminini tcshilen 
gerekiyorsa kartuş ve av fişekleri imalâtını tekelin yine kendisi deruhde etmesi. 

2) Devle* Demiryollarında nakliyat miktara bakılmaksızın ayrı vagon tahsisi ve ihbar şartla
rına bağlı olduğundan, tevziat işinin Tekelce derilide ve mahallerine isaluı temini, 

5. — Kahve ve çay Tekeli: ; 

Kahve ve çay Tekeli 1 . VI . 1942 tarihinde meriyete giren 4223 numaralı kanunla tesis edil
miştir. O tarihten beri satış yekûnlarını gösteren rakamlar şunlardır: 

1 9 4 2 1 9 4 3 1 9 4 4 

Kahve Kilo 
Lira 

Çay Kilo 
Lira 

Temin ettiği satış kârı : 

2 105 384 
10 796 598 

358 730 
4 972 554 

1942 
Lira 

8 035 532 
6 346 503 

çay miktar 
1942 Kilo 

Kahve 
Çay 

Dahilî istihsalâttan temin edilen çay miktarları 

Bize mıntakasmdan 7 001 16 772 45 000 

2 809 420 
16 854 747 

773 413 
12 807 055 

1943 
Lira 

12 372 543 
7 583 185 

1943 
Kilo 

4 560 175 
25 116 610 

676 576 
11 530 514 

1944 
Lira 

16 114 745 
7 192 921 

1944 
Kilo 

( S. Savısı : 7 ) 
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Başlıca mülâhaza va temenniler : 

1. — Topraklarımızda çay istihsalâtının memleket ihtiyacını karşılayacak derecelere varması için 
Tekelce de mümkün olan gayretlere iştirak; 

2. — Antalya ve Bodrum gibi sıcak, iklim nebatlarına müsait yerlerde kahve ağacı yetiştirme im
kânlarının aranması ve tecrübesini temin ; 

3. — Brezilya kahve Valorisation müessesesi ile anlaşılarak bu müessesece kahvenin ilk defa en 
iyi tütün dikicisi ve tanıtıcısı olan Türklerce kıymetlendirildiği neşriyatta iddia edilmekte oldu
ğundan, kendisinden de mubayaa şartiyle, yapmakta olduğu geniş kahve reklâmlarında Türk tütünü 
ve sigareti reklâmı da yapmasının teminine teşebbüs edilmesi; 

5. — Tekel İdaresinin Tekel mahiyetinde olmaksızın yapmakta olduğu ticari işletmeler ve iş
tirakler : 

İşletmeler : 

Gazoz, Soda, Mantar, Kutu fabrikasından ibarettir. 

Şimdiye kadar hariçten getirtilmekte olan mantar ihtiyaçlarını yurt içinde temin için sarf edilmiş 
orijinal çalışma iftiharla kayda değer. 

İştirakler : 

İştirakleri mikdarı berveçhiati arz edilmiştir: 

İştirakinin bulunduğu teşekkül İştiraki 
Lira 

Türk Tütün Limited Şirketi ' 1 100 000 

Bu iştiraklerden her sene kâr temin olunmuştur. 

6. — Bu kısmın hülâsası: 

Görüldüğü gibi Tekel son derecede geniş ve milli ekonomi bakımından olduğu kadar Hazine ge
liri bakımından da son derece ehemmiyetli mevzular üzerinde çalışmakta ve mülâhaza ve temenni 
hanelerinde hülâsa edilmiş maruzatın büyük kısmı üzerinde kendisinin de çalışmalara başlamış ve 
başlaymk üzere müundlğu memnuniyet re takdirle görülmüş bulunmaktadır. 

Sureti umumiyede tetkikin belli başlı şartı olan intizam ve itina anavasıf olarak her çalışmasında 
belirmektedir. Basyonalizasyon istikametinde başarıları arttıkça millî ekonomi ve istihsal için olduğu ka
dar Hazine için Ğe geliri ve ehemmiyeti arasız artacaktır. 

Bütçe tasarısı rakamları bakımından: 

a) Umumî olarak: 

Tekel öenel Müdürlüğü geliri (1S<6 378 457) lira, gideri (23 846 352) lira Hazine hissesi 
(168 542 806) lira olarak tahmin edilmiştir. Bu rakamların mütekaddem iki yıl rakamlariyle mu
kayesesi şu neticeyi vermektedir: 

(S. 9 i p u : 7 ) 
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1945 

12 aylığa ib- 1946 
lağ suretiyle 

202 691 315 196 378 457 Gelir 
21096 963 23 846 352 Gider 

176 571000 168 542 806 Hazine hissesi : 

b) Gelir: 

Gelir toplamı tahmininin istinat ettikleri rakamlar bütçeye bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rilmiş bulunmaktadır. 

c) Gider rakamları: T " 

Geçen yılın 12 aya iblâğ suretiyle gider yekûnuna nazaran 1946 tasarısı gider yekûnu 
(2 749 389) lira fazlalık göstermektedir. 

Fazlalığın sebepleri ve hangi fasıl ve maddelerde olduğu, noksanlık bulunan fasıl ve madedler 
ve sebepleriyle birlikte bütçeye bağlı (A) işaretli cetvelde ve gerekçesinde hülâsa edilmiş bulun
maktadır. 

d) Nakil vasıtaları kadrosu da dâhil bulunan (D) cetvelinin müstahdemler kısmında geçen yıla 
nazaran mevcut değişiklik aşağıda arz edilmiştir. 

Müstahdem Aylık ücret 
' "" '" adedi tutarı ; , . 

1945 2 000 109 157,25 
. 1946 2 275 141 334,95 

e) Tekel İdaresinin 1946 malî yılı zarfında devanı veya yeniden başlamak suretiyle iş progra
mına aldığı konuter şunlardır: 

Tekel Genel Müdürlüğünün bütçesindeki ödeneklerle bu yıl başarmak istediği işlerin başında : 

1. — Mevcut tesislerin daima artan istihlâke göre takviye ve genişletilmesi; 

2. — Yurdun şarap dâvasında üzüm etüdünü tamamlamak kaygusiyle ümitli olan yerlerde ör
nek şarap evlerinin tamamlanması; 

3. — Geniş.istihlâk merkezlerinde daima mal bulundurabilmek ve bunları her çeşit tesirden ko
rumak için idarî tesislerin kurulması gelmekte solduğu anlaşılmaktadır. Bu raporun ispirto tekeli 
kısmının mülâhaza ve temenniler kısmındaki I ilâ VII işaretli mülâhazalar ve bilhassa II işaretli 
fzkranm bu program teferruatının tesbitinde vel946 tatbikatında önemle nazara alınması gerekece
ği ve nazara alınacağı fikrindeyim. 

Bunların yanında idarenin kesin olarak tesbit edilmiş hesaplı bir programı da vardır. Bu pro
gram beş yıl içinde başarılmak» hedefini taşımaktadır. 

1944 

185 613 702 
17 259 750 

164 000 000 

( S. Sayısı: 7 ) 



Öt 
Bunun bir tablosu aşağıda gösterilmiştir: 

Fabrika veya malzemenin cinsi Kapasitesi Adedi 

Malt Fabrikası 
Bira » 
Şişe * 
Sigara > 
Av malzemesi > 
Poşet kibrit ve tesisatı ve mevcudun takviyesi 
Atelye ve tamirhaneler 

Müteferrik t 
Motörler, kamyonlar, tahmil ve tahliye vasıtaları, 
sair malzeme tahmini tutarı 

Kibrit ye çakmak Tek*.li t 

Kibrit ve çakmak. Tekeli Geçici İşletme İdaresi Tekel Genel Müdürlüğü bütçesine dâhil bulunma* 
makla beraber mevzuumuza taallûku sebebiyle aşağıdaki hususatııı arzı faydalı görülmüştür 

Kibrit ve yakmak Tekelinin 28 . V . 1943 tarih 4426 sayılı kanunla Kibrit ve Çakmak Tekeli 
Geçici İşletme î'laıesine intikal ettiği im 1 umdur. O tarihden beri imalât satış ve ihracatı ve Hazine
ye temin ettiği menfaati gösteren rakamlar aşağıdadır: 

Kibrit imalâtı- ' '•*% . . ' . ' . • 

14 000 
50 000 000 
50 000 000 
12 000 000 

300 000 000 

25 000 000 

ton 
litre 
Aded 
Kg. 

Lira 

2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 

Muhte 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

* 
Seneler 

takvim yılı 
» » 
» » 

malî yılı 
» » 

İmalât 
sandık 

39 103 
40 596 
29 333 
50 210 
60 715 

Satış 
sandık 

40 800 
47 919 
35 965 
47 864 
52 668 

Kibrit ve Çakmak Tekelinden Hazineye sağlanan millî savunma vergisi: 

Senesi Lira 

1940 
1941 
1942 
1943 

1944 

Takvim yılı 
» » 
» » 

Malî yılı (Nisan 1943 - Mayıs 
1944 ondört aylık) 
Malt p l ı 

318 501 
1 330 317 
3 494 134 

7 211 452 
7 900 200 

İhracat: V 

Evvvelce yurt ihtiyacını dahi karşılayamayan imalât, 1943 ve 1944 malî yıllarında arttırılarak 
ihracata dahi imkân sağlanmıştır. 1945 malî yılı içinde Irak'a 500 sandık kibrit gönderilmiştir. 
Başka memleketlere de ihraç için muhabere cereyan etmektedir. 

(S. Sayıai:7) 
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Öu kısımla ilgili mülâhaza ve temenniler: 

1) Kibrit: 

1. — İmalâtın ve kutulamanm, bugün devam etmekte olduğu görülen şekil ve noksanlara hati^ 
me verilecek şekle ifrağı, 

2. — Mukavva kutular gibi mukavva çöp ve cep kibritleri tecrübesinde de fayda mülâhaza olundu
ğu ve bunlar üzerine her memlekette olduğu gibi konacak hususi firmalara ait reklâmlarla maliyet
lerinin hayliden hayliye indirilebileceği. 

II) Çakmak: 

1. — imalâtı harbiye fabrikalarında «Sönmeyen ateş» adı ile son derece orijinal ve hiç bir 
memleket çakmağına benzemeyen kitap şeklinde muvvaffakiyetle çakmaklar yapılmakta ve bunların 
dış memleketlerden mubayaa fiyatında nda ucuza mal edilebildiği anlaşılmaktadır. Hariçten itha
lât yerine patente bağlanarak dâhilde bu ve buna benzer çakmağın seri imalâtına geçilmesi. 

2) imali son derece basit olan ve iptidai maddeleri tamamen memleket dâhilinde mevcut olan 
çakmak taşı imalâtının da dâhilde yapılmasının tetkiki. 

III) Komşu memleketler itibariyle I ve II numaralı fıkralarda yazılı maddelerin devamlı bir 
ihraç malı olmasına çalışılması 

IV) Bu Tekelin de Tekel Genel Müdürlüğüne bağlanması. 

Bütçe Kanunu tasarısı : 

Bu tasarı hükümlerinde geçen yıla nazaran değişiklik yoktur. 

Netice : 

Tekel Genel Müdürlüğünün, faaliyeti ve mensuplariyle bu yakından görmek ve incelemek öde
vinin her bakımdan üzerimde bıraktığı ve yüksek Komisyonun da paylaşacağında şüphe etmediğim 
müspet intiba ve takdir duygularımı da ekleyerek bütçe tasarılarının, mâruz temenni ve mülâhaza
larla yüksek onaylarına lâyık olduğu kanaatimi arzederim. 

Baportör 
Manisa Milletvekili 

Faik Kurdoğlu 

(S. ÜBym-.li 



Bütçe Komisyonu raporu 

T.B.SLM. 
Bütçâ Komisyonu 2€ . XI . Î94S 
Esas No. 1/484 
Karar No. 6 

Yüksek Başkanlığa 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1946 yılı bütçe
si hakkmda Başbakanlığın 1 . X . 1945 tarihli 
ve 6/2213 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise su
nulan kanun tasarısı Komisyonumuza verilmek
le Gümrük ve Tekel Bakanı Suat Hayri Urgüblü 
ile Tekel Genel Müdürü ve Maliye Bakanlığı 
adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü hazır 
oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Gider bütçesi : 
Tekel Genel Müdürlüğünün 1946 yılı gider 

bütçesi (23 846 352) lira olarak teklif edilmiş
tir. Bu teklife nazaran idarenin geçen 1945 yı
lı yedi aylık bütçesinin nazarî olarak oniki ay
lığa çıkarılmasından hâsıl olan (21 096 963) li
raya göre (2 749 389) lira bir fazlalık arzet-
mektedir. 

Bu fazlalığın tahsis edildiği Ödenekler gerek 
Hükümetin gerekçesinde ve gerek Komisyon adı
na bu bütçeyi inceleyen raportörün raporunda 
etraflıca açıklanmıştır. 

Bu zamların en mühimleri hizmetliler ücreti
ne, yapı ve onarma işlerine, demirbaş kurma ve 
makina satmalma ve onarma giderlerine tahsis 
edildiği ve diğer hizmetlilerin ödeneklerine de ge
rektirdikleri bazı ufak zamlarm yapıldığı gö
rülmektedir. 

Gerek hizmetliler ücretine, gerekse yapı ve 
onarma işlerine yapılan ilâveler, şarap fabrika-
lariyle numune şaraphanelerinin her yıl artı
rılmasından ve genişletilmesinden ve yine gün
den güne gelişme halinde bulunan bira istihlâ
kini karşılamak üzere bira fabrikalarında ya
pılması gerekli ilâvelerin yapılmasından ve bazı 
mmtakalardaki tuzlaların o yerler ihtiyaçlarını 
sağlamak üzere faaliyete geçirilmesinden ve di
ğer Tekel tesislerinde yapılan ilâve ve ıslahlar
dan ileri geldiği anlaşılmış bulunmaktadır. 

Tekel İdaresinin şarap konusundaki çalışma
larının memleket üzümleri ve bağcılığı için emin 
ve hayırlı bir istikbal Bağlıyacağını ümit etmek 
yerinde olur. Bira istihlâkinin çoğalması ve bu

na mukabil rakı sarfiyatının gerilemekte oİma-
sı .da genel sağlık adına övünmeğe değer bir 
müşahededir. 

Komisyonumuz, gider bütçesinin bütün öde
nekleri üzerinde incelemelerini yaparak tekli
fin ihtiyaçlara uygunluğunu görmüş ve bu büt
çeyi teklif gibi ayniyle kabul etmiştir. 

Gelir bütçesi : 
Genel Müdürlüğün 1946 yılı gelir bütçesi 

(196 378 457) lira olarak tahmin edilmiştir. Bu 
tahmin 1945 yılının üç aylık satış gidişinin 1944 
yılının üç aylık satışlariyle kıyaslanması, ma
liyet ve masraf unsurlarının ve ortalama bedel
lerinin ve yine 1944 yılının dokuz aylık satış
lariyle 1945 yılı üç aylık satışlarının toplam
larının gözönünde bulundurulmaları suretiyle 
elde edildiği yapılan incelemelerden anlaşılmak
tadır. 

Gelir bütçesinin her tertibine ait satış tah-
minleriyle satışların tahlilî bir tablosu ve satış 
kârları Hükümet gerekçesinde görülmektedir. 
1945 yılının yalnız üç veya dört aylık satışları 
elde bulunmakta ise de bu sürenin 12 aylık bir 
devreye esas teşkil edemiyeceği de açık oldu
ğundan kıyaslamanın 1944 e göre yapılması za
rurî bulunmuş ye Hükümetin tahminleri bu esa
sa göre Komisyonumuzca da uygun görülerek 
gelir bütçesi de ayniyle kabul edilmiştir. 

Bütçe tasarısı : 
Tasarı, bütçeye ait mutad maddeleri kapsa

maktadır. Genel Müdürlüğün 1946 yılı bütçe 
tasarısı Kamutayın onayına arzedilmek üzere 
Yüksek Bakanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Kastamonu Edirne Tokad 
T. Coşkan M. N. Gündüzalp H. N. Keşmir 

Kâtip 
İstanbul Aydın Burdur 

F.öymen Gl. R. Alpinan Ş. Engineri 
Bolu Çanakkale Diyarbakır 

Dr. Z. Ülgen 8. T. Arsal R. Bekit 

(S. Say»» : 7) 
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HÜKÜM TÎN TEKLtFÎ 

Tekel Genel Müdürlüğü 1946 yilt Bütçe Kanunu 
tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1946 
yılı giderleri için ilişik (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (23 846 352) lira ödenek veril
miştir. 

MADDE 2. —. Tekel Genel Müdürlüğü 1946 
yılı gelirleri ilişik (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (196 378 457) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 
tahsil edilecek resimlerden her birinin dayandı
ğı hükümler ilişik (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

MADDE 4. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine giren hiz-
metlileriyle taşıtları kadroları bağlı (D) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 5. — Geçen yıl borçlan bölümünde
ki ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili olduk
ları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bölüme 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 1928 -1944 malî yıllarına ilişkin olup da 
Genel Muhasebe Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1946 yılı 
bütçesinin gider bölümleri artıklarından eski yıl
lar borçları bölümüne Maliye Bakanlığınca ak
tarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 6. — Olağanüstü hallerin devamı 
süresince Tekel Genel Müdürlüğünün fabrika, 
tuzla, işletme evleri gibi işyerlerinde toplu ola
rak çalıştırdığı işçilere ve hizmetlilere (Bu iş 
yerlerinde çalışan memurlar dâhil) giderleri dö
ner sermayeden ödenmek üzere çalıştığı gün
lerde ve günde bir defa yemek verilebilir. 

MADDE 7. — Ambar, fabrika, atölye, işle
me evleri, doldurma ve imal evleriyle tuzlalarda 
ve idarenin yollama, tütün transfer, satış ve baş
ka işlerinde iş saatleri dışmda çalışmaları ge
rekli görülecek veya geceleri çalıştırılacak me
murlarla hizmetlilere bu suretle çalıştırılacak
ları süreler için Gümrük ve Tekel Bakanlığınca 
belli edilecek esaslara göre döner sermayeden 
ek ücret verilebilir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Tekel Genel Müdürlüğü 1946 yüı Bütçe Kanunu 
tasarm 

MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. -— Ayniyle kabul edilmiştir 

MADDE 6. ~ Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Ayniyle köbul edilmiştir. 

I S. Savım : 7 ^ 
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MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül bu kanuna bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9, — Bu kanun 1 Ocak 1946 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Gümrük 
ve Tekel Bakanlan yürütür. 

Başb. Ad. B. M. S". B. 
Ş. Saraçoğlu R. Türel A. R. Artunkal 

İçiş. B. Dışi§. B. Ma. B. 
Hilmi Uran H. Saka N. E. Sümer 
M. Eğ. B. Ba. B. Eko. B. 

Sırn Vay Fuad Sirmen 
Sa. ve So. Y. B. G. Tek. B Ta. B. 
Dr. S. Konuk Suad H.Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlu 

Ulaş. B. Ti. B. Çalış. B. 
A, F, öebesoy R. Karadeniz Dr, S. Irmak 

B. X 

MiADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

(R SaTfsı : 7 ) 



A 

ödeneğin çeşidi 
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CETVELİ 

1945 
Yıh 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira M. 

Birinci kısmı - Aylık, ücret, 
ödenek, emekli ikramiyem ve 

benzeri özlük haklar 

I - Ücretler 
TjprptlöTf' 

1 Memurlar ücreti 3 363 456 5 710 000 5 710 000 
2 Hizmetliler ücreti 764 100 1 696 020 1 696 020 

4178, 4598 ve 4599 sayılı ka
nunlar gereğince yapılacak 
zamlar ve yardımlar 

Bölüm toplamı 4 127 556 7 406 020 7 406 020 

I I - Başka haklar : , , , ~, 
Geçici tazminat 19 250 33 000 33 000 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Aynı yardım 

Bolüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

ikinci kısım - Yönetim giderleri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

138 542 
12 500 
21 000 
16 800 

605 000 

793 842 

4 940 648 

58 300 
46 700 
30 000 
80 850 
95 000 

310 850 

408 930 
25 000 
36 000 
28 800 

1 096 740 

1 595 470 

9 034 490 

100 000 
80 000 
50 000 

140 000 
163 000 

533 000 

408 930 
25 000 
36 000 
28 800 

1 096 740 

1 595 470 

9 034 490 

100 000 
80 000 
50 000 

140 000 
163 000 

533 000 

(S. Sayısı: 7) 
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B. M. 

5 
6 

1 
2 

ödeneğin çeşidi 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret. 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

1945 
Yıh 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

58 338 

160 568 

40 970 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

100 000 

310 841 

70 000 

100 000 

310 841 

70 000 

Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 

1 Satmalma karşılığı 
2 Onarma 

Bölüm toplamı 201 538 

239 160 

282 920 
5 830 

380 841 

440 000 

428 750 
10 000 

Bölüm toplamı 288 750 438 750 

380 841 

440 000 

428 750 
10 000 

438 750 

9 

10 
11 

U - özlük olanlar 
Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 87 500 150 000 150 000 
2 Süreksiz görev yolluğu 145 830 250 000 250 000 
3 Müfettişler yolluğu 75 840 130 000 130 000 
4 Yabancı memleketler yolluğu 5 830 10 000 10 000 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Tedavi, yol ve başka giderler 

İkinci kısım toplamı 

315 000 

58 300 
29 170 

1 501 106 

540 000 

100 000 
60 000 

2 592 591 

540 000 

100 000 
60 000 

2 592 591 

üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 
12 Yapı ve onarma işleri 2 500 000 6 285 714 6 285 714 
13 Demirbaş, kurma ve makine 

satmalma ve onarma giderleri 1 786 660 2 652 000 2 652 000 
( S. Sayısı : 7 ; 
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B. 

14 

15 

M. 

1 
2 
3 
4 

ödeneğin çeşidi 

Deneme, arıtma ve savaş gi
derleri 
Kaçağı önleme ve kovalama', 
giderleri \ 
Ekim ve yazma giderleri 
Emanet ambarları 
Koruma ve taşıma giderleri 
Kaçakla uğraşma 

1945 
Yıh 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

104 000 

140 000 
45 830 

110 840 
5 830 

1946 yüı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

180 000 

180 000 
140 000 
200 000 
10 000 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

180 000 

180 000 
140 000 
200 000 
10 000 

16 

17 
18 
19 
20 

21 

Bölüm toplamı 

1918 sayılı kanun ve ekleri ge
reğince yapılacak ödemeler 
Mahkeme giderleri 
Para taşıma giderleri 
İkramiye 
Genel Muhasebe Kanununun 
(48) nci maddesini ilgilendiren 
giderler 

1 Geri verilecek paralar 
2 Hükme bağlı borçlar 

Bölüm toplamı 

I I - Geçici olanlar 
Kurs giderleri 

1 Ücretler 
2 Genel giderler 

Bölüm toplamı 

302 500 

5 830 
35 000 

221 670 
291 670 

5 830 
2 920 

8 750 

16 000 
420 

16 420 

530 000 

10 000 
60 000 

400 000 
500 000 

10. 000 
5 000 

15 000 

33 500 
500 

34 000 

530 000 

10 000 
60 000 

400 000 
500 000 

10 000 
5 000 

15 000 

33 500 
500 

34 000 

III - Çeşitli olanlar 
22 Staj ve öğretim giderleri 8 750 15 000 15 000 
23 Yabancı uzmanlar 

1 Ücretler 
2 Yolluk ve bı 

14 000 
a giderler 8 750 

Bölüm toplamı 22 750 

( S. Sayısı : 7 ) 

24 410 
15 000 

39 410 

24 410 
15 000 

39 410 
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Ödeneğin çeşidi 

1945 
Yıh 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Yayın ve propaganda ve sergi 
giderleri 64 160 110 000 110 000 
2921 sayılı kanun gereğince 
Tekel Tekaüt Sandığı payı 206 400 317 975 317 975 
4250 sayılı kanun gereğince şa
rapçılara verilecek prim ve ya
pılacak başka ödemeler 5 830 11 320 11 320 
Kaza sigortası 1 250 1 250 1 250 

Üçüncü kısım toplamı 5 581 640 11 161 669 11 161 669 

Dördüncü kısım - Borçlar L' -

Geçen yıl borçları 23 300 40 000 40 000 
Eski yıllar borçları 
1941 - 1944 yılları borçları 
1928 - 1940 » » 

Bölüm toplamı 

1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi gereğince kâğıt para amor
tismanı 

Dördüncü kısım toplamı 

14 500 
2 900 

17 400 

121 832 

162 532 

25 000 
5 000 

30 000 

236 102 

306 102 

25 000 
5 000 

30 000 

236 102 

306 102 

Beşinci kısım - Yardımlar 

İşçilere, çocuk yuvalarına, öğ
renci yurtlarına yardım ve 4772 
sayılı kanun gereğince yapıla
cak işçi sigortası karşılığı 118 200 750 000 750 000 
Hayır kurumlarına yardım 874 1 500 1 500 

Beşinci kısım toplamı 119 074 751 500 751 500 

(S. Sayısı : 7 ) 
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ödeneğin çeşidi 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

1045 
Yıh 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

.._ . .. _ . 

4 940 648 

1 501 106 

5 581 640 

162 532 

119 074 

1946 yıh için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

9 034 490 9 034 490 

2 592 591 2 592 591 

Ll 161 669 11 161 669 

306 102 306 102 

751 500 751 500 

GENEL TOPLAM 12 305 000 23 846 352 23 846 352 

B -

Gelirin çeşidi 

Satış kârları (Tekel geliri) 
Çeşitli gelirler 
Para cezaları 
Çeşitli hasılat 
Geri alma 
Nâzım gelirler : 
Tütün, içki, tuz savunma 
gileri 

CETVELİ 

ver-

1945 
Yıh 7 aylık 
tahminleri 

Lira 

71 089 052 
230 000 
31 000 
70 000 
19 000 

46 797 563 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

114 858 514 
510 000 
110 000 
250 000 
30 000 

80 619 943 

114 858 514 
510 000 
110 000 
250 000 
30 000 

80 619 943 

TOPLAM 118 236 615 196 378 457 196 378 457 

(fl. Sayısı: 7) 
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C - CETVELİ 

Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Tarihi Nev'i No. 

17.6.1938 Kanun 
28.5.1934 » 

17.5.1940 » 

29.5.1941 » 

27.5.1942 » 

3437 
2460 

3828 

4040 

4226 

25.5.1943 » 

14.6.1943 » 

4415 

4437 

26.3.1945 

4.1.1940 

10. 6 .1944 

3.9.1941 

Kanun 

Kararname 

» 

» 

4708 

2/12537 

3/ 962 

2/16540 

11.12.1936 Kanun 
29.5.1941 » 

25.5.1943 > 

14 . 6 .1943 > 

3078 
4040 

4415 

4437 

Ö Z E T 

Tütün 
Tütün ve Tütün İnhisarı kanunu 
Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi 
hakkında 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair kanunun 12 nci mad-

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı kanuna 
ek kanunun 27 nci maddesi. 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi, ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 ve 4040 numaralı 
kanunların bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve 
bazı vergi ve resimlere yeniden zam icrasına dair 
kanunun 7 nci maddesi. 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4226 sayılı ka
nunlarla tapu harçları hakkındaki 1451 sayılı ka
nunun bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair. 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4040 ve 4226 
sayılı kanunlara ek kanun. 
Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi 
hakkındaki kanunu değiştiren kanun. 
Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu tatbik suretini 
gösteren nizamname. 
Nizamnamenin 37 nci maddesinin değiştirildiğine 
dair. 
4040 sayılı kanunun 27 nci maddesi mucibince 
asker sigaraları H. talimatname. 

Tuı 
Tuz kanunu 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zaın icrasına dair olan 3828 numaralı kanuna 
ek kanunun 27 nci maddesi 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4226 sayılı ka
nunlarla tapu harçları hakkındaki 1451 sayılı ka
nunun bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair. 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4040 ve 4226 sa
yılı kanunlara ek kanun. 

( S. Sayısı : 7 ) 
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Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Tarihi Nev'i No. Ö Z E T 

8.6.1942 
28.5.1943 

Kanun 
» 

İspirto ve i 
4250 
2460 

17.5.1940 » 

29 . 5 .1941 

27.5.1942 » 

3828 

4040 

4226 

1 .8 .1942 Kararname 

15 . 8 .1942 

2-18435 

2-18617 

16 .1 .1943 » 

25 . 5 .1943 Kanun 

14 . 6 .1943 » 

4.9,1944 » 

26.3.1945 Kanun 

14.1.1943 » 

2-19329 

4415 

4437 

4658 

4708 

İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu 
Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi 
hakkında 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair kanunun 12 nci maddesi 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı kanuna 
ek kanunun 27 nci maddesi 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasma dair olan 3828 ve 4040 numaralı 
kanunların bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve 
bazı vergi ve resimlere yeniden zam icrasına dair 
kanunun 7 nci maddesi 
İnhisarlar İdaresinin 12. VII. 1942 tarihinden iti
baren inhisar dışında olarak buz, gazoz, soda, malt 
hulâsası, asid karbonik ve kolonya yapıp satmasına 
izin verildiği hakkmda kararname 
4250 sayılı kanunun 10 ve 20 nci maddelerine göre 
dış memleketlerden getirilen ispirtolu ıtriyat ile ta
babette ve sanayide kullanılan ispirtolu maddeler
den ve yurda sokulan ispirto ve ispirtolu içkilerden 
alınacak inhisar resmi miktarının tâyini ve yurt 
içinde satılan inhisar altındaki ispirto ve ispirtolu 
içkilerden alınacak inhisar resminin asgari ve âza
mi hadlerinin tesbiti hakkında kararname 
Bir kısım sıhhi müesseselerle eczahanelere verile
cek ispirtoların fiatı hakkmda kararname 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasma dair olan 3828, 4226 sayılı kanun
larla tapu harçları hakkındaki 1451 sayılı kanunun 
bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasma dair olan 3828, 4040 ve 4226 sa
yılı kanunlara ek kanun 
İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 
4250 sayılı kanunun 21 nci maddesinin değiştiril
diğine dair. 
Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi 
hakkındaki kanunu değiştiren kanun. 

Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı 
4374 Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı in

hisarı hakkmda kanun 
24.6.1943 Kararname 2/20244 Barut maddelerine ait yeni satış fiatlan 

( S. Sayısı: 7 ) 
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Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Tarihi Nev'i No. Ö Z E T 

25 . 5 .1942 Kanun 
25 . 8 . 1942 Kararname 

29 . 4 .1943 

Görevin çeşidi 

» 

•» 
Steno, Daktilo 

» » 
» » 

Kahv* ve çay 
4223 Kahve ve Çay İnhisarı Kanunu 
2-18662 4223 sayılı kanunla inhisar altına alman kahve ve 

çaylardan alınacak asgari ve âzami inhisar resmi 
hakkında kararname 

2-19827 Kahve ve çaydan alınacak inhisar resmi hakkmda 

D - CETVELİ 
Sayı Ücret 

Kontrol memuru 
» » 

Ayırma ve dağıtma memuru 
» » •» 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Depo ve ambar memuru 
» » » 

Makinist, elektrikçi, şoför, kaloriferci 
» » » » 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

. 2 
3 
2 
2 
3 
3 
5 
5 
10 
10 
3 
3 
5 
5 
12 
12 
15 
15 
2 
2 
5 
5 
10 
15. 
25 
25 
21 
3 
3 
5 
5 
5 
6 
6 
7 

300 
260 
210 
170 
140 
120 
100 
85 
75 
60 

210 
170 
140 
120 
100 
85 
75 
60. 
170 
140 
120 
100 
85 
75 
60 
50 
40 
210 
170 
140 
120 
100 
85 
75 
60 

Görevin çeşidi 

Basımevi ve atölye memuru 
» » » 
» » » 

Santral memuru ve telefoncu 
» » » 
» » » 
» » » 

Pansumancı, hastabakıcı 
» » 
» » 
> > 

Ressam, fotoğrafçı 
» » 
» » 

Koruma ve tahsil memuru 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Başodacı, B. bekçi, odacı, bekçi 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Laborant 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Şayi 

1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
7 
5 
5 
1 
2 
2 
5 

15 
20 
60 

120 
480 

, kantarcı 5 
» 
» 
» 
» 
» 

Yekûn 

10 
25 
75 

150 
935 

2 
3 
5 

10 
10 
15 
15 
10 

2275 

Ücret 

210 
170 
140 
120 
100 
35 
75 

100 
85 
75 
60 

260 
210 
170 
100 

85 
75 
60 
50 
40 

100 
85 
75 
60 
50 
40 

210 
170 
140 
120 
100 
85 
75 
60 

( S. Sayısı: 7 ) 



No. 

& m Yeni Eski Çeşidi Markası 

1946 taşıt kadrosu 

Motor No. Göreceği iş 

Hizmet otobüsleri : 

250 
251 

300 Küçük otobüs [*] Linkolen 1939 
301 Küçük otobüs [*] Buik 1936 

479631 
1289261 

53 53 > » Şevrole 1939 838673 

1 6 6 838710 

istanbul : Umum Müdür
lüğün devamlı hizmetlerinde 
ve kendine bağlı müessese
lerle münasebet ve irtibatı-

<J nm başarılmasında ve mez
kûr müesseselerin devamlı 
kontrol ve teftişinde memur 
ve işçilerin naklinde kulla
nılır. 

Çamaltı : izmir arasında 
tuzlaya lüzumu olan me-
vaddm mubayaasında vesair 
işlerinde memur ve işçilerin 
naklinde posta işlerinde kul
lanılır. 
Yavşan : Tuzla - Konya ara
sında ve lüzumu olan me-
vaddm mubayaası ve sair iş
lerinde memur ve işçi nak
linde posta işlerinde kulla
nılır. 

Kamyon ve kamyonetler : 
1 260 221 Kamyon Ford 1937 2171090 Adapazan : idareye ait 

bilûmum mamul ve gayri-
mamul mevaddm ve diğer 
malzemenin memur ve işcile-
rin naklinde kullanılır. 

[*] Elde mevcut iki otomobü yenilenmeleri lâztmgelen zamana kadar kullanılacaktır. 



No. 
Sa

yı
 

1 

Yeni 

261 

Eski Çeşidi 

222 Kamyon 

Markası 

Ford 1937 

Motor No. 

3407856 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

262 
265 
275 
486 
277 
278 
279 
807 
239 

257 
258 
467 
468 

515 

517 
518 

223 
226 
377 

276/378 
379 
380 
381 

2184 

» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» ' 
» 
» 

Doç 
» 
» 
» 

• » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1937 
1938 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1938 
1938 
1939 
1941 
1941 

35 
35 
31 
47 
32 
32 
32 
32 
31 
32 

3699720 
4468630 

5558952-BB18 
5558953-BB18 
5558960-BB18 
5558968-BB18 
5551878-BB18 

5559747-18 
776050 

81T6549 

T118/16118 
T118/16110 

. T222/12908G 
T222/13572C 

WFMT128/43286 
WFMT128/43297 

WFT118/60367 
WHT120/44600 

WFAT118/67555 
WFAT118/67939 
WFAT118/58974 
WFMT128/42534 

WFT118/60362 
WFAT118/67651 

D 
Göreceği iş 

istanbul idareye ait bilûmum 
mamul ve gayri mamul me-
vaddın ve diğer malzemenin 
memur ve işçilerin naklinde 
kullanılır. 

> 
izmir 

> 
> 

Tatava Kereste Fa l 
istanbul 
Çamaltı: 
Tokad 

> 
» 
> 

Tatava Kereste Fab 
izmir » 
Ankara Bira Fab. 
Diyarbakır 

» 
istanbul 
Diyarbakır 
istanbul 

» 
Ankara 
Kayseri 

» 
Diyarbakır 
Tokad 
istanbul 
Samsun 
Edirne 
istanbul 
Kayseri 
Adana 

» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

> 
» 

>. » 
» 
» 
» 

. » 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 



32 WFAT118/67627 Ankara : idareye ait bilû
mum mamul ve gayri mamul 
mevaddın.ve diğer malzeme
nin memur ve işçilerin nak-

% 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
I 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
X 
10 
40 

,1 

516 
235 
404 
264 
271 

500» 

236 
238 
268 
263 
40» 
272 
255 
256 
48 

2447 
224 
225 
328 

2533 
2285 
324 
325 
327 
329 

48 

» 
> 
> 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
> 
> . 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
> 
> 
> 
» 
» 

[•1 > 
**] 

[*] 1945 m®Hi ^itt zarfında satın 
**] 1346 > •» » 

» 
Şevrole 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

Ostin 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Opel 
» 
» 
> 

Mak 
> 

Stuebeker 
» 

32 
1938 
1937 
1937 
1939 
1939 

1939/39 
1939/39 
1939/39 
1939/39 
1938 
1938 
1941 
1941 

Diyamond 1938 A. 

alınacaktır. 

WF118/68114 
1458052 
646832 
646730 
971830 
390700 
399531 

48748 
47058 
47131 
46918 

46954/42137 
47147/42143 

48749 
46797 
48638 
11833 
11883 
11959 
11811 
478 
499 
1140 
1144 

709568 

linde kullanılır. 
Tekirdağ 
Ankara 
İstanbul 

> 
» 

Gazianteb : 
Gazianteb 
» 

İstanbul 
» 

Hatay 
Adana 
Ankara 
İstanbul 
» 
» 
» 

Ankara 
» 

İstanbul 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

> 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

> 
> 
> 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> • 



No. 

£ ' " ' 
tğ Yeni Eski Çeşidi 

Motosikletler: 
1 21 21 Motosiklet 

Bisikletler : 
1 1590 Bisiklet 
1 10 107 » 
1 171 > 
ı ıeo > 
1 > 
1 > 
1 » 
1 [1] » 
1 [1] » 
1 [1] » 
1 [1] » 
1 » 
1 [1] > 
I [1] » 
1 > 
1 [1] » 
4 [2] » 
1 [1] » 

1 [1] » 

Markası 

• i-.. 
Ariel 

N.S.U. 
> 
» 
» 

Grand Ekspres 
> > 
» » 

Motor No. 

Sepetli mot. 1770 

1233856 
1324379 
1335243 
335230 
286991 

[1] 1945 yüında alınacaktır* 
[2] 1946 » » 

Göreceği iş 
Da 

s 

izmir Posta işlerinde memur 
ve işçilerin naklinde kul
lanılır. 

Adana Fabrikası ev, ve pos. işle 
Mersin » 
İskenderun > 
Tokad » 
Kaldırım tuzlası » 
Kaldırım tuzlası » 
Adana » 
Maltepe Tütün Enstitüsü işlerin 
Balıkesir » » 
İskenderun » » 

y> > > 

Balıkesir » > 
Malatya » > 
Diyarbakır » > 
Hopa » » 
Ankara > > 
Kanya » > 
Mersin Kah. 
çay dep. » » 
Balıkesir 

ı. işle 
> 
» 
» 
» 
» 
> 



Beniz vasıtaları: 
Motorlu Arap 
mavna 

Klimaks 

I 
1 

1 
I 

I 

I 
I 

1 
1 
I 
1 
I 
2 
1 
I 
1 

I 

1 
1 

2 
3 

4 
5 

e 
7 
8 

9 
10 
12 
13 
14 
15 
1& 
17 
11 

S. 1 

204 
206 

» > 
6 Motorlu, propetli 

armalı mavna 
» > 

Motorlu armalı 
çektir. 
Motorlu Mumha-
ne sand. 
Motorlu çektirme 
Motorlu armalı 
çektirme 

•,!' * * 
» » 
» » 

Motorlu tekne 
* * 
» > 
» > 
> » 

Motorlu su du
bası 
Motörbot 

Tek çifte sandal 
İki » » 

Doç 
Skandiya 

Vidop 
Klimaks 

Skandiya 

Doç 
» 

Skandiya 
» 

Doç Dizel 
Blve 
Ekseloz 
Seffle 
Muhtel 
Skandiya 

1 > > » 

3993-60-375 İstanbul : İdareye ait bilû
mum mamul ve gayri mamul 
mevadm ve diğer malzeme ile 
tuzun memur ve işçilerin nak-

15269 
282-B 

2879 

220715 

599514 
15264 

220690 
220424 

-

linde kul 
> 
» 

» 
» 

* 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 

Lanılır. 
> 
T 

» 
» 

> 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

> 
» 

> 
> 

» 

» 

» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
> 

Su naklinde kullanılır. 

NaKiiyat işlerinin kontrolün-
de, umumî hizmette kullanılır 

» » » 
Cibali fabrikası hizmetinde. 

Paşabahç e > » 



B eö 
m 
5 
I 

2 
2 

S 

I 

ıs 
15 
12 
8 
3 
7 
2 
2 
2 
2 

10 
2 

301 
8 

t 
Yeni 

* 
Eski 

Bîr» vagonları: 

Dekovil -

« 

.""" 

1 

Çeşidi 

Mavna [1] 
Römorkör [1] 

Motorlu tekne [1] 
» . » [2] 

Tank vagonu 

» > 

Vagonet ve hatları : 
Vagonet (maahat 
ve Tef.) 

> » 
» > 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
> » 
» » 
» > 
» » 

Hat ve teferruatı 

Markası 

Linke-Hoffmann 

Werke » 

B.V.G. 7 
» 

Krupp 

Knıup 

[1] 1945 malî ytitnda alınacak. 
[2] 1946 malt yılında alınacak. 

Göreceği iş 
Da 

s 

Limanda hizmet görmek üzere. 
Liman dâhilinde mavnaların 
çektirilmesinde kullanılır. 
İstanbul » » 

Ankara Bira Fabrikası : An
kara - İstanbul arasında dök
me bira naklinde. 

Samsun fabrikası islerinde me
mur ve işçi nakli 

> > 
Paşabahçe > 
Samsun > 
Karaağaç Depo > 
Maltepe Barut D. 
Hacıbektaş tuzlası 

> » 
Samsun Fab > 
Kağızman » 
Tepesidelik » 
Kulp > 
Yavşan > 

> > 

de me-

> 
> 
» 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
» 
» 
> 
» 



26 

5 
97 

291 
6 

14 
2 

12 
5 
3 

150 

Vagonet (ı 
ve Tef.) 

> 
> 

» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

naa hat 

» 
> 

> 
» 
» 
» 
> 
> 
> 

Dekovil ve 4 km. 
ray [2] 

S-N Platformla arabalar : 
*° 35 
as 6 

t H 

w Lokomotifler; 
1 . 
1 
2 
1 
1 
2 
9 

11 

Drezinler: 
1 
1 

Platformlu araba 
» 
> 

Lokomotif 
> 
> 
» 
> 
» 
» 
» 

Drezin 
» 

> 
> 

[1] 
[2] 

r ; " - . -

- — - • - - - -

Ormestrein et koop 
Orn. Yung. Yungelt 
Smoshever et Co. 
Ar Koopel 
» » 

Dizel 

. ... ' 

[1] 1945 yütnda alınacaktır. 
[2] 1946 yılında alınacaktır. 

Kaldırım 
Keçeç 

» 
» 

Çamaltı Tuz. tuzla 
ve M. Nak. 

» » 

> 
> 

Î5.Î95İ 

izmir Şarap Fabrikası 
Keçeç Tuzlası 
Sekili > 
Çankırı » 
Çankırı » 
Aşkale » 

» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 

Çamaltı » 

Paşabahçe fabrikası » 
Kağızman Tuzlası > 
Kulp > » 

12901/1939 Yavşan tuzla hizmetinde 
6009 » » » 

829/830 » » » 
463 Çamaltı » » 

12902 » » > 

Yavşan memur ve işçi nakli 
Çamaltı » » 



& N°-
02 Yeni Eski 

Çeşidi Markası Motor No. 

Tramvaylar: 
1 2 2 Tramvay 
1 3 3 » 
1 4 4 » 
1 4 4 » 

Yerli 
161859 

Göreceği iş 

» » 

162266 Çamaltı tuz Me. ve işçi naklin 
161861 » » » » 

Ototraklar : 
1 

Arabalar: 
1 

1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 1 
1 
4 
1 

1 
1 
1 

Ototrak 

Tek atlı yük ara
bası 

» » 
» » 
» » 
» » 
> » 
» » 
» » 

2 » » 
» » 
» » 

Çift atlı yük ara-
arabası [1] 
Çift atlı yaylı [1] 
» :» fayton [1] 
» » yük ara

bası [1] 

Çamaltı tuz. ve işçi naklinde 

Ankara bira j?aD. ıvıe. ve işçi 

» » » » 
Çankırı tuzlası » » 
Bingöl » » » 
Kağızman» » » 
Kömür » » » 
Maltepe tütün enstitüsü » 
Keçeç tuzlası » 
Çamaltı tuzl. Me. ve işçi nakli 

» » » 
» » » 

Malatya islâh istasyomı 
Maltepe tütün enstitüsü 
Malatya islâh istasyonu 

Yavşan tuzlası » 

[1] 1946 yûmda alınacaktır. 



1 Bir atlı yük ara
bası 

2 » » 
» » 
* * 
» » 
» » 

Çift atlı yük ara
bası 

> » [1] 

» » [i] 
» » [i] 

Çift atlı servis 
arabası [1] 

» » [1] 

> [1] 

» » [1] 

[1] 1945 yılında alınacaktır. 

Ankara Bira Fab. Fabrika i$-
lerinde işçilerin nak. kollanılır 
Kağızman tuzlası » » 
Keçeç » » » 
Yavşan » > » 
Hacıbektaş » » > 
izmir Şarap Fab. Fabrika 
işlerinde kullanılır 
Buca îs. îstas. îstas. işlerinde 
kullanılır 
Maltepe T. E. Ensti. islerinde 
kullanılır 
îst. Bira Fab. Fabri. işlerinde 
kullanılır 
Kılıçlar Dep. Depo işlerinde 
kullanılır 
İzmir Şa. Fab. Fab. işlerinde 
kullandır 
Tekirdağ Şa. Fab. Fab. işle-
rinde kullanılır 
Yavşan Tuz. Tuzla işlerinde 
kullanılır 

Tatava keres. Fab. Fab. işle-
rinde kullanılır 
İzmir Şa. Fab. Fab. işlerinde 
kullanılır 
Rize keres. Fab. Fab. işlerin-
4e kullanılır 
Adana T. Fab. Fab. işlerinde 
"kullanılır 
Malatya T. Fab. Fab. işlerin-
de kullanılır 



No. 

uı 
TJ1 
p 

-a 

a? 

İ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Yeni 

Atlar : 

Eski Çeşidi 

» » [1; 

Tek atlı su ara
bası j 1. 
Tek atlı yük ara
bası [l'_ 
Çift atlı yük ara
bası [T] 
Birik binek ara
bası 
Fayton arabası 

» » [1 i 

Araba atı 

16 

1 

2 > > 
2 » » 
2 » » 
1 » » 
1 » > 
1 > > 

Markası Motor No. 

1.945 yılında alınacaktır. 

Da 
Göreceği iş 

Jtznıir Buca İs. Ista. İs. isle
rinde kullanılır 
Çankırı Tu. Tuzla işlerinde 
kullanılır 

Sekili Tuz. Tuzla işlerinde 
kullanılır 
Çamaltı Tuz. Tuzla işlerinde 
kullanılır 
Samsun İs. îstas. îstas. işle
rinde kullanılır 

Ankara B. Fab. Fab. işlerin
de kullanılır 
Çamaltı Tuz. Tuzla işlerinde 
kullanılır 
Kömür Tuz. Tuzla işlerinde 
kullanılır 
İstanbul Bira Fab. Fab. işle
rinde kullanılır. 
Kağızman tuzlası Tuz » 
İzmir Şa. Fab. Fab. » 
Tekirdağ Şa. Fab. Fab. » 
Hacıbektaş tuz. Tuz » 
Yavşan » » 
Buca İs. İst as, » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 



2 
2. 
2 
2 . 
2 
2 

12 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 

— 2 
ç» 2 

W 4 
*3 o 
- 2 
^ 4 

2 
1 
1 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
». 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

[ i] 
[ i ] 
[ i ] 
[ i ] 
[ i ] 

[ i] 
[ i ] 
[ i ] 
[ i ] 
[ i ] 
[ i ] 
[ i ] 
[2] 
[2] 
[2] 
[2] 
[2] 
[2] 
[2] 

Merkepler: 
1 Saka merkebi 

1 > • • » 

1 » > 
1 » > 
1 » » 
1 > » 
6 » » [2] 

[1] 1945 yüında alınacaktır. 
[2] İ946 yılında alınacaktır. 

Yavşan tuzlası 
» » 
» » 

Buca Is. Istas. 
izmir Şa. Fa. Fab. 
Samsun Is. Is. ist. 
Çamaltı tuzlası Tuz. 
Maltepe ens. ensti. 
Cedit tuzlası tuzla 
Tuzhisar tuzla 
Tatava kereste Fa. 
Rize » » 
Adana tütün » 
Malatya Fabrikası 
Çankırı tuzlası 
Sekili tuzlası 
Samsun Is. Is. Istas 
Malatya islâlı ist. 
Maltepe tüt. enst. 
Yavşan tuzlası 
Çanaltı » 
Yavşan » 
Sivas lıamo tuzlası 
Samsun islâh ist. 

» » 
» » 
» » 
» > 
» » 
» ». 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
* * 
» » 
» » 
» » 
» » 
'» > 

• • > > 

» 2fc 
»,. » 

Fadlum tuzlast Tuzla işle
rinde 
Hamo tuzlası » 
Bingöl tuzlası » 
Cedit tuzlası » 
Maltepe enstitüsü 

' 
» 
» 
» 

Aşkale tuzlası Tuzla işlerinde 
Camaltı » » 



— 52 — 
i ^ R - CETVELİ 

B. : 15 - M. : 3 — Koruma ve tasıma giderleri 
Tekel altmda bulunan oyun kftğıdı, kibrit, çakmak ve çakmaktaşı kaçakçılğmdan doğan gi

derler ile kaçak gümrük eşyasının taşıma giderleri dâhildir. 

r B. : 16 — 1918 sayılı kanun ve ekleri gereğince yapılac Y ödemeler 
Tekel altmda bulanan oyun kâğıdı, kibrit, çakmak ve çakmaktaşı kaçakçılığından doğan öde

meler dâhildir. 

B. : 17 — Mahkeme giderleri 
Tekel altmda bulunan oyun kâğıdı, kibrit, çakmak ve çakmaktaşı kaçakçılğmdan doğan suç

lara ilişkin dâvaların mahkeme giderleri dâhildir. 

' . B. : 10 — İkramiye 
Kaçakçılık suçlarından dolayı hükmolunan para cealan tahsilatından bu paraları tahsil eden 

yönetim koruma ve tahsil memurlarına tahsil ettikleri paraların % 5 i nispetinde verilecek paylar 
dâhildir. ,İW./ 

B. : 24 — Yayın, propaganda ve sergi giderleri 
Bu ödeneğin harcama sureti ve belirtici kâğıtların hazırlanması döner sermaye giderleri hak

kındaki usullere tâbidir. 

(S. Sayısı : 7 ) 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanunu ta
sarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/485) 

T. C. 
Başbakanlık 

MuarrUlât Umum Müdürlüğü 1 . X . 1945 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 6/2213 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1946 yılı için hazırlanıp Bakanlar Kurulunca 29 . IX . 1945 ta
rihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırlan Bütçe Kanunu tasarısı gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başbakan 
8. Saraçoğlu 

~~~""' ~* i G-erekçe 

Genel izahat 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün yapılan 1946 akçalı yılı Bütçe Kanunu tasarısı sunulmuştur. 

Bu bütçenin gelir muhammenah, 1942 - 1944 yılları kesin hesaplariyle belirtilmiş olan tahsilat 
esasları, 1945 yılının (7) aylık gelir muhammen atının tahsilat seyirleriyle geçirdiği değişiklikler; 
1946 akçalı yılı içinde tahsili tahmin kılınan varidat gözönüne alınmak suretiyle düzenlenmiş oldu
ğundan Hazine yardımı dışında (3 841 000) lira tesbit kılınmışıtr. Hazine yardım ile birlikte 
(5 541 000) liradır. 

4785 sayılı Orman Kanunu karşısında Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu gelir kaynağı kalmamış
tır. Bütçelerin gelir muhammenatrada yer alıp bu ana kadar tahsil edilmiş bulunan bu gelir kayna
ğından dolayı husule gelen bütçe açığına karşı Hazinece (300 000) lira bir yardımda bulunulması 
zaruri görüldüğünden varidat bütçesine konulmuştur. 

Bir de Vakıflar Genel Müdürlüğünün muayyen olan varidatı, memur ve hizmetliler ile cami ve 
mescit hademelerini 4599 sayılı kanun gereğince verilmesi lâzımgelen aynı yardımı karşılıyamıyaea-
ğı anlaşıldığından 4675 sayılı kanunla Hazinece (900 000) lira yardımda bulunulması kabul buy-
rulmuştur. 

1944 - 1945 yılları için verilen bu yardım 1946 yılı bütçesi içinde aynen konulmuştur. 

Genel Müdürlük her nekadar kendi bütçesinden bir hayli para sarfederek abidelerin onarılmala
rına çalıştığı ve çalışmakta bulunduğu 1945 yılının 7 aylık bütçe gerekçesinde belirtilmiş idi. Ancak 
mahdut olan varidatiyle yurdumuzun her tarafında yer almış olan kıymetli eserlerden camilerin 
hepsinin tamirine yetişmemekte olduğundan bu durum karşısında bunun içinde Genel Müdürlüğe hü
kümetçe yardımda bulunulması kabul buyrulmuş ve 1945 yılının (7) aylık bütçesiyle abidelerin 
onarma karşılığı olarak Hazinece (300 000) lira verilmiştir. 

1946 bütçesi için de Hazinece yine abidelerin onarılma giderlerine yardım olmak üzere (500 000) 
liranın verilmesi uygun görülmüş ve gelir bütçesine (500 000) lira konulmuştur, 
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1945 yılının (7) aylık bütçesiyle Hazinece verilmiş olan (300 000) liraya Henel Müdürlükçe kendi 

bütçesinden katılan para ile (500 000) lira miktarında yurdumuzun muhtelif mahallerindeki cami
lerden otuzu mütecaviz bulunanların esaslı onarılmalarına ve onarılmakta bulunanların da ikmalle
rine çalışılmaktadır. Küçük tamirler başkadır. 1946 akçalı yılı içinde de camilerin onarılmalarına 
devam olunacaktır. 

Gelir bütçesi 

Yukarda genel izahatta ârzolunan gelir muhammeıiatının bölüm ve madde itibariyle açıklandı rıl-
ması şöylece özetlendirilmiştir. 

B. : 1 - M. : 1 — îearei vahide (1 460 000) 

Bir çok akarlarımızın kiraları, 1939 yılındaki mikdarı muhafaza etmekte olmasına rağmen bu 
gelirin düşmemesi, yeni yapılan, yeni alınan binaların kiralariyle mazbut vakıflar arasına katıl
makta bulunan akarların kiralarından ileri gelmekte ve kesinhesaplarla belirtilen tahsilatta iyi bir 
seyirle kapanmakta olduğundan 1946 yılı bütçesi için bir mikdar fazlası ile (1 460 000) lira tahmin 
kılınmıştır. 

B. : 1 - M. : 2 — Îearei müeccele (428 500) 

2762 sayılı Vakıflar Kanunu gereğince icareteynli gayri menkullerin tasfiye işlemleri devanı 
etmekte ve takibatına da hız verilmekte olmasına mebni 1946 yılı bütçesi için (428 500) lira teklif 
olunmuştur. 

B. : 1 - M. : 3 — Mıikataa (116 500) 

Yukarda müeccele maddesinde ârzolunan hal mukataada da aynen variddir. Diğer taraftan 3950 
sayılı kanun gereğince vergi kiymetiyle kayıtlı olmayan özel işler üzerinde bulunan vakıf gayrimen
kuUerin tahakkuk ve tesbit işleri devam etmekte bulunmuş, 1944 yılı kesinhesabı ile belirtilen mü
kataa tahsilatında müsait görülmüş ve bundan başka da İstanbul Belediyesi ile Vakıflar Müdürlüğü 
arasındaki alacak ve verecek işlerinden dolayı hesaplaşılması sonucunda mahsubu bu seneye bırakıl
mış bir mikdar daha alacak kalmış olduğundan busebele 1946 yılı bütçesi için (116 500) lira teklif 
olunmuştur. 

B. : 2 - M. : 1 — Evkafı mülhaka varidatından alınacak kontrol hakkı (40 000) 

Bu gelir Mülhak Vakıflar muhasebelerinin daha sıkı bir murakabesi sonucusu ile fazlalaşmakta 
olduğundan (40 000) lira tahmin olunmuştur. 

B. : 2 - M. : 2 - Mahlûl müeceelâtı (140 000) 

Bu gelirdeki artış, en ziyade 333 sayılı kanun gereğince mütegayyip eşhastan metruk icareteynli 
gayrimenkuUerin satışlarından ve Bütçeye mahlûl müeceelâtı olarak irat kaydedilmekte olmasından 
doğmaktadır. Şu sırada emlâk kıymetlerinin yüksekliği de terakkiye müessir olmuştur. Ancak el
de bulunan malların satıldıkça sayısı azalmakta olduğundan bu sebeple 1946 akça yılı için (140 000) 
lira tahmin olunmuştur. 

B. : 2 - M. : 3 — Zeytinlikler hasılatı (80 000) 

Bu zeytinlikler doğrudan doğruya Vakıflar idareleri tarafından idare kılmmakadır, Başlıcaları 
İzmir, Hatay, Muğla'dakiler teşkil etmekte ve üzerlerinden seneler geçtikçe de inkişaf göstermek* 
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tedir. Bu sene bazı mmtakaların verimli olacağı anlaşılmış ve yağlık yeni mahsul zeytin tanesi
nin fiyatı da yükselmiş olduğundan 1946 bütçesi için (80 000) lira teklif olunmuştur. 

B. : 2 - M. : 4 — Arazi ve incirlikler hasılatı (100 000) 

Bu kısım hasılatın seyrini muhafaza etmekte olmasına mebni 1946 yılı için (100 0Ö0) lira tah
min kılınmıştır. 

B. : 2 - M. : 5 — Vakıf zeytinlikler işletmesi hasılatı ve kira bedeli (350 000) 

Bu gelir 3913 sayılı döner sermaye kanunu gereğince kurulmuş olan zeytinlikler işletmelerin
den alman paraya ait bulunmaktadır. Çıkacak zeytin yağlarının tahdit edilmiş bulunan fiyatlar 
üzerinden ve asit derecelerine göre satılması gerekmekte olduğundan 1946 yılı için bütçeye irat kay
dedilecek para miktarı (350 000) lira tahmin k. lmmıştır. 

B. : 2 - M. : 6 — Vakıf menba suları işletmesi hasılatı ve kira bedeli (12 000) 

Her sene bu miktarda kâr vererek Genel Müdürlük bütçesine irat kaydedilmekte olduğundan 
1946 yılı için yine (12 000) lira tahmin kılınmıştır. 

B. : 2 - M. : 7 — Mütenevvi varidat (160 000) 

Her senenin Bütçe kanunu gerekçelerinde yazıdığı üzere bu gelirin başlıcası, emaneten idare 
edilen Mülhak Vakıflar varidatından ve birde bu vakıfların müeccele ve mukataa tahsilatından 

alınan % 10 tahsil masrafı karşılığından ibarettir. 

Emaneten idare edilen mülhak vakıfların tahsilat sayısı ancak (1) milyon lira derecesinde olup 
alınacak % 10 tahsil masrafıda (100 000) lira tutmakta olduğundan diğer mülhak bazı vakıfların va
ridatından yapılacak mahsubatta gözönüne alınarak 1946 yılı için (160 000) lira teklif olunmuştur. 

B. : 2 - M. : 8 — Akar ve toprak satış bedeli faizi (34 000) 

Bu gelir 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 12 nci maddesi hükümleri dairesinde satılan gayrimen-
kullerin 13 ncü madde gereğince hâsıl olan faizlerine ait olup her akçalı yılı sonunda Vakıfparalar 
Müdürüğünden alınarak bütçeye irad kaydolunmaktadır. 

Tartısı bu Müdürlükteki mevcudu olup 1944 yılı için (194 8.15) lira faiz alınmıştır. Vakıf pa
ralar Müdürlüğünün Temmuz 1945 mizaniyle mazbut vakıflar için (3 831 901) lira tahsilat kayde
dilmiş olduğundan, yıl sonu itibariyle 1946 büteçsi için (234 000) lira tahmin kılınmıştır. 

B. : 2 - M. : 9 — Taviz bedeli faizi (500 000) 

Bu gelir de 2762 sayılı Vakıflar Kanunu hükümleri gereğince icareteynli mukataalı gayrimen 
küllerden mülkiyete çevrilenlerin sahiplerinden alınan taviz bedellerinin 32 nci madde gereğince 
hâsıl olan faizlerine ait olup her sene sonunda yapılan Bilanço ile belirtilen faizi Vakıfparalar 
Müdürlüğünden alınarak bütçeye irat kaydolunmaktadır. 

Faiz getirecek bugünkü mevcuduna ve taviz işleminin ise devam etmekte bulunmasına göre yıl 
sonu itibariyle 1946 bütçesi için (500 000) lira teklif olunmuştur. 

B. : 2 - M. : 10 — Çeşitli gelirler (160 000) 

Bu çeşitli hasılatın mürekkebatı birçok kısımlardan ibaret ise de başlıcası Vakfparalar Müdür
lüğü memur ve müstahdemlerinin aylıklarına ikraz yönetmeliği gereğince her senenin kârından tef
rik edilerek bütçeye irat kaydedilmek üzere Genel Müdürlüğe verilen paraya ait bulunmaktadır. 
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Diğerleri her senenin bütçelierinde tadat edildiği veçhile ufak ve tefek şeylerden ve zuhurata tabi 
tahsilattan ibarettir. 

Kesinhesaplarla belirtilen hasılatın bütçeler muhammenatmdan yüksek gözükmesi sebebi; bu 
hasılatın en ziyade mülhak vakıflar hesabının devam edebelmekte olan tasfiyeleri dolayısiyle maz
but vakıflar arasına alınmış olanların bu hesaptan kalan hesaben görünen varidat bakiyelerinin büt
çe iradına alınmasından mütevellittir. 

Yine bu sebeplere dayanılarak 1946 yılı bütçesi için (160 000) lira tahmin kılınmıştır. 

B. : 2 - M. : 11 — Vakıfparalar faizi. (60 000) 

Bu gelir Vakıfparalar Müdürlüğünce, ikraz edilmekte bulunan nukudu mevkuf e sermayelerinin 
faizine ait olup her sene sonunda verilerek bütçeye irat kaydedilmektedir. Sermaye muttan 
(600 000) liraya yakın olmasına mebni % 10 hesabiyle tutarı üzerinden (60 000) lira 1946 yılı 
bütçesi için tahmin kılınmıştır. 

B. : 3 — Hazineden yardım 

M. : 1 — 4599 sayılı kanun gereğince verilecek aynı yardım karşılığı (900 000) 

Vakıflar memur ve hizmetlileriyle cami ve mescit hademelerine de 4599 sayılı kanun gereğince 
verilmesi lâzım gelen bu yardımın Genel Müdürlüğün mahdut olan varidatiyle karşılanamıyacağı 
anlaşıldığından 4675 sayılı kanun gereğince Hazinece yapılmak üzere 1944 yılı gelir bütçesine konul
muştur. 

1945 yılı bütçesi için de verilerek kabul Duyurulmuş ve yeniden karşılaştırılmasına imkân görülme
miş olduğundan 1946 yılı bütçesine aynı miktar konulmuştur. 

B. : 3 - M. : 2 — Abidelerin onarma karşılığı (500 000) 

Yurdumuzun her tarafında yeralmış bulunan kıymetli eserlerden camilerin her ne kadar Ge
nel Müdürlükçe, tamirlerine gidilmekte ve bir haylide para sarfolunmakta bulunmuş ise de adedinin 
çokluğu dolayısiyle muayyen olan bütçe geliri bütününe yetişmemekte olduğundan her senenin büt
çesiyle yapılacak hazine yardımı ile bu camilerin onarılma işinin düzenlenme si kabul buyurulmuş 
ve bu uğura sarfedilmek üzere 1945 yılının 7 aylık bütçesiyle Hazinece yardım namiyle (300 000) 
lira verilmiştir. Genel izahatta arzolunduğu üzere bu yardımm 1946 yılı bütçesi için de (500 000) 
lira olarak verilmesi lâzımgelmekle tertibine konulmuştur. 

B. : 3 - M. : 3 — Vakıf ormanlar geliri karşılığı (300 000) 

Genel izahatta söylendiği üzere 4785 sayılı Orman Kanunu karşısında Genel Müdürlüğün bu 
gelir kaynağı kalmıştır. Bütçelerin gelir muhammenatında yeralrp bu âna kadar tahsil edil
miş bulunan sözü geçen gelir kaynağından dolayı husule gelen bütçe açığma karşı hazinece 
(300 000) lira bir yardımda bulunulması zaruri görüldüğünden vakıf ormanllar geliri karşılığı 
adiyle gelir bütçesinde açılan tertibe (300 000) lira konulmuştur. 

Ûidıer bütçesi 

Gider bütçesi gelir bütçesi ile belirtilmiş olan (554 000) lira muhammenata göre sıralanmış oldu
ğundan hizmetlerin yapılabilmesi için (5 540 651) lira ödenek teklif kılınmıştır. 

İstenilen bu ödeneğin, 1945 yılının (7) aylıg na nazaran bulunan senelik sayılarına ve lüzum 
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görülen ihtiyaçlara dayanmış olup fazla teklif edilmiş bir miktarı bulunmadığından çoğu noksaniyle 
konulmuş sayılardan ibarettir. 

Hizmetlilerin kadrosu eskisi gibi olup bir zam ve ilâve yoktur. 

Cami ve mescid hademeleri için 1945 yılının (7) aylık bütçesiyle alınan (40 000) lira zam senelik 
itibariyle verilmiş olduğu cihetle 1944 malî yılının (1 020 000) lira ödeneğine (40 000) liranın zam 
miyle 1946 bütçesi (1 060 000) lira teklif edilmiştir. 1945 yılının (7) aylığına nazaran seneliğinde 
görünen fark bundan mütevellit olduğundan esasa müessir değildir. 

Maaşların bir üst derece üzerinden ücret olarak verileceği düşünülmekte olduğundan bugünkü 
maaş ile verilecek bir üst derece ücret arasındaki fark ile emekli kesenekleri için gider bütçesinde 
(Kanunu gereğince maaşlı memurların verilecek üst derece farkı ve emekli kesenekleri) adiyle yeni 
açılan üçüncü bölüme (150 000) lira konulmuşutr. 

Bir de İstanbul'da Şişli muhitinde cami bulunmamasına mebni bazı kimselerin yardımiyle bura
da istanbul Belediyesinin cadde üzerinde verdiği arsaya bir cami yapılmaktadır. Bir çok para har-
eanmasiyle vücud gelecek olan bu cami inşaatı masarifimi karşı Vakıflar idaresinin de ufak bir 
yardımda bulunması münasip olacağı düşüncesiyle (Şişli camii inşaatı harcanmasına yapılacak 
maktu yardım) adiyle gider bütçesinden yeni açılan tertibe (50 000) lira konulmuştur. 

Bütçe Kanunu 

Bütçe Kanunu tasarısı maddelerinde bir değişiklik olmayıp 1945 yılının (7) aylık bütçesiyle ka
bul buyurulmuş olan esaslara göre düzenlenmiştir. Formül ve cetveller tamamdır. Yalnız (R) cet
velindeki bazı kelimeler Türkçeleştirilmiştir. 

( S. Sayısı: 8) 



Rapor 
U. XI. 1945 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1946 yılı bütçesi incelendi. 

Maliyeden türlü adlarla yapılması kararlaştırılan yardımlarla beraber bütçenin gelir toplamı
nın (5 541 000) ve bu yardımlar çıkarıldıktan sonra bütçenin ana gelirleri toplamının (3 841 000) 
lira olarak tahmin ve teklif edildiği görüldü. 

Maliyeden olan yardımlar ve geçen yedi aylık bütçede eski yıllardan artan para adiyle yer al
mış bulunan (200 000) lira indirildikten sonra 1945 yılının yedi aylık geliri olan (2 358 131) 
liranın yıllığı olmas lâzımgelen (3.699 576) liraya karşı bu bütçe ile (3 841 000) liranın talimin ve 
teklif edildiğine göre bu bütçenin 1945 bütçesinin yıllığına nazaran (141 424) lira fazla olduğu an-
laşılır. 

Tahminlerin dayanağı son üç yılın kesinhesapları ve tahsilatın yürüyüş durumu olduğu görül
dü. Buna göre gelecek yıl için tahmin ve teklif edilen gelirin elde edileceğine inanmamak için bir sebep 
yoktur. 

Gelirde görülen bu artığın hangi kaynaklardan sağlandığı ve bazı maddeler hakkındaki düşünce
ler sıraları geldikçe sözle bildirilecektir. 

Bütçenin esas gelirleri hakkındaki maruzatıma burada son verirken eldeki bütçenin yedi aylık ol
duğu ve aynı zamanda zeytin mahsulü zamanına da tesadüf etmediği için yeni bir fikir ve kanaat vere
cek mahiyette olmadığından işletmeler ve hassaten zeytin işletmeleri üzerinde durmadığımı arzederim. 

Maliyeden yardım suretiyle verilecek paralara gelince: Bu paralar (1 700 000) liradır, müfreda
tı da şudur. Devlet memur ve hizmetlilerinin geçim zorluklarının bir dereceye kadar önlenebilmesi 
için alınan kararların diğer katma bütçeli daire lerde de olduğu gibi Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
de kendi gelirleriyle sağlanamaması dolay isiyle eşit dairelere olduğu gibi bu daireye de bir miktar 

»yardım yapılması zaruri görülerek bunun için (900 000) ve geçen yıllar bütçelerinin Kamutayda 
görüşülmeleri sırasında beliren isteklerin bir dereceye kadar yerine getirilmesi için âbidattan olan 
camilerin tamir karşılığı adiyle (500 000) ve 6056 sayılı Orman Kanununun hükümleri uyarınca 
vakıf ormanlara da Devletçe el konması yüzünden vakıflar bütçesinde meydana gelen boşluğun 
doldurulması için de (300 000) lira ki ceman (1 700 000) liraya varan bu yardımlarla vakıflar Ge* 
nel Müdürlüğü bütçesi (5 541 000) liraya çıkmıştır. 

îçinde bulunduğumuz durumun zorluklarını bir dereceye kadar olsun bertaraf etmek üzere Hü
kümetçe çok yerinde olarak alınmış olan bu yardım kararlarını şükran ve minnetle kaydederim. 

Gider bütçesi de gelir bütçesi dışına çıkılmamak suretiyle (5 540 651) lira olarak teklif olun
muştur. 

Gider bütçesinde görülen artıklar, yetersizlikleri anlaşılan bazı ödeneklerin birer parça artırılma
sından ve bütün Devlet memurları aylıklarının bir derece artırılması ve maaşlardan kesilecek yüz
de beşler derecesinde dairelerince de verilmesi lâzımgelen yüzde beşlerin karşılanması için konulan 
yüzelli bin liradan ileri gelmiştir. Gerek maaşlı ve gerek ücretli memur ve hizmetlilerin kadrola
rında hiç bir değişiklik yoktur. 

Bütçenin bir kaç yıldır gerek Encümende, gerek Kamutayda görüşmeleri sırasında üzerinde ö-
nemle durulmuş bir nokta da cami hademesi aylılîlarmın artırrlması işidir, iki yıldan beri de 
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kısmen Hükümetçe, kısmen Komisyonumuzca bu iş için kırk, elli bin lira para bulunarak bu 
önemli işin yavaş yavaş da olsa sağlanması ve böylece sürüp gitmesi esası kabul edilmiş olmasına 
rağmen 1946 bütçesinde böyle bir para ayrılmadığı görülmüştür. Meclisçe şimdiden alâka ile takip 
edildiği görülen bu işin Encümence gözönüne alınması ve (1 060 000) liradan ibaret olan bu tah
sisatın hiç değilse (1 100 000) liraya çıkarılarak hem evvelce verilmiş olan kararın muhafazası, 
hemde ileri atılmış olan bu hayırlı adımda devam olunması yerinde olacaktır. 

Gider bütçesi hakkındaki maruzatıma da son verirken vakıfların bu gün de yarın da en sağ
lam, en güvenilir gelir kaynağı olan akarları hakkında da bir kaç söz söylemek zaruretini duyuyo
rum. Üzerinde durduğum nokta bu akarların onarımı işidir. Her tarafta bunların durumundan 
haklı şikâyetler yapılmaktadır. Bütçede bunlar için ayrılan para çok azdır yüz bin liradan iba
rettir. Genel Müdürlük; üzerine aldığı ödevler için yalnız bunlara güvenir, böyle olunca her şeye 
tercihan bu kaynakların daha ziyade ihmal edilmemesi, kurutulmaması lâzımdır bunun önemle 
gözönüne alınmasını tavsiyeye şayan bulurum. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da biraz daha inkişaf ile gelen bütçenin müzakere ve kabule şayan ol
duğunu saygılarımla arzederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
Rüştü Bekit 

( S. Sayısı : 8 ) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T.B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/485 
Karar No. S 

28 fXl . İHÜ 

Yüksek Başkanlığa 

Başbakanlığın 1 . X . 1945 tarihli ve 6/2213 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulup Ko-
misyoiHPMiza verilen Vakıflar Genel Müdürlüğü 
İ P yılı bütçesi, Vakıflar Genel Müdürü Fahri 
Kiper ve Maliye Vekilliği adına Bütçe ve Malî 
Kontrol Müdürü hazır oldukları halde incelen
di ve görüşüldü: 

Gider bütçesi : 
Genel Müdürlüğün 1946 yılı gider bütçesi 

(5 540 651) lira olarak teklif edilmiştir. 
Bu yıl bütçesinde görünen belli başlı deği

şiklik 1946 yılı içinde Devlet memurlarına öden
mesi düşünülen paralar karşılığı olarak ayrı bir 
bölüme konan ödenek ile hizmetlilerin gerektirdi
ği zaruretlere göre diğer gider tertiplerine yapı
lan birer miktar eklemeler ve eksiltmelerden iba
rettir. 

Komisyonumuz, çoğu ihtiyar ve geçimini te
mine takatsiz vatandaşlardan ibaret olan hayrat 
hademelerine, geçen yıllarda olduğu gibi bir 
miktar yardım yapılmasını uygun görmüştür. 

Geçen yıl tahsilâtına nazaran tahammüllü gö
rülen zeytinlikler işletmesi hasılatı tertibine ilâ
ve suretiyle (15 000) lirası gelir bütçesinden 
temin edilmiş ve geri kalan kısmı da tasarrufu 
kabil görülen bazı gider tertiplerinden indiril
mek suretiyle ve Hükümet temsilcileriyle muta
bık kalarak cami ve mescit hademeleri ödenek
leri tertibine (40 000) lira daha konulmuştur. 
Gider bütçesinin diğer bazı tertiplerinde de 
ufak değişiklikler yapılmıştır. 

Gider bütçesinin incelenmesi sırasında Komis
yonumuz, sanat bakımından tarihî değer taşıyan 
âbidelerin onarılması işinin Devletçe ele alın
ması konusu üzerinde yeniden önemle durmuş
tur. 

Gelir Bütçesi : 

Genel Müdürlüğün gelir bütçesi de (5.541.000) 
lira olarak teklif edilmiş ve yukarıda arzedilen 
sebeple « Zeytinlikler işletmesi hasılatı ve kira 
bedeli » tertibine ilâve olunan (15 000) lira 
ile birlikte bu miktar (5 556 000) liraya baliğ 
olmuştur. 

Bütçe Kanunu r: . , — . . -- . 

Gelir ve gider bütçelerinde yapılan değişik
likler dolayısiyle yekûnlarını gösteren birinci ve 
ikinci maddelerin yeniden yazılması gerekmiş-
ti*,-

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1946 yılı büt
çesi Kamutayın onayına arzolunmak üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Kastamonu Edirne Tokad 

T. Çoşkan M. N. Gündüzalp H. N. Keşmir 
Kâtip 

İstanbul Burdur Bolu 
F. öymen Ş. Engineri Dr. Z. Ülgen 

Diyarbakır Diyarbakır Eskişehir Giresun 
B. Bekit Ş. TJluğ T. Abadan M. Akkaya 

Giresun Hatay İsparta 
A. Sayar H. Sdçuk M. Karaağaç 

İstanbul İstanbul Kayseri 
H. Kortel H. Ülkmen F. Baysal 

Kütahya Manisa Mardin 
H. Pekcan F. Kurdoğlu R. Erten 

Rize Samsun Trabzon 
T. B. Balta M. A. Törüker M. 8. Anamur 

Urfa Yozgod Zonguldak 
E. Tekeli S. Içöz H. A. Kuyucak 

( S. Sayısı : 8 ) 



HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Ka-
; nun tasarısı 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1946 yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (5 540 651) lira ödenek ve
rilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1946 yılı giderlerine karşılık olan gelirler bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (5 541 000) 
lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
1946 yılı içinde tahsil edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4. — 1946 yılı içinde kapatılmak 
üzere Başbakanlığın onayile (300 000) liraya 
kadar kısa süreli avans almağa ve hesaplar aç
tırmaya Genel Müdürlük izinlidir. 

MADDE 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün, 3656 sayılı Kamınım 19 nen maddesine gi
ren hizmetliler ile aynı kanunun konusu dışında 
kalan memurları ve taşıtları bağlı (D) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bölüm numaralariyle çe
şitleri bağlı (E) işaretli cetvelde yazılı tertip
lerden 3656 sayılı kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince yönetimi gerekli geçici hizmetler için ay
lık ücretli hizmetliler kullanılabilir. Bunların 
kadrolariyle 3656 sayılı kanunun 13 ncü maddesi 
hükümlerine uygun uzmanlık yerleri Bakanlar 
Kurulu karariyle belirtilir. Ve ertesi yıl bütçesi 
ile Büyük Millet Meclisine verilir. Bu bölümler
den alınacak kadroların eldeki kadrolara ekleme 
olmaması gerektir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçlan bölümünde
ki ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili olduk
ları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bölüme 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten Öde
nir. 1928 - 1944 bütçe yıllarına ilişkin olup Genel 
Muhasebe Kanununun 93 ncü maddesine göre za
man aşımma uğramamış ve karşılıkları yılları 
bütçelerinde bulunan borçlar, 1946 yılı bütçesi
nin gider bölümleri artıklarından eski yıllar 
borçları bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarı
lacak ödenekten ödenir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Ka
nun tasarısı 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1946 yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (5 555 801) lira ödenek ve
rilmiştir. ;ifir 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1946 yılı giderlerine karşılık olan gelirler bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (5 556 000) 
lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 8 ) 
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tiü. 

MADDE 7. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
kuruluşu hakkındaki 3821 sayılı kanuna bağlı 1 
sayılı cetvelde yazılı kadrolardan bağlı (L) işa
retli cetvelde gösterilenler 1946 yılı içinde kul
lanılamaz. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcanmalara ilişkin formül bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Ocak 1946 tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

Başb. 
Ş. Saraçoğlu 

içiş. B. 
Hilmi Uran 

M. E .B 
Yücel 

Sa.veSo.Y.B. 
Dr. 8. Konuk 

Ula. B. 
A. F. Cebesoy 

Ad. B. 
B. Türel 
Dışiş. B. 
H. Saka 
Ba. B. 

Stm Doy 
G.veT.B. 

Suad H. Ürgüblü 
Ti. B. 

R. Karadeniz 

M. S. B. 
A. R. Artunkal 

Ma. B. 
İV. E. Sümer 

Eko. B. 
Fuad Sirmen 

Ta. B. 
Ş. R. Hatipoğlu 

Çalış. B. 
Dr. S. Irmak 

B. K. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

(8 . Sayısi: 8 j 



A - CETVELİ 

M. Ödeneğin çeşidi 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edikfi 
Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek, emekli ikramiyesi ve 

benzeri özlük haklar 

I - Aylıklar ve ücretler 

Geçici tazminat 15 785 
L( S. Samı: 8) 

27 060 

1 
2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 
2 
3 

Aylıklar 
Memur aylığı 
Açık aylığı 
Cami ve mescit hademeleri va
zife ve olağanüstü ödenekleri 
Kaldırılmış tekke ve zaviyeler 
mensupları aylık ve olağanüs
tü ödenekleri 
Kürsü ve cuma vaızları aylık 
ve olağanüstü ödenekleri 
Tevliyet ve evlâdiyet aylık ve 
olağanüstü ödenekleri 
Muhtaç ve körlerin aylık ve 
olağanüstü ödenekleri 
İntifa hakkı suretinde maktu 
olarak tahsis edilecek aylıklar 
Emekli, dul ve yetim aylık ve 
olağanüstü ödenekleri 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 

Bölüm toplamı 

Kanun gereğince maaşlı me
murların verilecek üst derece 
farkı ve emekli kesenekleri 
. . . . sayılı kanun gereğince ya
pılacak ödenekler 

11 - Başka haklar K 

390 886 
1 166 

635 000 

2 528 

8 981 

7 525 

19 355 

19 250 

127 166 

1 211 857 

29 323 
160 399 
11 245 

200 967 

0 

0 

r ^ T * S ~ o *i - - •'••• 
*- '*> ' * * 

670 089 
2 000 

1 060 000 

4 335 

15 396 

12 900 

33 180 

30 000 

220 000 

2 047 900 

50 271 
274 956 

19 272 

344 499 

150 000 

0 

• - b - * - . ; • . . ' _,; .. w __ 

670 089 
2 000 

1 100 000 

4 335 

15 396 

12 900 

33 180 

30 000 

220 000 

2 087 900 

50 271 
274 956 

19 272 

344 499 

0 

120 000 

- • •• - • - > • ! ( [ 

27 060 
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M. Ödeneğin çeşidi 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek 
emekli ikramiyesi 24 545 24 545 24 545 

1 
2 
3 
4 
5 

4178, 4598 ve 4599 sayılı ka
nunlar gereğince yapılacak 
zam ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Aynı yardım 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

33 800 
525 

1 580 
1 589 

525 000 

562 494 

2 015 648 

65 000 
900 

2 000 
2 000 

900 000 

969 900 

3 563 904 

65 000 
900 

2-000 
2 000 

900 000 

969 900 

3 573 904 

IL'İHCİ kısım - yönetim (jı'dcr-
teri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 

1 Kırtasiye 1 400 2 400 2 400 
2 Döşeme ve demirbaş 1 400 2 500 2 500 
3 Aydınlatma 200 400 400 
4 Öteberi giderleri 4 000 7 000 7 000 

1 
2 
3 
4 
5 

Bölüm toplamı 

İller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydmlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

7 000 

2 900 
2 400 
1 100 
2 600 

14 000 

23 000 

12 300 

5 000 
4 200 
2 000 
6 000 

24 000 

41 200 

12 300 

5 000 
4 200 
2 000 
6 000 

24 000 

41 200 

Basılı kâğıt ve defterler 9 300 16 000 16 000 

( S» Sft#sı: 81 
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Ödeneğin çeşidi 

Posta, telgraf ve telefon ücreti 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve diğer haberleşme 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

10 916 

3 000 

13 916 

2 625 
2 300 

1946 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

17 242 

G 000 

23 242 

5 000 
4 000 

İÇİIİ 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

17 242 

6 000 

23 242 

5 000 
5 500 

I I - özlük olanlar 
Yolluklar 

Üçüncü hısım - Daire hizmet
leri 

Sürekli görev y.olluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 

İkinci kısım toplamı 

4 600 
19 400 
4 300 

1 

28 301 

5 831 

5 000 

97 273 

8 000 
26 000 
7 500 

1 

41 501 

10 000 

10 000 

163 243 

8 000 
26 000 

7 500 
1 

41 501 

10 000 

10 000 

164 743 

I - Sürekli olanlar 
Vakıf akarlar giderleri 
Bina ve arazi vergisi 
Belediye vergisi ve resimleri 
Sigorta 
Tapu harç ve giderleri 
Başka genel giderler 

Bölüm toplam! 

119 879 
35 000 
12.250 
6 000 

35 000 

208 129 

2Ö5 600 
80 331 
21 ÖÖÖ 
15 000 
65 ÖÖÖ 

386 831 

§05 §60 
80 331 
â l ÖÖÖ 
20 Ö0Ö 
ta ÖÖÖ 

401 831 

( S. Sayısı ; 81 
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1945 1946 yılı için 

Yılı 7 aylık Hükümetçe . Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Genel Muhasebe Kanununun 
48 nci maddesini ilgilendiren 
giderler 
Aidat 
Geri verilcc( 
Mahkeme harçları 

Mahkeme giderleri 

Arazi ve zeytinlikler genel gi
derleri 52 589 72 589 71089 
Yapı ve onarma işleri 
Vakıf akarlarla kira getirmi-
yen binalar yapma ve onarma 
giderleri 
Hayrat onarma giderleri 
Âbideler onarma giderleri 
Şişli Camii inşaatı harcanma
sına yapılacak maktu yardım 

Bölüm toplamı 

Guraba hastanesi giderleri 
İmaretler giderleri 
Hayrat giderleri 
Aydınlatma ve ısıtma 
Döşeme ve öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Çeşitli sosyal yardımlar 

75 400 • 
0 

600 000 

0 

675 400 

105 000 
26 250 

25-000 
14 500 

39 500 

15 500 

100 000 
150 000 
500 000 

50 000 

800 000 

180 000 
45 000 

43 000 
25 000 

68 000 

20 000 

100 000 
150 000 
500 000 

40 000 

790 000 

180 000 
45 000 

43 000 
25 000 

68 000 

20 000 

paralar 
arı 

Bölüm toplamı 

leri 

18 080 
23 700 

5-800 

47 580 

29 100 

31 001 
40 664 
10 000 

81 665 

50 000 

31 001 
40 664 
10 000 

81 665 

50 000 

II - Geçici olanlar 
Çifteler çiftliği arazisinin köy
lüye dağıtma giderleri 500 1 000 1 000 

(S . Sayısı: 8 ) 



1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

III - Çeşitli olanlar [. .. 
İnceleme giderleri 
Hayrattaki kıymetli eşyanın 
inceleme ve ayırma giderleri 
3656 sayılı kamımın 22 ne i 
maddesi gereğince verilecek 
ücret karşılığı 

Bölüm toplamı 

110 

250 

360 

200 

250 

450 

200 

250 

450 

İnceleme, tercüme, baskı ve es
ki eserlerin satınalma giderleri 2 900 5 000 5 000 
İzmir Fuarındaki Vakıflar 
pavyonu her türlü giderleri 2 300 4 000 4 000 
Artırma ve eksiltme ve ihale 
komisyonları ücret ve giderleri 1 750 3 000 3 000 
Muhafaza ve fen memurları 
hayvan yem karşılığı 3 800 3 800 3 800 
Düşünülmiyen giderler 500 1 000 1 000 

Üçüncü kıs ım toplamı 1 211 158 1 722 335 1 725 835 

Dördüncü lı'.Mm - Bo r'ar 

Geçen yıl borçları 5 200 9 000 9 000 

Eski yıllar borçları 
1941 . 1944 yuları borçları 3 200 5 499 5 499 
1928 - 1940 » » 1 1 1 

Bölüm toplamı 3 201 5 500 5 500 

Hükme bağlı borçlar 1 000 6 000 6 000 
1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi gereğince kağıt para it
fası 25 084 38 393 38 543 

Dördüncü kısım toplamı 34 485 58 893 59 043 

( S. Sayısı : 8 ) 



B. M. ödeneğin çeşidi 

Beşinci İmim - Yardımlar 

36 Darüşşafakaya 
37 Kudretsiz hayratın imar ve ih

yası 
38 Edremit belediye hastanesine 
39 Şehitlikler imar cemiyetine 

Beşinci kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık' Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

8 750 15 000 15 000 

13 776 13 776 13 776 
875 1 500 1 500 

1 166 2 000 2 000 

24 567 32 276 32 276 

2 015 648 

97 273 

1 211 158 

34 485 

24 567 

3 383 131 

3 563 904 

163 243 

1 722 335 

58 893 

32 276 

5 540 651 

3 573 904 

164 743 

1 725 835 

59 043 

32 276 

5 555 801 

( S. Sayısı : 8 ) 
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B - CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

İcarlar 
1 îcarei vahide 
2 Tcarei müeccele 
3 Mııkataa 

Bölüm toplamı 

Türlü gelirler 
1 Evkafı mülhaka gelirlerinden 

alınacak kontrol hakkı 
2 Mahlûl muaccelâtı 
0 Orman hasılatı 
3 Zeytinlikler hasılatı 
4 Arazi ve incirlikler hasılatı 
5 Zeytinlikler işletmesi hasılatı 

ve kira bedeli 
6 Vakıf memba suları işletmesi 

hasılatı ve kira bedeli 
0 Vakıf ormanlar işletmesi hası

latı ve kira bedeli 
7 Mütenevvi varidat 
8 Akar ve toprak satış bedeli 

faizi 
9 Taviz bedeli faizi 

10 Çeşitli gelirler 
11 Vakıf paralar faizi 

Bölüm toplamı 

Geçmiş yıllardan devrolunan 
gelir fazlası 
Hazineden yardım 

1 5499 sayılı kanun gereğince ve
rilecek aynı yardım karşılığı 

2 Âbidelerin onarılması karşılığı 

3 Vakıf ormanları gelir karşılığı 

Bölüm toplamı 

GENEL TOPLAM 

1945 1946 yılı için 
Yrh 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 

Lira Lira Lira 

835 000 1 460 000 1 460 000 
253 000 428 500 428 500 
35 000 116 500 116 500 

1 123 000 2 005 000 2 005 000 

23 000 
100 131 
50 000 
60 000 
60 000 

250 000 

12 000 

150 000 
87 500 
100 000 
225 000 
87 500 
30 000 

1 235 131 

40 000 
140 000 

0 
80 000 
100 000 

350 000 

12 000 

0 
160 000 

234 000 
500 000 
160 000 
60 000 

1 836 000 

40 000 
140 000 

0 
80 000 
100 000 

365 000 

12 000 

0 
160 000 

234 000 
500 000 
160 000 
60 000 

1 851 000 

200 000 0 0 

525 000 900 000 900 000 
300 000 500 000 500 000 

0 300 000 300 000 
825 000 1 700 000 1 700 000 

3 383 131 5 541 000 5 556 000 
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0 - CETVELİ 
Varidatın müstenit olduğu kanun veya 

tüzüğün 
Nev'i Tarihi No. 

Kanun 

Nizamname 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

Nizamname 

Kanun 

8 .3 .1934 

20. 4 .1936 

19. 5 .1934 

16.5 .1929 

16. 5 .1929 

5 . 6 . 1 9 3 5 

27.12.1937 

8 .3 .1934 

20. 4 .1936 

19 . 5 .1934 

HULÂSA 

îcarei vahide 
2387 Vakıf akar ve arazisinin ve mahsullerinin ne su

retle kiraya verileceği ve idare olunacağı hakkında. 

2950 Vakıf mallann taksitle satılması ve kiraya veril
mesi hakkındaki kanunun 4 ncü maddesi. 

Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mah
sullerinin ne suretle satılacağına dair. 

îcarei müeccele 
1451 Tapu harçları kanununun 35 nci maddesi. 

Mukataa 
1451 Tapu harçları kanununun 35 nci maddesi. 

Kontrol hakkı 
2762 Vâkıflar kanununun 24 ncü maddesi. 

Mahlûl muaccelâtı 
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 mallarm taksitle satılması ve kiraya veril
mesi hakkındaki kanunun 4 ncü maddesi. 

Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mahsul
lerinin ne suretle satılacağına dair. 

Nizamname 

* Arazi ve incirlikler hâsılatı 
8 . 3 . 1 9 3 4 2387 Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerinin ne su 

retle kiraya verileceği ve idare olunacağı H. 

20. 4 .1936 2950 Vakıf mallarm taksitle satılması ve kiraya veril
mesi hakkındaki kanunun 4 ncü maddesi. 

19 • 5 .1934 Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mahsul
lerinin ne suretle satılacağına dair. 
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Varidatın müstenit olduğu kanun veya 

tüzüğün 
Nev'i Tarihi No. 

Kanun 

HULÂSA 

Vakıf zeytinlikler işletme hasılatı ve kira bedeli 
23 . 8 .1940 3913 Vakıf menba sulariyle orman ve zeytinliklerin işlet

mesi hakkındaki kanunun 3 ncü ve 8 nci maddeleri. 

Vakıf menba sulan işletmesi hasılatı ve kira bedeli 
23 . 8 .1940 3913 Vakıf menba sulariyle Orman ve zeytinliklerin iş

letmesi hakkındaki kanunun 3 neü ve 8 nci mad
deleri. 

Kanun 

Nizamname 

Kanun 

Mütenevvi Varidat 
23 . 7 .1330 îcarat ve mukataatı vakfiyenin tahsili hakkındaki 

kanunun birnici maddesi. 
5 .6 .1935 2762 Vakıflar Kanununun 16 ve 17 nci maddeleri. 

20 . 4 .1936 2950 Vakıf mallann taksitle satılması ve kiraya veril
mesi hakkındaki kanunun 3 ncü maddesi. 

17 . 7 .1936 Vakıflar nizamnamesinin 58 nci maddesi 
akar ve toprak satış bedelleri faizi. 

5 . 6 . 1935 2762 Vakıflar kanununun 13 ncü maddesi. 

5.6.1935 
Taviz bedelleri faizi 
2762 Vakıflar kanununun 32 nci maddesi. 

Nizamname 
Kanun 

18. 3 .1926 
22 . 4 .1935 
4 . 1 . 1 9 3 4 

26 . 5 .1927 

Nizamname 
5 .6 .1935 

17 . 7 .1936 

Çeşitli gelirler 
788 Memurin kanununun 26 nci maddesi. 

Cami hademesi nizamnamesinin 29 ncu maddesi. 
2554 Evkaf Umum Müdürlüğünün 1927 senesi bütçesi-
• t ' i nin 5 nci maddesi hükmünü değiştiren kanunun 
, ifJFJ 1 nci maddesi. 
1050 Muhasebei Umumiye kanununun 93 ncü maddesi 

(Vakıf paralar idarelerinin yapacaklan ikrazata 
ait talimatnamenin muaddel 34 ncü maddesinin 
son fıkrası, köhne eşya ve enkaz bedelleri, mahkû-
munbih borçlar faizi, masarifi muhakeme istirdadı, 
mahlül tevliyetler muhassasatı, mazbuta meyanma 
alınan vakıf larcn mahalli sarfı kalmayan mütera
kim paralar ve sair müteferrik hasılat.) 

Vakıf paralar faizi 
2762 Vakıflar kanununun 4 ncü maddesinin (Ç) fıkrası. 

Vakıflar nizamnamesinin 22 nci maddesi. 

( S. Sayısı: 8 ) 
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Memuriyetin adı 
D - CETVELİ 

Sayı Ücret 

Merkez hizmetlileri 

Ressam ve Fotoğrafçi 
Dava muakkibi 
Evrak takip memuru 
Hayrat murakibi 
Müvezzi 
Vize memuru 
Odacı 

» 
Gece bekçisi 
Daktilo 
Piyade tahsildarı 
Defterci 
İkinci vakıf apartman idare 
memuru 
Elektrikçi 
Hademe 
Ateşçi 
Kaloriferci (6 aylık) 
Tahsildar ve veznedar 
muavini 
Mücellit 
İşletme idaresi hesap tetkik me
muru 

İller hizmetlileri 

Süvari tahsildarı 
Piyade tahsildarı 

» » 
> > 

Sermuhafız 
Süvari muhafaza memuru 

Piyade muhafaza memuru 
> > » 

Bahçeler memuru 
Bahçivan 

» 
Elektrikçi 
Mücellit 
Gece bekçisi 

5 
2 
2 

1 
1 
4 
1 
1 

1 
1 

250 
85 
70 

100 
65 
60 
45 
40 
45 
60 
30 
45 

60 
130 
40 

100 
80 

75 
65 

150 

4 
11 
16 

112 
8 
8 

12 
3 
5 
1 
4 
5 
1 
1 
2 

40 
35 
30 
20 
50 
50 
40 
40 
30 
50 
50 
80 
70 
40 
80 

Memuriyetin adı Sa 

İnşaat anbar memuru 
Çifteler çiftliği memuru 
İlân ve tebliğ memuru 
Akarat müzayede memuru 
Akarat ilân ve tebliğ memuru 
Vakıf paralar ihbar ve tebliğ memura 
Mahlûlât takip ve tahkik memuru 
Tapudan kayıt ihraema memur 
Mahlûlât takip memuru 
Kuyut ve vesaiki atika tasnif memuru 
İnşaat ve teberrukât anmbar bekçi 
leri 
Levazımı inşaiye sevk memuru 
Levazım sevk memuru 
İmaretler aşçıları 

» hademesi 
Müeccelât kuyudu tesisi için kayıt 
ihraema memur 
Dördüncü Vakıfhan idare memuru 
Hademe 

» 
Asansörcü 
Asansör hademesi 
Kaloriferci (6 aylık) 
Ateşçi 
Apartman kapıcıları 

f> » 
Bekçi 
Odacıbaşı (istanbul) 
Odacı 

» 

yi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 

2 
1 
1 
4 

10 

5 
1 
5 
2 
1 
4 
1 
1 

10 
4 
5 
1 

22 
85 

Ücret 

75 
80 
50 
75 
40 
50 
60 
50 
85 
90 

80 
60 
50 
80 
20 

85 
60 
80 
20 
40 
20 
90 
40 
20 
80 
20 
40 
30 
20 

Umum vakıf helalar müstahdemleri 
senelik [1] 
Mülhak vakıflar kayıt ve tesbit me
muru 

» » » 
Valide hanı odabaşısı 
Han bekçisi 

85 4640 

2 
8 
1 
1 

80 
60 
35 
20 

[1] Âzami 30 lirayı geçmemek üzere aded ve 
)i dâhilinde herbirinin ücretinin tâ/yini 

Genel Müdürlüğe aittir. 
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Memuriyetin adı 

Valide apatımam bekçisi 
Muakkip 
Daktilo 
Valide hanı kasa 
dairesi memuru 
Valide ham kasa dairesi memuru 
muavini 
Yeni Valide hanı hademesi 

> » » » 
Yeni Valide hanı asansörcüsü 
Yeni Valide hanı asansör 
hademesi 
Yeni Valide hanı kalorifercisi 
(6 aylık) 
Yeni Valide hanı ateşçisi 
Altıncı vakıf han asansörcüsü 
Altıncı vakıf han daimî 
kalorifercisi 
Kristal binası daimî kalorifercisi 
Yeni apartmanlar kapıcısı 
Kapıcı ve kaloriferci 
Kaloriferci ve asansörcü 

» » 
Dava muakkibi 

Su yolcu 

Ouraba Hastahanesi 
Depo memuru 
Müracaat memuru 
Laborant 

- 2 2 
Sayı Ücret 

1 
3 
3 

20 
80 
30 

100 

80 
20 
30 
35 

20 

1 
1 
1 

50 
35 
30 

25 
40 
20 
50 
35 
30 
100 
75 
20 

70 
75 
75 
60 

Memuriyetin adı Sayı Ücret 

Ecnebi başhemşire 
Aşçıbaşı 

Bahçivan 
Hasta bakıcı ve hizmetliler [1] 
Daktilo 
Kaloriferci 

Antalya ve Hatay'da vakıf arazi 

Ustabaşı ve aşıcı 
Bahçivan 

» 
Çiftçi 
Arabacı 
Çalakacı 

Tasnif memuru 
Tasnif memuru 
Daktilo 

» 

Arşiv 

Vaiz 
> 

İstanbul kürsi ve cuma vaizleri 

1 
16 

110 
75 
50 
40 

100 2475 
40 
50 

85 
85 
75 
60 
60 
50 

100 
60 
60 
50 

20 
15 

[1] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere adet 
ve ödeneği dâhilinde beherinin ücretinin tâ
yini Genel müdürlüğe aittir. 
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Kaldırılmış tekke ve zaviyeler mensupları 

Adı Aylığı ödeneği 

Abbas Esen 
Salih Kabadayı 
Ahmet Oğuzata 
Ahmet Vehac. 
Şükrü Ankaya 
Salih Ergün 
Abdülfettah 
Ali Muhsin 
Mehmet Fikri 
ibrahim Fahreddia 
Mehmet tzzet 
Hüsnü 
Celâleddin 
AHBİza 
Hakkı Bahsi 
Ahmet Aksoy 
Rahmi Gülman 

5 
7,50 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
7,50 
5 
5 

10 
5 
5 
5 
5 

9 
13,50 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

13,50 
9 
9 

15 
9 
9 
9 
9 

Aded Çeşidi 

TAŞITLAR 

Hangi işte kullanılacağı 
Alım 

Süresi bedeli Tarihi 

1 Yük arabası 
1 Tek yaylı araba 
1 Yük arabası 
2 At 
2 At 
1 Bisiklet Adler 
1 Merkep 
1 Motosiklet 

sepetli 

1 Araba 
1 » 
2 At 

Antalya'da Murat Paşa arazisindeki nakil araçlan 
Gübre, fidan ve saire nakli işlerinde 2 155 30 . 7 . 1937 
Memur ve iaşe maddeleri nakli işlerinde 2 135 27 . 8 . 1938 
Saman ve gübre nakli işlerinde 2 75 5 . 8 . 1938 
Araba çekme işlerinde 5 190 31 . 7 . 1937 

» > » 5 240 14 . 1 1 . 1937 
Zeytinliklerin kontrolü işlerinde 2 45 13 . 4 . 1938 
Ameleye su nakli işlerinde 5 23 13 . 4 . 1938 
Sarolea 105182 Vakıf zeytinlikler su kanalı 

ve arazi kontrolü işlerinde 10 485 15 . 1 . 1938 

Vaktf Ouraba hastanesinde bulunan nakil araçları 
Cenaze nakli işlerinde 8 140 26 . 4 . 1940 
Su ve sair nakliyat işlerinde 3 175 19 . 3 . 1932 
Araba çekme işlerinde 5 150 21 . 1 1 . 1935 
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B. M. 

2 
16 
17 
18 

3 
5 

1 
2 
3 
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E - CETVELİ 
ödeneğin çeşidi 

Geçici hizmetliler ücreti 
Başka genel giderler 
Arazi, ve zeytinlikler genel giderleri 
Vakıf akarlarla kira getirmiyen binalar yapma ve onarma giderleri 
Hayrat onarma giderleri 
Abideler onarma giderleri 

D. Memuriyetin adı 

MERKEZ 
• . " " * • 

Teftiş Heyeti 
8 Müfettiş 

inşaat Müdürlüğü 
11 Ressam ve fotoğrafçı 

Muhasebe Müdürlüğü takip ve ı 
13 Kâtip 

L - CETVELİ 

Sayı Aylığı 

, v . • • ' ; • * • 

1 

1 

50 

30 

tetkik bürosu 
1 20 

Varidat ve tahsilat Müdürlüğü 
13 Kâtip 1 

Ankara Vakıf Paralar Müdürlüğü 
5 Müdür 1 
8 Muhasebeci 1 

11 Şef 1 

20 

80 
50 
30 

I). 

12 
12 
12 
13 
14 
11 
13 
11 
14 

10 
11 
13 
14 
15 
14 

14 

Memuriyetin adı 

Ikrazat memuru 
Muhasebe memuru 
tcra ve takip memuru 
Kâtip 

Veznedar 
Veznedar muavini ve tahsildar 
Muhammin 
Tahsildar 

İLLER 
Müdür 

Memur 

» 
Muhasip, mümeyyiz, başkâtip 
ve ayniyat muhasibi 
Memur ve kâtip 

Sayı 1 

1 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
3 

17 
4 

2 
10 

aylığı 

25 
25 
25 
20 
15 
30 
20 
30 
15 

35 
30 
20 
15 
10 

15 
15 
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B. : 1. : M. : 1 — Memurlar aylığı 
Kuruluş kanunlarına bağlı kadrolarına ve özel kanunlarına göre harcanır. Bu kadrolar arasın

dan yönetilen İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü ile Beyoğlu ve Kadıköy Müdürlükleri, her çeşit iş
lemleri bakımından doğrudan doğruya Genel Müdürlüğe bağlıdır. 

M. : 4 — Kaldırılmış tekke ve zaviyeler mensupları aylık ve olağanüstü ödenekleri 
Kaldırılmış tekke ve zaviyeler mensuplarına 1927 bütçe yılı Genel Bütçe Kanununun 13 ncü 

maddesi uyarınca bağlanmış olan aylıklar, bu maddedeki esaslara göre harcanır. Bu aylık sahiple
rinden ölenlerin, genel ve katma ve özel bütçelerden aylık veya ücret alanların vakıflardaki bu 
aylıkları kesilir. 

M. : 7 —Muhtaç ve körlerin aylık ve olağanüstü ödenekleri 
ölen hademenin muhtaç erkek çocuklarına cami hademesi tüzüğü uyarınca bağlanacak aylıklar

da bu maddeden ödenir. 
Bu aylıkların olağanüstü tahsisatları ile birlikte sayısı (600) kuruşu geçemez ayda (300) kuruş 

geliri olanların aylıkları kesilir. 

M. : 8 — intifa hakkı suretinde maktu olarak tahsis edilecek aylıklar 
Vakıflarının zapt altına alınması karşılığı tüzüğü uyarınca bağlanan bu aylıklar yalnız intifa 

şeklinde harcanır. Kendilerine başkaca zam verilmez, 

B. : 12 — Taşıt giderelri 
İstanbul Vakıf Guraba Hastahaaesi ile Antalya 'da Muratpaşa arazisinde kullanılmakta olan ta

şıma araçlarının onarma, satınalma ve işletme harcamalariyle hayvan yem karşılıkları bu madde
den ödenir. 

B. : 16 - M. : 1 — Bina ye aram yergisi 
Geçmiş yıllar vergileri de bu maddeden verilir. 

M. : 2 — Belediye vergisi ve resimleri 
Geçmiş yıllar vergisi ve resimleri de bu maddeden verilir. 

M. : 3 —Sigorta 
Vakıflar Kanunu uyarınca her sene vakıfparalar müdürlüğüne yatırılması gereken sigorta kar

şılığı ile başkaca şirketlere yapılacak sigorta üeretleride bu maddeden ödenir. 

M. : 4 — Tapu harç ve giderleri 
Vakıf binalarla arazinin kadastro, tahrir, tescil işlerine ilişkin bütün harcamalarla bu işlerde 

kullanılacak memur ve hizmetlilerin ve bilir kişilerin yolluk ve gündelikleri bu maddeden verilir. 

M. : 5 — Başka genel giderler 
Vakıf akarların ısıtma, aydınlatma gibi paralariyle bu işlerin ufak tefek onarma, fotoğraf ve

saire harcamaları dâhildir. 
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...•*- B. : 17 — Arazi vs zeytinlikler 

Her türlü bakım, nakliye ve harcamalar, plân, kroki, resim ve mesaha giderleri ve bu işlerde 
kullanılacak memur ve hizmetlilerin, usta ve işb: şı amelenin yolluk ve gündelikleri bu bölümden 
ödenir. 

B. : 18 - M. 1 — Vakıf akarlarla kira getirmeyen binalar yapma ve onarma giderleri 
Yapma ve onarmalar için satınalınacak malzeme bedelleri de bu maddeden harcanır. 

M. : 2 — Hayrat onarma giderleri 
Yapma ve onarma için alınacak malzeme bedelleri ve bu işlerde geçici olarak kullanılacak mimar, 

uzman ve fen memurlarının, diğer mahalden getirilecek usta ve işçilerin aylıkları, gündelikleri, yol
lukları ve cami bitişiğinde ve harimindeki gayrimenkullerin kamulaştırma bedelleri de bu maddeden 
ödenir. 

M. : 3 — Âbideler onanma giderleri 
Yapma ve onarma için alınacak malzeme bedel'eri ve bu işlerde geçici olarak kullanılacak mimar, 

uzman ve fen memurlarının, diğer mahalden getirilecek usta ve işçilerin aylıkları, gündelikleri, 
yolluklar ve cami bitişiğinde ve harimittdeki gayri menkullerin kamulaştırma bedelleri de bu mad
deden ödenir. 

B. : 21 - M. : 2 — Hayra* döşeme ve öteberi giderleri 
Mevrut, mukabele giderleri de buradan ödenir. 

B. : 23 - M. 2 — Geri verilecek paralar 
Reddiyat karşılığı olan bu maddeden katma vakıfların bütçe gelirleri arasında irada alınmış bulu
nan ve görülecek hesaplan sonucunda ilişkinliği anlaşılacak olan paralar, katma vakıfların gorille. 
cek muhasebeleri sonucunda tahakkuk edecek alacaklarından takas edilmek kaydiyle masrafları için 
bütçe yılı içinde hakediş karşılığı olmaksızın vakıf mütevellilerine veya vakıfları adma yapılması 
ve yine bu vakıfların faizlendirilmek üzere Vakıf paralar Müdürlüğüne yatırılması gereken ödeme
ler, herhangi bir sebeple geri çevrilecek mahlûl muacceleleri, mazbut vakıflar arasına alman vakıf -
ların üî'-ilMo-İP«> harcanacak intifa hnklnrınıu 1 rikmişleri, fazla ve mükerrer yapılmış tahsilata iliş
kin paralar, sular kanunu uyarınca belediye ve köy ihtiyar heyetlerine verilmek için ayrılan ve 
ayrılacak olan hisseler bu maddeden verilir. 

B. : 24 — Mahkeme gideren 
Her türlü mahkeme giderleri ile 1263 sayılı kanun gereğince kullanılacak avukatların ücretleri 

de bu tertipten verilir. 

B. : 27 — İnceleme, tercüme, baskı ve eski eserlerin satmalma giderleri 
Türk âbidelerine, medeniyetine ve tarihine ilişkin eserlerin inceleme, vakfiyelerin basılıp ya

yım ve teşhiri, satmalmacak resim, fotoğraf, malzeme ve muhafazaları için gereken levazım, tesisle
re ait harcamaları bu maddeden verilir. 

B. : 28 — izmir Fuarındaki vakıflar pavyonunun her türlü giderleri 
Pavyonun tesis, yönetim ve teşhir giderleri ile bu iş için gönderilecek memurların ve kullanıla

cak hizmetlilerin yolluk ve gündelikleri de bu maddeden ödenir. 
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B. : 29 — Artırma ve eksiltme ve ihale komisyonları ücret ve giderleri 

Artırma ve eksiltme ve ihale komisyonu aylıklı olmıyan üyelerinin huzur ücretiyle kurulun 
hık ve gündelikleri bu maddeden ödenir. 

B. : 30 —• Muhafaza ve fen memurları hayvan yem karşılığı 
Yönetmeliği gereğince fen memurlariyle süvari muhafaza memurlarına verilecek hayvan yem 

deli bu maddeden harcanır. Aylığı on beş liradır. 
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1915 yılı yedi aylık bütçesinin (E) cetveline giren tertiplerden bu yıl içinde a 

1945 yılı yedi aylık Vakıflar Genel Bütçesi Kanununun 5 nci maddesiyle verilen yetkiye day 
giderler bölümlerinden yönetilen işler için 7 . V I . 1945 gün ve 3/2628; 17. V I I . 1945 gün ve 3/2 
rulu kararları gereğince 1 Haziran 1945 den 31 Aralık 1945 tarihine kadar uygulanan kadroları 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

2 3 Geçici hizmetliler ücreti 

16 

17 

Arazi, ormanlar ve zeytinlik
ler genel giderleri 

Memuriyetin adı 

Memur vekilleri 
» » 

Kayıtçı 
». 
» 
» 

Daktilo 
» 

Meyva çiftliği müdürü 
Ziraat fen memuru 

» » » 
Ambar memuru ve kâtibi 
Silo memuru 

Sayı 

7 
2 
2 
3 
5 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

Beheri 

40 
30 
85 
75 
60 
50 
60 
50 

210 
120 
100 

85 
85 

Müddeti 

7 
T 

7 
•7 

7 
T 

7 

7. 
7 
7 
7 
7 

Aslı 
Lira 

560 
1 470 
1 190 
1 050 
1 260 
1 750 

840 
700 

8 820 

1 457 
840 
700 
595 
595 

4 210 

1 Vakıf akarlarla kira getir- Uzman yüksek mimar ve-
meyen binalar yapma ve onar- ya mühendis 
ma giderleri Akar ve inşa tamiratına 

memur sürveyan 
Fenni tesisat ve kalorifer 
ustabaşısı 

2 

1 

1 

400 

170 

260 

7 5 600 

7 1 190 

7 1.820 



M. 

*̂ ; 

Ödeneğin çeşidi 

Hayrat ve âbideler onarma 
giderleri 

Memuriyetin adı 

Sürekli onarma ustabaşısı 
ve gözeticisi 

> > > 

Uzman yüksek mimar veya 
mühendis (İhtisas) 

> > » 
> » » 
.» » » 

Sayı 

2 
Ş 

1 
1 
1 
1 

Hizmetliler ücreti 
Âbideler onarma işi şefi 

> » > 
Uzman fotoğrafçı 
Yardımcı > 

3 
1 
1 
1 

Beheri Müddeti 

120 
100 

600 
500 
400 
300 

400 
300 
400 
150 

7 
7 

7 
7 
7 
7 

7 
7 
7 
7 

Aslı 
Lira 

1 680 
2 100 

6 790 

4 200 
3 500 
2 800 
2 100 

12 600 

8 400 
2 100 
2 800 
1 050 

14 350 

[1] Büfiü onarma işlerinde çalışacak 





S. Sayısı: 9 

1946 yılı 

Hudut ve Sahiller Sağlık G. M. 
bütçesi 



Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1946 yılı 
Bütçe Kanun Tasarısı ve Bütçe Komisyonu 

rapoom (1481) 

T. G. 
Başbakanlık 1 . X . 194S 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/340 - 6/2213 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Genel Müdürlüğünün 1946 yılı için hazırlanıp Bakanlar Kurulunca 29 
. X.1945 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Bütçe Kanunu tasarısı gerekçesiyle birlik
te sunulmuştur. 

Başbakan 
$. Saraçoğlu 

1946 yılı gider ve gelir bütçeleri gerekçe tasarısı 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1945 yedi aylık gider bütçesi (412 756) lira olup 
bir yıllığı (702 557) liradan ibarettir. Bu miktara (67 912) lira eklenmiş ve (53 569) lira çıka
rılmış olduğundan 1946 malî yılı bütçesi 1945 bir yıllık ödenek tutarma nazaran (14 324) lira eksiği 
ile (716 900) lira olarak hazırlanmıştır. 

E K L E N E N Ö D E N E K 

Lira B. M. ödeneğin çeşidi 

Memurlar maaşı 
Hizmetliler ücreti 
Basılı kâğıt ve defterler 
Yabancı memleketler yolluğu 
1940 - 1944 yılları borçları 
Kanunu gereğince maaşlı memurlara verilecek üst derece 
Kâğıt paralar amorrtisman karşılığı. Fark. 

67 912 Toplam 

1. — Memurlar maaşı: B. : 1 - M. : 1 

Havai seyrüsefere mahsus beynelmilel sıhhi mukaveleye 1 . XII . 1934 tarih ve 2593 sayılı ka
nunla Cumhuriyet Hükümetimiz iltihak etmiş ve son zamanlarda Havayolları ile yapılan yolcu nakli
yatının yabancı memleketlerden gelecek tayyarelerle daha ziyade* vukubulacağı gözönüne alınarak 
yurdumuzu havayolları ile gelecek bulaşıcı hastalıklardan korumak ve iltihak etmiş olduğumuz bey-

3 338 
3 128 
1 000 
2 999 
110 

57 236 
101 

1 
2 
7 
11 
26 

27 

1 
2 

3 
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— 3 — 
nelmilel mukavele hükümleri dairesinde yolcu vemürettebatm tıbbi muayenelerini yapmak üzere Ye
şilköy, Ankara ve Adana'da bu işle meşgul olacak üç sıhhat teşkilâtına ait kanun tasarısı Büyük Mil
let Meclisince kabul olunduğu takdirde çalışacak memurlara lüzumu olan (10 272) liralık maaş 
ödeneği eklenmiş ise de buna karşılık Genel Müdürlük teşkilâtında münhal bulunan ve Bütçe Ka
nununa ilişik (L) işaretli cetvelle mevkuf tutulanonbir memura ait (9 600) liralık ödenek bütçeden 
çıkarılmıştır. 

Genel Müdürlük teşkilât kadrosunda mevcut (132) memura ait maaş ve olağanüstü zam tutarı 
ile 4598 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 31 Mayıs 1944 tarihinden Ağustos 1945 sonuna kadar bir 
üst dereceye müstahak bulunan memurlara ait ödenek miktan 189 471 liradır. 

Kurulacak Hava istasyonları memurlar kadrosu -f 10 272 

f Toplam 199 743 
1946 malî yılı sonuna kadar bir üst derece maaşa müstahak olacak memur

lara verilmesi lâzımgelen maaş farkı + 1 487 

Toplam 201 230 
Mevkuf tutulan onbir memura ait ödenek 9 600 

191 630 

Bu hesaba göre 1946 malî yılı için birinci bölümün birinci maddesi (3 338) lira fazlasiyle 
(191 630) lira olarak teklif edilmiştir. 

2 — Hizmetliler ücreti B. : 2 M. : 2 

Genel Müdürlük kadrosuna dahil hizmetliler meyanında bulunan alelûmum sanatkârlar, ücret
lerinin azlığı hasebiyle hariçte daha fazla aylıkla iş bularak birer, birer çekilmekte ve bu vaziyet 
karşısında Genel Müdürlüğün ana hizmetleri cidden müteessir olmaktadır. 

Bu sebeble bunlardan bir kaçını idareye ve işlerine bağlayabilmek için aşağıda görevleri yazılı 
olanların aylık ücreterine birer miktar eklenmiştir. 

Bunlardan Kavak istimbota makinistinin aylık ücretine (15) lira, boyacı ve marangoza (20) lira, 
makinist muavinine (15) lira, İstanbul Limanı Sahil Sağlık Merkezinde Daire memurluğu göre

vini gören bir koruyucu başına (10) lira Tuzla Korunmaevi Etüv makinistine (20) ve Kavak Ko-
runmaevi Etüv makinistine de (15) lira eklenmekle beraber Urla Tahaffuzhanesinde mevcut yapı
ların onarma işlerini başarmak için 34 kilometre mesafede bulunan izmir'den her zaman sanatkâr 
temini mümkün olamadığından mevcut yapıların harabiyetten kurtulmasını sağlamak nıaksadiyle 
marangozluk, boyacılık, demircili^ ve sıvacılığı alâkadar eden ufak onarma hizmetlerini görmek 
üzere Korunmaevi kadrosunda mevcut (40)kar lira ücretli (3) Korunmaevi işçisinden ikisinin üc
retlerine (10) nar lira eklenmiş ve bunların görev adları (Yapı onartma işçisi) olarak değiştirilmek 
suretiyle (8) sanatkârın bir senelik ödeneği için (1 565) lira (76) kuruş ve üç hava istasyonunda 
kurulacak Sağlık Korunma teşkilâtında çalışacak (40) kar lira ücretli 3 hizmetli için lüzumu olan 
(1 733) lira (40) kuruş ile birlikte ikinci bölümün ikinci hizmetliler ücreti maddesi için bütçede 
esasen fazla olarak mevcut olan (170) lira (64) kuruş hariç tutulmak suretiyle (3 128) lira fazla-
aiyle (119 792) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

Her ne kadar bu madde için (3 128) liralık zaruri bir ödenek eklenmiş isede bu bölümün birinci 
ve üçüncü maddelerinden (9 920) lira çıkarılmak suretiyle yapılan zam bu suretle karşılanmıştır. 

Şöyleki: 4644 sayılı kanun gereğince ücretli memurların maaşa geçirilmesi için katma bütçeler 
hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanan kanun tasarısı kabul edildiği takdirde ikinci bölümün 
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birinci maddesnie dahil ödenek için de (210) lira ücretli bir Makine Mühendisi ile (60) lira ücretli 
bir Asistana ait ödeneğin bir yıllık tutarı olan (3 660) lira - bu ödevler esasen münhal olduğun
dan ve makine mühendisliği görevi (D) cetveline dâhil (200) lira aylık ücretli başmakinist tara
fından yapılmakta olmasından ve geçici hizmetliler için 1946 yılında (10 000) liranın kifayeti an
laşılmasından dolayı - bütçeden çıkarılmıştır. 

: v 3 — Basılı kâğıt ve defterler B. : 7 \V~; ' • ' • • •*"_ 

Sahil Sağlık Merkezlerinde kullanılan basılı kâğıt ve defter mevcudunun azalması yüzünden 
defter ve kâğıtların baskı ücretiyle ciltlendirilmesi ve bunlara ait gereçlerin satın alınmasını sağ
lamak üzere bu işler için mevcut ödenek kâfi gelmediği anlaşıldığından (1 000) lira fazlasiyle 
(5 000) lira teklif edilmiştir. 

4 — Yabancı memleketler yolluğu B. : 11 - M. : 3 

1946 yılı içinde toplanacak beynelmilel sıhhi kongre ve konferanslara gidecek memurların yol 
giderlerini karşılamak üzere bu husus için bütçede mevcut (1) liralık ödeneğe (2 999) lira eklen
mek suretiyle (3 000) liralık ödenek istenmiştir. 

5 — 1940 - 1944 yılları borçlan B. : 26 

1942 yılı içinde Urfa Sağlık Müdürlüğüne gönderilen avanstan yılı içinde gider belgesi getiri-
lememesinden dolayı eşhas zimemi hesabına alman (110) liranın mahsubu yapılmak üzere bu mik
tar ödenek istenilmiştir. 

6 — Kanunu gereğince verilecek bir üst derece maaş için (45 386) lira ve Emekli keseneği için 
(11 850) liraki ceban yeniden açılan bölüme (57 236) lira kanulmugtur 

7 — Bütçeden çıkarılan ödenek miktarı 

Lira B. M. ödeneğin çeşidi 

Açık maaşı 
Ücretli memurlar 
Geçici hizmetliler ücreti 
Çocuk zammı 
Aynı yardım 
Posta ve telgraf ücreti 
Etüv temizleme gereçleri satmalına karşılığı 
Smır ve kıyılarda çıkacak bulaşıcı hastalıkları önleme giderleri 
Pasif korunma giderleri 
Kitap, dergi karşılığı ve baskı ücret ve giderleri 

53 569 Toplam 

Yakarıda yazılı bölüm ve maddelerden (53 569) lira çıkarıldıktan sonra bu bölüm ve maddelerde 
geri kalan ödeneklerin 1946 yılı ihtiyacını karşılıyacağı anlaşılmıştır. 

7. — Bütçenin diğer bölüm ve maddelerinde mevcut ödeneklerin bir yıllık mikdarmın 1946 yılı 
içinde de kâfi geleceği anlaşıldığından aynen teklif olunmuştur. 

856 
3 660 
6 260 
2 292 
3 420 
4 869 
11 712 
19 000 
1 000 
500 

1 
2 
2 
5 
5 
8 
14 
14 
20 
22 

2 
1 
3 
1 
4 
1 
2 
4 
0 
0 
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P Gelir bütçesi 

Avrupa'da harbin'sona ermesi ve normal zamanın geri gelmeğe başlaması üzerine yabancı mem
leketlerden limanlarımıza ticaret gemilerininn gelmeğe ve transit olarak boğazlarımızdan geçen 
gemi adedinin gün geçtikçe çoğalmağa başlamasından dolayı sıhhiye resmi geliri o nisette bir 
çoğunluk göstermiştir. 

Nitekim; Nisan 1945 tarihinden itibaren her ay (20 000) lira gelir elde edildiğinden 1945 yılı bir 
yıllık gelirin tahmini tutan olan (16 401) liraya nisbeten 1946 yılı oniki aylık süre içinde (66 516) lira 
fazlasiyle (242 917) liralık gelir elde edileceği kanaati hâsıl olmuş ve 1946 yılı bütçesi bu esasa da 
yanılarak genel bütçeden yapılacak yardım ve geçen yıldan kalan bütçe artığı ile birlikte (716 917) 
lira olarak hazırlanmıştır. 

Bundan başka; Gider bütçesi tasarısında bildirildiği üzere havai seyrüsefer sıhhiye murakaha 
teşkilâtı kabul edildiği takdirde 31 Temmuz 1936 tarih ve 3058 sayılı kanunun verdiği yetkiye da
yanılarak yabancı memleketlerden gelecek tayyareler hakkında yapılacak sılıhi işlem veya sıhhi ted
birler karşılığı olmak üzere Bakanlar Kurulundan alınacak tarife üzerinden bir resim alınmak su
retiyle gelir bütçesinde bir miktar daha fazlalık hâsıl olacağı ümit edilmektedir. 

1. — Fazla olarak toplanacağı düşünülen gelir: 

Lira B. M. Gelirin çeşidi 

64 000 1 1 Sıhhiye resmi 
68 1 2 Kaplı patente 

2 284 1 3 Bulaşık resmi 
164 2 3 Satılık mallar 

66 516 Toplam "" ' ~ 

2. — Genel bütçeden yardım 

1945 yılı yedi aylık yardım tutarı (170 000) lira olup bunun bir yıllığı (291 432) liradır. Bu yıl
lık yardım tutarına karşı 1946 malî yılı için (1 432) lira eksiği ile (290 000) lira yardım istenilmiştir. 

Genel Müdürlüğün 1946 yılı gelir ve gider bütçeleri yukarıdaki bildirişe göre denkleştirilerek 
kanun tasarısı ilişik olarak sunulmuştur. 

(S. S*ywu: e.) 



Rapor 
18 .XI . 1945 

İneelenmesi tevdi buyurulan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1946 malî yılma ait 
kanun tasarısını, gider ve gelir bütçeleri tasarılarını ve bağlı cetvelleri komisonumuzca evvelce ve
rilmiş olan kararlar dairesinde inceledim. 

1945 bütçesinin yedi aylık gider ödenek miktarı (412 756) liradır. Bu ödeneğin oniki aylığı 
(707 580) lira ederse de (5 023) lira noksan olmak üzere görülen bir hesap farkiyle (702 557) li
radan ibarettir. Bu fark Milletlerarası iştirak masrafı olarak her sene ödenen (7 000) liramn ye
di aylık bütçeye tamamen konulmasından ileri gelmiştir. 

1946 bütçesinin gider ödeneğinin (702 557) lira olması gerekli ise de (14 343) lira fazlasiyle 
(716 900) lira olarak teklif edilmiştir. 

Gider ödeneği 1945 bütçesinden (53 569) lira çılıerılmak ve (67 912) lira eklenmek suretile ha
zırlanmış olduğu anlaşılmıştır. 

Çıkarılan ödenekler : ; ' ' 

B. M. IÂra ödeneğin Çeşidi :! 

1 2 856 Açık maaşından 
2 1 3 660 Ücretli memurlardan 
2 3 6 260 Geçici hizmetliler ücretinden 
5 1 2 292 Çocuk zammından 
5 4 3 420 Aynı yardımdan 
8 1 4 869 Posta ve telgraf ücretinden 

14 2 11 712 Etüv ve temizleme gereçleri satmalına karşılığından 
20 1 000 Pasif korunma ödeneğinden 
22 500 Kitap, dergi karşılığı ve baskı ücret ödeneğinden 

53 569 
t,._,-.•# &'' «s ss SB BSJ 

Eklenen ödenekler : 

1 1 3 338 Memurlar maaşına 
2 2 3 128 Hizmetliler ücretine 
7 1 000 Basılı kâğıt ve defterler ödeneğine 

11 3 2 999 Yabancı memleketler yolluğuna 
»6 110 1940 - 1944 borçlarına 

57 236 Çıkacak kanun gereğince maaşlı memurlara verilecek üstün derece farkına. 
27 101 Kâğıt paralar amortismanı karşılığına 

67 912 
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F ;>lüm ve maddeleri sırasında yukarıda gösterilen ödeneklerin şıkanlma r« ekl*ıım« g«r»çlerini 
arzedeceğim : 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı olan ve bağımsız bir bütçe ile idare edilen. Hudut 
ve Sahiller Sağlık Genel' üdürlüğü, yüz yıldan fazla bir kurulu? hayatı olan, kıdemli ve öğmeğe 
lâyık, eski bir müessesemizdir. 

1840 senesinde kurulan ve Ecnebi Devletler kontrolü altonda bulunan bu idare, Lozan Muahede
siyle bağımsız bir Türk idaresi olarak doğmuş ve bağımsız bir bütçe ile idare olunması ve gelirinin 
münhasıran millî sağlığın korunması hususlarına has ve tahsis edilmesi de yine Lozan Muahedesine 
ek olarak murahhaslarımız tarafından konferansa verilen bir beyanname ile taahhüt edilmiştir. 

Bu idare, son üç sene evvelisine kadar kendi geliri ile kendisini yalnız idare etmekle kalmamış, 
Başkent'de Refik Saydam Hrfzıssıhha Müessesesinin Kimyahanesini, Hıfzıssıhha Mektebini, Se
rum ve Aşı »Şubesini, fennî ahırları, müessese mütehassısları ile Sağlık Bakanlığı Merkez Daire
lerinin Genel Müdürleri ile mütehassıslarının ikâmetine mahsus apartrmanlarını yaptırmış, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı binasını inşa ettirmiş ve Ankara Numune Hastana nesinin ikmaline mü
him miktarda yardım etmiş, oııbir sene kadar Haydarpaşa, İzmir Emrazi Sariye ve Istilâiye Hasta -
hanelerinin idaresini temin eylemiş ve on sene de Refik Saydam Hıfzıssıhha Müessesesini idare et
miştir. 

Bu işler için merkezde (7 399 911) lira. vilâyetlerde sahillerle sınırlarımızda Sahil Sağlık Mer
kezleri, Sahil Sağlık İdareleri, Kavak, Tuzla ve Urla Tahaffuzhaneleriyle İstanbul ve İzmir Li
manları Bakteriyoloji Laboratuvarlarmın tesisi için (255 200) lira olmak üzere ceman şimdiye ka
dar (7 655 111) lira harcanmış bulunmaktadır. 

İkinci dünya harbinin ikinci senesinden itibaren limanlarımıza ecnebi vapurları gelemediğinden 
21 . IV . 1340 tarihli ve (500) sayılı Rüsumu Sıhhiye Kanunu ve "bu kanunu 2864, 3058, 4255 sayılı 
ekleriyle tahsil edilmekte olan sıhhi rüsum geliri azalmış, 1940 bütçesine (413 000) lira, 1944 
bütçesine (350 000) lira, 1945 bütçesine de (170 000) lira ki son üc sene zarfında genel bütçeden 
ecnıaıı (933 000) lira yardım yapılmıştır. 

Dünya vaziyetinde henüz büyük bir değişiklik olmadığından dolayı 1946 bütçesi için de yfne 
genel bütçeden (290 000) lira yardım ödeneği istenilmesine ihtiyaç görülmüştür. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, mevcut kanunlara dayanarak Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının Milletlerarası kabul edilmiş ve Hükümetimizin de iştirak etmiş olduğu sibhi 
mukavelelere müstenit vermiş olduğu emir ve direktif dairesinde vazife görmekte bulunmuştur. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün başlıca vazifeleri, Milletlerarası ticaret yolları ve 
vasıtaları ile (kara, deniz ve havadan) memlekete girecek bulaşıcı ve salgın yapıcı hastalıkları 
memleketimize sokmamak ve sokulmak fırsatını bulan vekayii de olduğu yerde durdurmaktan iba
rettir. Bu vazifeleri, Sahil Sağlık Merkezleri ve Sahil Sağlık İdareleriyle ve koruyucu tedbirleri 
yapan tahaffuzhaneleriyle, araştırma ve takibatı kolaylaştıran liman bakteriyoloji laboratuvarla-
riyle pek verimli bir surette yapmış ve yapmakta bulunmuştur. 

Bu işlerin pek tesirli bir surette yapıldığının en göze çarpan delili de birinci dünya harbinin 
sonunda ve mütareke zamanında memleketimizin bir çok limanlarında salgınlar yapan ve Cumhuri
yet Hükümetinin ilk zamanlarında Sağlık Bakanlığını uğraştıran kolera, veba gibi salgın yapıcı ve 
bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmiş ve onbeş senedenberi memleketimizde bu hastalıkların hi« biri 
görülmemiş olmasıdır. 

İkinci dünya harbinin sonunda, Akdeniz havzasına dâhil hemen bütün memleketleriu, liman
larımızla münasebettar olan Yafa, Hayfa, Portsait, Ismailiye, Malta, Cezayir, Taranto ve 
Korsika gibi limanlan, son zamanlarda veba ile bulaşmış olduğundan bu hastalığın yurdumu*» 
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bulaşmasını önlemek için Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü gerekli tedbirleri zamanında 
almış ve bu limanlardan gelecek gemilere karşı lâzımgclen her türlü sıhhi muamelelerini tatbik et
mekte bulunmuştur. Memleketimize bugüne kadar bu hastalığı sokmamış olan bu idareyi mem
nunlukla övmek yerinde olur. 

Bir yaz içinde limanlarımıza sağlık bakımından (5608) zi Türk, (294) dü yabancı vapuru ve 
(52 765) motor ve yelkenli olmak üzere (7 825 673) tonilâto tutarında (58 672) gemiye muamele 
yapılmıştır. Ankara ve Yeşilköy Hava İstasyonlarına inen (135) uçağın sihhi muayene ve muame
leleri bundan hariçtir. Bir yıl içinde üçü motor olmak üzere (138) vapurda fare öldürülmüş. Ur
la ve Kavak Tahaffuzhanelerinde (20 623) insan temizlenmiştir. İstanbul ve İzmir Şehir ve Liman 
Bakteriyoloji Laboratuvarlannda (4 140) kan, (23) ifrazat, (804) muhtelif olmak üzeri; ceman 
(4 967) muayene ve%tahlil yapılmıştır. 

İstanbul Liman Bakteriyoloji hanesinde (295) fare üzerinde veba bakımından araştırmalar ya
pılmış ve İzmir Şehir ve Liman Bakteriyoloji Laboratuvarma (967) kuduz şüpheli insan müracaat 
etmiş ve tedavileri yapılmıştır. Bu laboratuvarlarda deniz işleri ile ilgili (7 713) veba aşısı ve 
(885) kişiye çiçek aşısı tatbik edilmiştir. Bu idare geçen sene salgın yapan tifüs hastalığına karşı 
büyük ölçüde savaşa katılmıştır. Diğer hizmetlerini burada saymak uzun olacağından vaz geçilmiş
tir. 

Dünya ölçüsünde hava ulaştırmalarının kazandığı büyük önem sebebiyle bu idarenin vazifesi 
artmış ve bu maksatla Ankara, Yeşilköy, Adana Hava İstasyonlarında birer sıhhi muayene teşki
lâtı kurulması hususu kararlaştırılmış ve buna ait kanun tasarısı Yüksek Meclise sunulmak üzere 
bulunmuştur. 

Bundan başka, hava seyriseferleri hakkında Milletlerarası 12 . IV .1933 tarihli sağlık .mukave
lesini tadil eden 1944 Milletlerarası sağlık mukavelenamesi üzerinde yapılan incelemeler sona ermiş 
ve memleketimizi sarıhumma bulaşmasından koruyacak sıhhi tedbirler üzerinde ciddi çalışmalar 
görülmüştür. Yakında buna ait kanun tasarısı da Büyük Millet Meclisine sunulacağı öğrenilmiştir. 
Açıklanan bu çalışmaların büyük değeri karşısında Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü teş
kilâtında görev almış olanları övmeyi vazife bilirim. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bütçesinin (A) işaretli cetvelinde yazılı (716 900) 
liradan ibaret gider ödeneğiyle (B) işaretli cetvelde yazılı (716 917) lira gelir tahmini birbirine 
denk görülmüştür. 

(S . Sayısı: 9 ) 
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A -1946 akçalı yılı gider bütçesi 

ödeneğin çeşidi 

1 1 191 680 Memurlar aylığı 

1 2 2 000 Açık aylığı 

12 996 Emekli, dul 
lıklan 

ve yetim ay-

2 1 7 848 Memurlar ücreti 

119 792 Hizmetliler ücreti 

1945 bütçesiyle bu maddeye yedi aylık için 
(109 841) lira ödenek verilmiş ve 12 aylığı ise 
(188 292) liradan ibaret bulunmuş ve (3 338) 
lira fazlasiyle (191 630) lira teklif edilmiştir. 
Beyanı : 

188 292 132 memurun 1945 bütçesinde 12 ay
lığı tutarı 

2 666 Bu memurlardan 4598 sayılı kanun 
gereğince bir üst dereceye hak kaza
nanlara verilecek ödenek 

.10 272 Ankara, Yeşilköy, Adana Hava İs
tasyonlarında kurulacak sıhhi mua
yene teşkilâtı karşılığı 
(Kanun tasarısı gönderilmek üzere
dir) . 

201 230 
9 600 (L) cetvelinde mevkuf tutulan onbir 

v memurun kadrodan çıkarılması öde-
191 630 neğidir. Bu izahata göre konulan öde

nek denktir. 
Bu madde 1945 yılı 12 aylığı (2 856) lira tut
maktadır. (856) lira noksaniyle ve sene sonuna 
kadar yetişeceği düşünülerek teklif olunmuştur. 
30 zu İstanbul'da, 2 si izmir'de olmak üzere 32 
emekli ve dula ait ödenek olup mevcuda göre 
ödenektir. 
1945 yılına ait ödeneğin 12 aylığı (11 508) lira
dan ibarettir. 4644 sayılı kanun hükümlerinin 
katma bütçelere de tatbiki için Maliye Bakanlı
ğınca hazırlanan kanun tasarısına göre esasen 
münhal olan (210) lira ücretli bir makine mü
hendisi ile (60) lira ücretli bir asistanın kadro
dan çıkarılması suretiyle (3 660) lira noksaniyle 
teklif olunmuştur. 
Bu ödeneğin 1945 bütçesinin 12 aylığı için ko
nulması lâzımgelen (116 644) liranın (3 128) 
lira fazlasiyle istenilmiştir. Bütün, sanatkârlar 
ücretlerinin azlığı yüzünden hariçte daha fazla 
aylıkla iş bulabildiklerinden bir çokları bu ida
reden çekilmekte ve idarenin ana hizmetleri pek 
müteessir olmaktadır. Bunları işlerine bağlaya
bilmek için bazılarının aylıklarına zam yapılmış 
ve yeniden teşkil olunacak Ankara, Yeşilköy, 
Adana Hava istasyonları muayene evleri için üç 
işçi kadroya ilâve olunmuştur, istenilen fazlalık 
bundan ileri gelmektedir. 

( S. Sayası: 9 ) 
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M. 1946 teklifi ödeneğin çeşidi 

10.000 Geçici hizmetliler 

16 000 Gece pratika ücreti 

45 368 Maaşlı memurların ücrete 
çevrilerek verilmesi düşünü
len bir üst derece ödeneği 

11 850 Emekli, dul ve yetim keseneği 

57 236 

5 112 Geçici tazminat 

1 000 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 
5 

10 200 
1 000 
1 000 
50 580 

3 000 
5 000 
10 000 
6 600 
14 100 
5 000 

1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek 
Emekli ikramiyesi 
4178, 4598, 4599 sayılı ka
nunlar gereğince yapılacak 
zamlar ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Aynı yardım 
Büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Isıtma 
Aydınlatma 
öteberi giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 

1945 bütçesine konulan yedi aylık 9485 lira öde
neğin bir seneliği 16 260 lira tutmaktadır. 1946 
akçalı yılı için 6260 lira noksaniyle (10 000) li
ralık ödenek istenilmiştir. 
Yedi aylık olarak 1945 bütçesine konulan ödene
ğin 12 aylığıdır. 1587 sayılı kanunun 3 ncü mad
desi gereğince Bakanlar Kurulu Karariyle tak
dir olunacak en çok ayda 25 lira ve en az 5 lira ol
mak üzere gece pratika muamelesi yapan 146 me
mur ve hizmetliye verilmektedir. 
OVLaliye Bakanlığınca maaşlı memurların aylıkları 
ücrete çevrilerek bir üstün derece aylığı veril
mesi hususunda verilen emir üzerine bütçeye ko
nulmuştur. 
Emeklilerin tekaüt aylıklarını genel bütçeden 
çıkarılarak bir kanunla kurulacak bir banka ve
ya sigortadan almaları hususu yine Maliye Ba
kanlığınca düşünülmüş ve memurlar için olduğu 
gibi, emekliler için de dairelerin % 5 bütçelere 
karşılık konulması hususuna emir verilmiş ol
duğundan dolayı bu maksatlar için (57 236) 
lira eklenmiştir. 
Yedi aylık bütçeye konulan (2 982) lira ödeneğin 
12 aylığı olup hesaplanarak konumnuştur. 
Evvelki sene bütçesine konulan ödeneğin 12 ay
lığıdır. 

(2 292) lira azaltılarak teklif olunmuştur. 
Aynen teklif edilmiştir. 
Aynen teklif edilmiştir. 
(3 420) lira azaltılarak ödenek istenilmiştir. 

Bu faslın maddelerine konulan Ödenekler 1945 
yılı bütçesine konulan yedi aylığın bir senelik 
tutan 

(1 000) lira fazla olarak ödenek istenilmiştir. 
Mevcut azalmış baskı ve cilt ücretleri artmış ol
duğundan bunlara ait gerekçelerin satm alın
ması için mevcut ödeneğe (1 000) lira eklenmesi 
zaruri bulunmuştur. 

( S. Sayısı : 9 ) 



— 1 1 -
1946 teklifi 

2 127 
3 400 

. 4 000 

ödeneğin çeşidi 

Posta, telgraf, telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf üc. 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 
Kira karşılığı 

42 852 Taşıt giderleri 

Yolluklar 
5 000 Sürekli görev yolluğu. 
4 000 Geçici görev yolluğu 
3 000 Yabancı memleketler yolluğu 

15 000 Giyecekler 

.1 000 3335 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak tedavi gi
derleri ve yollukları 
Sağlık temizleme giderleri 

6 000 Etüv âletleri ve araçları 
onarma ve işletme giderleri 

15 000 Etüv ve temizleme gereçleri 
satınalma karşılığı ve işçi 
gündeliği 

5 000 İstanbul ve İzmir Liman ve 
Şehir Bakteriyoloji evleri gi
derleri 

31 000 Sınır ve kıyılarda çıkacak 
bulaşıcı hastalıkları önlemek 
giderleri 

100 Yoksul yolcuları besleme, 
donatma ve cenaze giderleri 

500 ilâç ve laboratuyar giderleri 
300 Mahkeme giderleri 

1 000 Geri verilecek paralar 
22 000 Yapı kurma ve onarma işleri 

P.asif koruma giderleri 
7 000 Milletlerarası kongre ve ku

rumlara katılma giderleri 

500 Kitap, dergi karşılığı ve bas» 
ki ücret ve giderleri 

(4 869) lira noksaniyle teklif edilmiştir. 
Aynen teklif olunmuştur. 

Aynendir. 13 Sahil Sağlık Merkez ve İdaresi
nin kira bedeli karşılığıdır. 
Aynendir. Deniz taşıtlarının yenilenmesi ve ona
rılması karşılığıdır. 

Aynen 
Aynen 
(2 999) lira fazlasiyle ödenek konulmuştur. 1946 
akçalı yılı içinde toplanacak Milletlerarası Sıhhi 
Kongre ve Konferanslara gidecek memurların yol 
giderlerini karşılamak üzere istenilmiştir. 
Giyim eşyası verilmesi gerekli olan personele el
bise, ayakkabı gibi ihtiyaçlar için geçen yılın 
aynı olmak üzere ödenek konulmuştur. 
Aynen 

Aynen 
Aynen 

(11 712) lira noksaniyle Ödenek istenilmiştir. 

Aynen 

(19 000) lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

Aynen 

Aynen 
Aynen 
Aynen 
Aynen ! 
Bütçeden (1 000) lira eksiktir. 
Henüz kaldınlmamıs olan Milletlerarası Hıfzı
sıhha Ofisine katılma karşılığıdır. Yıllık olarak 
peşinden ödenmesi lâzımgelmektedir. 
(500) lira noksaniyle teklif olunmuştur, 

.. . . _. .... ..•-.:_._.__* 
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B. 

23 

24 

25 
26 

M. 

1 

2 
1 
2 

1946 teklifi 

4 500 

1 500 
4 500 
1 200 
2 000 

110 

ödeneğin çeşidi 

Eşya taşıma,, ambalaj ve si
gorta giderleri 
Para taşıma giderleri 
Vergi ve resimler 
Sigorta 
Geçen yıl borçları 
1938 - 1944 yılları borçları 

Aynen 

Aynen 
Aynen 
Aynen 
Aynen 
1942 yılı içinde Urfa Sağlık Müdürlüğüne gön
derilen avanstan yılı içinde gider belgesi getiril
memesinden dolayı eşhas zimemi hesabına alman 
(110) liranın mahsubu yapılmak üzere ödenek 
istenilmiştir. 

27 4 217 1715 sayılı kanunun 8 nci (101) lira fazlasiyle ödenek istenilmiştir. Genel 
maddesi gereğince kâğıt pa- bütçeden yapılacak yardım hariç olmak üzere 
ralar amortisman karşılığı gider bütçenin yüzde biridir. 

• ( '", B - 1946 akçalı yılı gelir bütçesi 

İkinci dünya harbinin sona ermesi ve normal zamanın geri dönmeğe başlaması üzerine yabancı 
memleketlerden limanlarımıza ticaret gemilerinin gelmeğe ve transit olarak Boğazlardan geçen gemi 
adedinin günden güne çoğalmağa başlamasından dolayı sıhhiye resmi geliri o nispette bir çoğunluk 
göstermiştir. 1945 Nisanından itibaren her ay (20 000) lira gelir elde edildiğinden 1945 yılı için de 
bir yıllık gelirin tahmini tutarı olan (176 401) liraya nisbeten 1946 yılı 12 aylık süre içinde 
(66 516) lira fazlasiyle (242 917) lira gelir elde edileceği kanaati hâsıl olmuştur. 1946 yılı gelir 
bütçesi bu esasa dayanılarak genel bütçeden yapılacak yardım ve 1945 bütçe artığı ile birlikte 
(716 917) lira olarak hazırlanmıştır. 

Bundan başka, gider bütçe tasarısında da arzolunduğu üzere Ankara, Yeşilköy, Adana hava 
meydanlarında yeniden kurulacak havai seyrüsefer sıhhi murakabe teşkilât kanununun kabulünde 
31 . VII . 1936 tarihli ve 3058 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yabancı memleketlerden 
gelecek uçaklar hakkında yapılacak sıhhi işlem veya sıhhi tedbirler karşılığı olmak üzere Bakanlar 
Kurulundan alınacak tarife üzerinden tahsil edilecek sıhhi resim ile gelir bütçesine bir miktar gelir 
daha katılacağı düşünülmektedir. 1946 akçalı yılı içinde (66 516) lira gelir fazlasının aşağıda ya
zılı fasıl ve maddelerde olacağı tahmin edilmiştir. , t 

Lira B. M. Gelir çeşidi 

64 000 1 1 Sıhhiye resminden 
68 1 2 Kaplı patenteden 

2 284 1 3 Bulaşık resminden 
164 2 3 Satılık mallardan 

66 516 Toplam 

K&SsgDBa&î 



1946 
Teklifi 

220 000 
3 500 

16 000 
1 200 

1 
500 

1 716 
290 000 
184 000 

Sıhhiye resmi 
Kaplı patente 
Bulaşık resmi 
Para cezası 
Faiz 
Satılacak mallar 
Çeşitli gelirler 

— M — 

Çeşitli ödenek 

Genel bütçeden yardım 
Geçen yıldan kalan 
artığı 

bütçe 

Geçen yıla nazaran (64 000) lira çoğaltılarak 
> > > (68) » » 

. . > » » (2 284) :» » 
Aynen 
Aynen 
Geçen yıla nazaran (164) » » 
Aynen 
Geçen yıla nazaran (1 432) » noksanikle 

> » » (56 612) » noksaniyle 

716 917 Toplam . " 

Yukarıdaki gerekçelere göre 1946 akçalı yılı süresi içinde bu miktar gelirin toplanacağını ümit etti
ğimi saygı ile arz ederim. 

O — Bütçe kanun tasarısı 

1946 akçalı yılı süresi için Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün hazırladığı bütçe ka
nun tasarısı, ekleri, gider ve gelir bütçeleri ve bağlı cetvelleri uygun görülmüş ve yüksek komisyo
nun kabulüne saygı ile sunulmuştur. 

H&portör 
Bolu Milletvekili 
Dr. Zihni Ülgeri 

ikkm»h 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu 28 .XI. 1945 
Esas No. 1/481 
Karar No. 7 y 

Yüksek Başkanlığa .. 1 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
nün 1946 yılı bütçesi hakkında Başbakanlığın 
l . X . 1945 tarihli ve 6/2213 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı Komisyo
numuza verilmekle Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Sadi Konuk ile bu İdare Genel Müdürü ve 
Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Müdürü hazır -oldukları halde incelenip gö
rüşüldü. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
nün mühim bir kısmı bütçeden yapılan yardım
dan ibaret olan gelirleriyle harp yıllarında he
men kuruluşunu ve tesislerini mlhafaza etmek 
ve arasıra, yeryer faaliyette bulunan hudut 
bölgelerinde de gereken mahdut faaliyeti yap
makta olduğu ve önümüzdeki sulh yıllarında 
esaslı görevi için hazır bir halde bulunduğu 
yapılan incelemelerden anlaşılmış ve (716 900) 
liradan ibaret olan gider bütçesiyle (716 917) 
lira tutan gelir bütçesi teklif ve tahminleri ol

duğu gibi kabul edilmiştir. 
Geçen yıla göre kanun tasarısı maddelerinde 

de bir değişiklik olmadığı görülmüş ve ayniyle 
kabul edilmiştir. 

Kamutayın onayına konulmak üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Kâtip 
İstanbul 

F. öymen 
Diyarbakır 
R.BeHt 
İsparta 

M. Karaağaç 
Manisa 

F. Kurdoğlu 

Başkan V. 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 

Aydın 
Gl. R. Alpnıan 

Diyarbakır 
Ş. Uluğ 

İstanbul 
H.Kortel 

Mardin 
R. Erten 

Sözcü 
Tokad 

H. N. Keşmir 

Burdur 
Ş. Engineri 
Giresun 

A. Sayar 
İstanbul 

/ / . Ülkmen 
Rize 

T. B Balta 
Yozgad Zonguldak 

A. Sungur II. A. Kuyucak 

,(S5 gay.ıs. -.9} 
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HÜKÜMETÎN TEKLÎFl I 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 
1946 yılı bütçe kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1946 yılı giderleri için ilişik (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (716 900) lira 
ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1946 yılı giderlerine'karşılık olan 
gelirler bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (716 917) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünce 1946 yılında elde edilecek ge
lir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün 3656 sayılı kanunun 19 ncu 
maddesine giren hızmetlileriyle taşıtları kadro
ları bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Sayısı ve adır bağlı (E) işaretli cetvelde ya
zılı tertipten 3656 sayılı kanunun 9 ncu maddesi 
gereğince yönetimi gerekli geçici hizmetler için 
aylık ücretli hizmetliler kullanılabilir. Bunların 
kadrolariyle 3656 sayılı kanunun 13 ncü maddesi 
hükümlerine giren ihtisas yerleri Bakanlar Ku
rulunca onanır ve ertesi yıl bütçesiyle Büyük I 
Millet Meclisine sunulur. Bu tertipten alınacak I 
kadroların eldeki kadrolara ek olmaması gerekli
dir. 

MADDE 5. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili olduk
ları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu tertibe 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten öde
nir. 

1928 - 1944 yıllarına ilişkin olup ta Genel 
Muhasebe Kanununun 93 ncü maddesine göre 
zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları 
bütçelerinde bulunan borçlar 1946 yılı bütçesinin 
gider bölümleri artıklarından eski yıllar borçları 
bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
nekten ödenir. I 

MADDE 6. — Gider tertiplerinden yapılacak I 
harcamalara ilişkin formül bu kanuna bağlı (R) I 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. j 

MADDE 7. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 3820 sayılı j 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 
1946'yılı bütçe kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

(S. Sayan: 9) 
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kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar
dan bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1946 
yılı içinde kullanılmaz. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Ocak 1946 tarihin
de yürürlüğe girer. 

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

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

A. R. Artunkal 
Dışişleri Bakanı 

B. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 

Yücel 
Ekonomi Bakanı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Fuad Sirmen Dr. S. Konuk 
Gümrük ve Tekel Bakanı Taran Bakanı 

Suat II. Tfrgüblü Ş. R. Haüpoğlu 
Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı 

A. F. Cebesoy R. Karadeniz 
Çalışma Bakanı 
Dr. S. İrmak 

Adliye Bakanı 
R. Türel 
İçişleri Bakanı 
Hilmi Uran 

Maliye Bakanı 
N. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
Sim Doy 

B. K 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

(S. Sayna: 9 ) 



ödeneğin çeşidi 

A 
— 17 — 
- CETVELÎ 

1945 
Yıh 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Birinci hısım - Aylık, ücret, 
ödenek, emekli ikramiyesi ve 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
5 

oenzerı OZIUK namar 
I - Aylıklar ve ücretler 

Ayhkiar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 
Emekli, dul ve yetim aylıkları 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Gece pratika ücreti 

Bölüm toplamı 

109 841 
1 667 
7 583 

119 091 

6 712 
68 053 
9 485 . 
9 333 

93 583 

191 630 
2 000 

12 996 

206 626 

7 848 
119 792 
10 000 
16 000 

153 640 

S i , 

« • 

191 630 
2 000 

12 996 

206 626 

7 848 
119 792 
10 000 
16 000 

153 640 

Kanunu gereğince maaşlı me
murlara verilecek üst derece 
fark ve emekli kesenekleri 0 57 236 0 

sayılı kanun gereğince ya
pılacak ödemeler 0 0 57 236 

H - Başka haklar 
Geçici tazminat 2 982 5 112 5 112 
1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek 
emekli ikramiyesi 583 1 000 2 520 

1 
2 
3 
4 

4178, 4598 ve 4599 sayılı ka
nunlar gereğince yapılacak 
zamlar ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Aynı yardım 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

7 292 
583 
583 

31 500 

39 958 

256 197 

10 200 
1 000 
1 000 

50 580 

62 580 

486 394 

10 200 
1 000 
1 000 

50 580 

62 780 

487 914 

( S. Sayısı : 9 ) 
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M. ödeneğin çeşidi 

1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

İkinci kımn - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Büro giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşığılı 
Taşıt giderleri 

I I - Özlük olanlar 
Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 
3 Yabancı memleketler yolluğu 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 

İkinci kısım toplamı 

6 066 

2 333 
25 000 

2 917 
2 333 

1 

5 251 

8 750 

583 

72 891 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Isıtma 
Aydınlatma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücreti 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

1 750 
2 917 
5 833 
3 850 
8 225 

22 575 

2 333 

4 083 

1 983 

3 000 
5.000 

10 000 
6 600 

14 100 

38 700 

5 000 

2 127 

3 400 

3 000 
5 000 

10 000 
6 600 

14 100 

38 700 

5 000 

2 127 

3 400 

5 527 

4 000 
42 852 

5 000 
4 000 
3 000 

12 000 

15 000 

1 000 

124 079 

'5 527 

4 000 
42 852 

4 000 
3 480 
3 000 

10 480 

15 000 

1 000 

122 559 

( S. Sayısı : 0 ) 
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1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Ö- M- Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 
15 Sağlık, temizleme giderleri 

1 Etüv âletleri ve araçları onar
ma ve işletme giderleri 3 500 6 000 6 000 

2 Etüv ve temizleme gereçleri 
satınalma karşılığı ve işçi gi
derleri 15 583 15 000 15 000 

3 İstanbul ve izmir liman ve şe
hir bakteriyoloji evleri gider
leri 2 917 5 000 5 000 

4 Sınır ve kıyılarda çıkacak bu
laşıcı hastalıkları önleme gi
derleri 29 166 31 000 31 000 

16 

17 
18 
19 
20 

0 

21 

22 

23 

Bölüm toplamı 

Yoksul yolcuları besleme, do
natım ve cenaze giderleri 
îlâç ve lâboratuvar giderleri 
Mahkeme giderleri 
Geri verilecek paralar 
Yapı kurma ve onarma işleri 

II - Süreksiz olanlar 
Pasif korunma giderleri 

III - Çeşitli olanlar 
Uluslararası kongre ve kurum
lara katılma giderleri 
Kitap, dergi karşılığı ve baskı 
ücret ve giderleri 
Taşıma giderleri 
Eşya taşıma, ambalaj ve sigor
ta giderleri 
Para taşıma giderleri 

Bölüm toplamı 

51 166 

58 
291 
175 
583 

12 833 

583 

7 000 

583 

2 625 
875 

3 500 

57 000 
* 

100 
500 
300 

1 000 
22 000 

0 

7 000 

500 

4 500 
1 500 

6 000 

57 000 

100 
500 
300 

1 000 
22 000 

0 

7 000 

500 

4 500 
1 500 

6 000 

(S. Sapm : 9 Y 



Ödeneğin çeşidi 

Yapı giderleri 
Vergi ve resimler 
Sigorta 

Bölüm 

Üçüncü kısım 

toplamı 

toplamı 

1945 
Yıh 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

2 625 
700 

3 325 

80 097 

1946 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

4 500 
1 200 

5 700 

100 100 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

4 500 
1 200 

5 700 

100 100 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
1938 - 1944 yılları borçları 
1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi gereğince kâğıt paralar 
amortisman karşılığı 

Dördüncü kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 

ikinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

1 167 
0 

2 404 

2 000 
110 

4 217 

2 000 
110 

4 217 

3 571 

25(5 197 

72 891 

80.097 

3 571 

6 327 

486 394 

124 079 

100 100 

6 327 

6 327 

487 914 

122 559 

100 100 

6 327 

412 756 716 900 716 900 

(S. Sayısı : 9 j 



M. 

- Ş i 
fi - CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

1945 
Yıh 7 aylık 
tahminleri 

Lira 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım 
Resimler 

1 Sıhhiye resmi 
2 Kaplı patente 
3 Bulaşık resmi 

91 000 
2 000 
8 000 

Bölüm toplamı 101 000 

220 000 
3 500 

16 000 

239 500 

220 000 
3 500 

16 000 

239 500 

İkinci kısım 
Çeşitli gelirler 

1 Para cezası 
2 Faiz 
3 Satılacak mallar 
4 Çeşitli gelirler 

Bölüm toplamı 

700 
1 

200 
1 000 

1 901 

1 200 
1 

500 
1 716 

3 417 

1 200 
1 

500 
1 716 

3 417 

Üçüncü kısım 
Genel bütçeden yardım 
Geçen yıldan kalan bütçe artığı 

Üçüncü kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

170 000 
140 357 

310 357 

413 258 

290 000 
184 000 

474 000 

716 917 

290 000 
184 000 

474 000 

716 917 

(S. gayur: Ö) 
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C - CETVELİ 

Sayısi Tarihi ö z e t 

500 21 Nisan 1340 
2864 13 Aralık 1935 

Rüsumu Sıhhiye Kanunu 
Turist gemilerden alınan resimlerden bazılarının affına ve bazılarının in
dirilmesine dair kanun 

3058 31 Temmuz 1936 Rüsumu sıhhiye hakkındaki 500 sayılı kanuna ek 

Memuriyetin adı 
D - CETVELİ 

Sayı Ücret | Memuriyetin adı 

Daire müdürü 
Dağıtıcı 
Odacı 
Makinist yardımcısı 
Marangoz ve boyacı 
Bahçıvan 
Bahçıvan yardımcısı 
Telefoncu yardımcısı 
Kaloriferci yardımcısı 

140 
60 
40 
90 

130 
75 
40 
40 
40 

İstanbul Limanı Sağlık Merkezi 

Başmakinist 1 200 
Etüv makinisti ve elektrikçi 1 120 

» » > » 1 100 
Makinist yardımcısı 1 55 
Ateşçi 1 45 
Odacı 2 35 
Gece bekçisi 1 40 
Korunmaevi başişçisi 1 50 
Korunmaevi işçisi 3 40 
Hastabakıcı 1 40 
İstanbul Liman ve şehir Bakteriyo-
lojievi kapıcısı ve hizmetçisi 2 40 
îzmir Liman ve şehir Bakteriyolo-
jievi kapıcı ve hizmetçisi 4 35 

Urla Korunma evi 

Etüv makinisti ve elektrikçi 1 100 
Ateşçi 1 45 

Yapı onarma işçisi 
Korunma evi işçisi 
Hizmet otomobili şoförü 

Çeşitli 

Sayı 

2 
1 
J 

Ücret 

50 
41) 
75 

Başkoruyucu 
•» 

> 
Koruyucu 

» 
Transit koruyucusu 

> » 
Silifke S. S. t. Sürekli işçisi 
Enez » » » 
İskenderun S. S. M. Makinisti 

Taşıt adamları 

Birinci kaptan 
Kaptan 
Makinist 

'» 
Ateşçi 
Yağcı 
Tayfa 
Motor şoförü 
Dümenci 
Sandalcı 
Hava istasyonları koruyucusu 

1 
6 
4 
8 

29 
7 
8 
1 
1 
1 

1 
3 
1 
o 
o 
6 
1 

13 
8 

11 
9 
3 

60 
50 
45 
45 
40 
45 
40 
15 
20 
75 

120 
100 
100 
85 
45 
45 
40 
85 
45 
40 
40 

(S. Sayısı ; 9 ) 



Senedi 
bahrî No. 

5536 
108 
206 
11 

1695 
4714 

10 
206 

1037 
19 

3926 
406 

63 
407 
577 

3925 
243 
243 
65 
54 

244 
680 
505 

506 

Çeşidi Markası 
Motorlu ve motorsuz taşıt kadrosu 

Motor No% Hangi hizmet için kullanıldığı 

Plâka No. 
1 

İstimbot 
> 
» 

Motörbot 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
> 

Sandal 
> 

> 

» 
» 
> 

Kampuvant 
Jost yerli 
Motori marino 
Gieniffer 12514 
Mazot M. K. yerli 18 
Kelvin 
Dizel 
Fir banks dizel 806661 
Kelvin 5705 
Moti marino Milano 226 
Kelvin 179874 

Çanakkale S. S. M. Deniz servisinde 
Büyükdere » » » 
İstanbul > » » 

İzmir > 
Mersin » 
İstanbul » 
Zonguldak » 
İstanbul » 

Takma motorlu Lockwood 
sandal 
Sandal 
Yük arabası 
> » 

Yük arabası hayvanı 
Vidanj makinesi 
Kamyonet Fort 

Çanakkale > 
Zonguldak > 
Mersin » 

» » 
Trabzon » 
Ereğli > 
İzmir » 

30340 Urla korunma evi 

> » 
> > 
> > 

Genel Müdürlük M.' Temizleme isterinde 
5265330 Urla tahaffuzhanesinde hasta na- j 

kil hizmetinde 

> 

» 

> 

> 
» 
> 
> 
» 
> 
> 
> 
» 

> 

> 

> 

> 

» 

» 

» 
> 

» 

> 

> 

> 
> 
> 

Da 
Ka 
An 
İst 
Sağ 
Ka 
Sin 
İzm 
Sam 
Mer 
Büy 
San 

Rize 
Dik 
Ere 
Aca 
Zon 
Yör 
Sağl 
Kan 
Sıhh 
Serv 
Uçka 

Dald 



D. 

— S i 
li - CETVELİ 

Memuriyetin çeşidi Aded Maaş 

8 Urla Korumaevi muavin tabip 
13 İkinci S. S. Merkez kâtibi 
13 2 nci Sf. S. S. t. Memurluğu 
13 Tephirci 

40 
20 
20 
20 

D. Memuriyetin çeşidi 

14 Sıhhat zabıta memuru 

Aded 

5 

11 

Maaş 

15 

B. M. 

2 3 Geçici hizmetler 

E - CETVELİ 
ödeneğin çeşidi 

R - CETVELİ 
B. : 2 - M. : 4 — Gece pratika ücreti 

Gece pratika işlerini ifaya müheyya bulunacak memur ve müstahdemlere 1587 sayılı kanuna göre 
verilecek gece pratika ücreti bu tertipten verilir. 

B. : 7 — Basılı kâğıt ve defterler 
Bastırılacak kâğıt ve defterlere ait gereçlerin satmalına karşılığı ile bunların kaplattırılması ve 

kaplı olarak alınması gereken defterlerin-»parası bu tertipten ödenir. 

B. : 8 - M. : 2 — Telefon ve diğer haberleşme ücret ve giderleri 
Şehirlerarası telefon haberleşme ve yıllık abone ücretleri taşra teşkilâtında mevcut telefonların 

tesis giderleri ve şahıslara gönderilen mektup ücreti bu maddeden ödenir. 

B. : 10 — Taşıt giderleri 
Yeniden satınalmacak veya yaptırılacak deniz taşıt araçlarının bedeli veya yeniden satmalınacak 

makine aksamiyle mevcut taşıt araçlarının onarma ve işletme giderleri ve lüzumunda dışardan ki
ra ile tutulacak deniz araçları ücreti bu tertipten ödenir. 

B. : 12 — Giyecekler 
Elbise almağa hakkı olan dağıtıcı, odacı, kapucu, bahçivan, marangoz, boyacı, sürekli aylık 

ücretli işçilerle sahil sıhhiye koruyucuları ve deniztaşıtı araçlar adamlarına verilmekte olan giyim 
eşyası bedeli bu tertipten ödenir. 

B. : 14 - M. : 1 — Etüv aletleri ve araçları onarma ve işletme giderleri 
Korunma evlerinde mevcut etüv makineleriyle kazanlarının ve bunlara ait alât ve edevatın onar

ma ve işletme giderleri bu tertipten ödenir. 

M. : 2 — Etüv ve temizleme gereçleri satmahna karşılığı ve işçi gündeliği 
Fare öldürme işlerinde kullanılmak üzere satmalınması gereken kükürt, alkol, kibrit gibi ge

reçlerle bu işlerde kullanılan leğen, sacayağı ve ekleri ve bu işlerde çalışacak olan işçilerle sıhhi 
nezaret tesisinde dışarda tutulacak işçilere verilecek gündelikler bu tertipten ödenir. 

M, : 4 — Sınır ve kryılarda çıkacak bulaşıcı hastalıkları önleme giderleri 
Bu işleri yapmak için gereken bütün giderler bu tertipten ödenir. 

B. : 19 — Yapı kurma ve onarma işleri 
Arsa veya yapı satmalına karşılığı ile yapı kurma, onarma, boya, badana, kiremit aktarması ve 

yapı ile ilgili giderler bu tertipten ödenir. 

( S . Sayısı: 9 ) 
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1946 yılı 

Orman G. M. bütçesi 



Orman Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanunu ta
sarısı ve Bütçe Komisyonu Raporu (1482) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt: 71/430, 6/2213 

l.X . 1945 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Orman Genel Müdürlüğünün 1946 yılı için hazırlanıp Bakanlar Kurulunca 29. I X . 1945 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Bütçe Kanunu tasarısı gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1 1 Memurlar aylığı 

Gerekçe 

2 Açık aylığı 

3 Emekli dul, yetim aylık ve ödenekleri 

3 181 827 Merkez ve taşra fiili kadro 
182 600,52 4598 sayılı kanunla terfi edenlerin 

maaş farkları 
11 003,63 4598 sayılı kanunla terfi edecek-

leri maaş farkları 
Toplamı 
(L) cetveli 

3 375 431,15 
232 808,16 

3 142 622,99 Toplam 

İhtiyaca göre yedi aylık bütçenin senelik tutarın
dan 5857 lira noksaniyle (25 000) Ura konulmuştur. 

202 Emekli adedi 
88 Dul ve yetim maaşı alan aile adedi 

290 
118 726,41 Bu güne kadar bunlara verilmekte 

olan maaş 
41 273,59 1946 yılmda tahsis edilecek maaş 

(tahmini hesap edilmiştir.) 
160 000,00 Yedi aylık bütçenin senelik tutan

ı m — = = : na göre (11 429) lira noksaniyle 
(160 000) lira konulmuştur. 

( S. Sayısı : 10 ) 



m ödeneğin çeşidi 

1 Memurlar ücreti 

2 Hizmetliler ücreti 

3 — 

100 980,96 Memurlar 
5 721,36 Fidanlıklar 

24 258,96 Orta Orman Okulları 
95 556,48 Avukatlar 

226 517,76 
986,40 4598 sayılı kanuna göre terfi etmiş 

ve edecekler 
227 504,16 Toplam 

Fiili kadroya göre hesap edilerek konulmuştur. 

34 915,68 Merkez 
37 522,32 Taşra 

254 036,04 Fidanlıklar 
20 853,36 Okullar 

347 327,40 Toplam 
Kadroya göre hesap edilerek konulmuştur. 

3 Askerlik dersi.. öğretmenleri ücreti İhtiyaca göre (855) lira konulmuştur. 

0 Kanun gereğince memurlara verilecek 
1 üst derece farkı ve emekli kesenekleri 

561 180 
158 460 

719 640 
39 960 

Fiili kadro 
4598 sayılı kanuna göre terfi etmiş 
ve edeceklerin 

(L) cetveli 

679 680 
72 785,44 Fevkalâde zammı • •" ' ' 
33 305,88 4598 sayılı kanuna göre terfi etmiş 

ve edeceklerin fevkalâde zammı 
106 091,32 

7 276,68 

98 814,64 
679 680 

(L) cetveli 

0 Geçici tazminat 

778 494,64 
38 878 Maaşlıların % 5 şi 
11 375 Ücretlilerin yüzde beşi 
17 366 Müteferrik müstahdemlerin % 5 şi 

846 113,64 Toplam 
Kadroya ve ihtiyaca göre hesap edilerek konul
muştur. 

Ankara'da bulunan memurların adedine göre he
sap edilerek yedi aylık bütçenin yıllık tutarına 

( S. Sayısı : 10 ) 
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B. ödeneğin çeşidi 

16Ö3 myûl kaüuüun #8 nci maddesi 
gereğince veritecele emekli ikramiyesi 

6 1 Çocuk zammı 

göre (14 420) lira fazlasiyle (47 000) lira konul
muştur. 

1946 yılında bilfiil 30 seneyi ikmal etmiş olanlar
dan emekliye ayrılacakların adedi tahmin edilerek 
yedi aylık bütçenin yıllık tutarına göre (572) lira 
noksaniyle yirmi bin lira konulmuştur. 

199 860 3331 X 5 X 12 
18 000 300 X 5 X 12 Tahminî doğacak. 
18 000 600 X2.5X 12 4178 sayılı kanuna 

göre müstahdeminin 
2 100 70 X 2.5 = 12 Emekli ve müstah

deminin 

2 Takacak zammı 

3 Boğum zammı 

4 ölüm jafdımr 

5 Aynı yardım, 

237 960 
Yedi aylık bütçenin yıllık tutarına göre (3 715) 
lira noksaniyle (238 000) lira olarak konulmuştur. 

Bu zammı almağa müstahak yerlerdeki memur 
adedine göre hesap edilecek yedi aylık bütçenin 
yıllık tutarına göre (29) Ura noksaniyle (7 000) 
lira konulmuştur. 

Geçen yıl sarfiyatı gözönünde bulundurularak ye
di aylık bütçenin yıllık tutarına göre (17 715) lira 
noksaniyle yirmi bin lira konulmuştur. 

Geçen yıl sarfiyatı gözönünde bulundurularak yedi 
aylık bütçenin yıllık tutarına göre 2143 lira nok
saniyle (15 000) lira konulmuştur. 

3 635 
310 

Maaşlılar, ücretliler, hizmetliler 
(L) Cetveli 

V ( 

3 325 X 15 = 49 875 X 12 = 598 500 
330 Emekli dul ve yetim 
330 X 7,1/2 = 2 475 X 12 = 29 700 

628 200 
Açık maaşı alanlar 

80 X 15 = 1 200 X 12 = 14 400 

642 600 
Bu hesaba göre yedi aylık bütçenin yıllık tu
tarına göre 36 451 lira noksaniyle (642 600) lira 
konulmuştur. 

( S. Sayısı : 10 ) 



B. M. ödeneğin çeşidi 

7 1437 sayılı kanun gereğince verilecek 
avans. 

8 Merkez büro giderleri 

9 tiler büro giderleri 

10 Basılı kâğıt ve defterler 

11 1 Fosta ve telgraf üeret'i 

2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve 
giderleri 

12 Kira'k&rgıhğı 

13 Motorlu taşıt giderleri 

2 Motorsuz taşıt giderleri 

5 — 

Bu sene Fakülteden çıkacak parasız yatılı 37 öğ
renci için (100) zer lira hesabiyle geçen yıl bütçe 
tutarına göre (1 000) lira noksaniyle (3 700) lira 
konulmuştur. 

Geçen yedi aylık bütçenin yıllık tutarına göre kır
tasiyeden (2 000) lira noksaniyle (10 000), lira 
döşeme ve demirbaştan (143) lira fazlasiyle (7 000) 
lira, aydınlatmadan (15) lira noksaniyle (2 900) 
lira, ısıtmadan (143) lira noksaniyle (5 000) lira 
ve öteberi giderlerinden (857) lira noksaniyle 
(6 000) lira. 

Geçen yedi aylık bütçenin yıllık tutarma göre kır
tasiyeden (429) lira noksaniyle (3 000) lira döşe
me ve demirbaştan (915) lira noksaniyle (2 000) 
lira, aydınlatmadan (3 357) lira noksaniyle (3 500) 
lira ısıtmadan (4 428) lira noksaniyle (5 000) 
lira ve öteberi giderlerinden (71) lira fazlasiyle 
(3 500) lira ödenek konulmuştur. 

Muhasebe ve hukuk müşavirliğiyle idarenin defter 
vesair matbu evrak ihtiyacı için yedi aylık bütçe
nin tutarına göre (4 286) lira noksaniyle (30 000) 
lira konulmuştur. 

Tahakkukuna göre (33 117) His fazkâiyle 
(205 347) lira konulmuştur. 

İhtiyaca göre (2 571) lira fazlasiyle (18 000) lira 
konulmuştur. 

Mevcut sözleşmelere göre hesap edilerek (1 929) 
lira noksaniyle (37 500) lira konulmuştur. 

Genel Müdürlükçe mevcut bir kamyonet, moto
siklet ve fidanlıklarda mevcut bir kamyonet, iki 
traktör, genel müdürlük servisinde kullanıl
mak üzere alınacak bîr otübüs ve fidanlıklar için 
satın alınacak altı kamyon, iki kamyonet, üç trak
tör ve bir aded eksilvatör ve iki okul için alınacak 
iki otübüsün işletme masrafı olarak geçen yedi 
aylık bütçenin yıllık tutarına göre (16 571) lira 
fazlasiyle (80 000) lira. 

Fidanlıklarda mevcut olan ve 1945 yedi aylık büt
çesinden satın alınmak üzere bulunan 10 çift atlı 
araba, dokuz tek atlı araba ve bir aded yaylı, üç 
aded fayton, kırkbeş aded sürüm ve koşum hay
vanı ve iki aded merkep ile 1346 yılı bütçesinden 
satın alınacak olan üç çift atlı araba ve beş aded 

(••Si Sayısı -. 1 0 ) 



ödeneğin çeşiri 

Motorlu taşıt satmalma karşılığı 

Motorsuz taşıt satmalma karşılığı 

Süreldli görev yolluğu 

Gteçici görev yolluğu 

Müfettişler yolluğu 

Tabancı memleketlere gönderilecekler 
yolluğu 

Giyecekler 

4598 sayılı kanun gereğince yapılacak 
tedavi giderleri ve yollukları 

tek atlı araba, üç aded fayton ve yirmi aded 
sürüm ve koşum hayvanının her türlü masrafı 
olarak bir yıllık bütçe tutarına göre (25 371) lira 
noksaniyle (31 200) lira. 

Fidanlıklar için satın alınacak olan: 
6 kamyon, beheri 12 000 liradan 72 000 
3 traktör » 17 000 » 
2 kamyonet » 10 000 » 
1 eksilvatör » 20 000 » 
Genel Müdürlük için otübüs 
Okullar için iki otübüs 10 000 X 

Toplam 
186 143 lira noksaniyle 191 000 : 

Fidanlıklar için alınacak olan : 
3 çift atlı araba beheri 1 000 
5 tek » » » 500 
3 Fayton» » » 1 200 

25 At » 500 

Toplam 

51 000 
20 000 
20 000 

8 000 
220 000 

191 000 

L. 3 000 
» 2 500 
» 3 600 
»10 000 

19 100 
48 614 lira noksaniyle 19 100 liralık ödenek konul
muştur. 

İşletmelere tâyin edilen memurinin yollukları iş
letme mütedavil sermayesinden ödenmektedir. 
Genel Müdürlük merkez teşkilâtdyle Tahdit Ko
misyonları muhasebe ve işletme emrinde olmayan 
memurların yollukları için geçen yedi aylık bütçe
nin yıllık tutarına göre (5 000) lira noksaniyle 
(25 000) liradır.. 

Aynı sebeple ve ihtiyaca göre (28 571) lira noksa
niyle (40 000) lira. 

Açrk müfettişlikler tamamen kapatılmak suretiyle 
teftiş ve murakabeye bir kat daha önem verilece
ğinden bu maksatla (55 000) lira konulmuştur. 

Herhangi bir tetkikat maksadiyle gönderilecekler 
için (4 000) liralık ödenek konulmuştur. 

İhtiyaca göre yedi aylık bütçenin yıllık tutarına 
göre (5 214) lira noksaniyle (8 500) lira konul
muştur.. 

Geçen yedi aylık bütçe sarfiyatına göre (17 715) 
lira (20 000) lira konulmuştur. 

( S. Sayısı : 10 ) 



M. Ödeneğin çeşidi 
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Teknik hizmetler Orman Genel Müdürlüğünün idareye ait teknik ve 
umumî hizmetlerini ihmtiva eden bu bölümün 
maddelerine imkân ve gelirin müsaade» nispe
tinde ödenek konulabilmiştir. 

1 Tahdit ve sınırlama Fevkalâde hallerin yarattığı birçok imkânsızlıkla
ra rağmen tahdit işlerine araverilmeden yirmi ko
misyonla devam edilmiş ve bu işin biranevvel bi
tirilmesine çalışılmakta bulunulmuştur. Hususi ve 
vakıf ormanlarının Devlet ormanlarına intikal et
mesi dolayısiyle bu işlerin yakm zamanda arkasının 
alınacağı umulmaktadır. . Tahdit işlerinde çalışan 
hukukçu âza ve kâtip ücretleriyle sair masraflarda 
bu tertipten verilmektedir. Bu düşünce ile yedi 
aylık bütçenin yıllık tutarına göre (38 429) lira 
noksaniyle bütçeye konulan (325 000) lira ile bu 
masrafların karşılanabileceği tahmin edilmiştir.. 

2 Amanajman Yurt Ormanlarının amanajman plânlarının müm
kün olduğu kadar çabuk yapılması mesai plânımı
zın ön safında bulunmaktadır. Birinci derece re
vizyon plânlarının 1947 yılma kadar bitirilmesine 
çalışılmaktadır. 15 heyet muhtelif yerlerde ame-
najman plânları yapmağa devam -etmektedir. Fev
kalâde hallerin yarattığı zaruretler zail oldukça 
heyet adetleri artırılmak suretiyle bu işinde başa
rılacağına şüphe yoktur. 

3 Ağaçlandırma Ağaçlandırma: Yurdun ağaçlandırılması progra
mının bir an evvel gerçekleşmesine önem veril
mekte olduğu malûmdur. 
îçel - Karabuça'k Okaliptüs sahası işletme ve dev
redilmiş Antalya - Kalkan Okaliptüsüde 1946 ma
lî yılından itibaren işletmeye devrolunacaktır. 
Okalipttüs yetiştirilen bu sahaların işletmeye dev
redilmesi az zamanda elde edilen başarının bir ne-, 
ticesidir. 

. Erzurum, Van Lüleburgaz, Çarşamba ve Kayse
ri'de fidanlık tesisi suretiyle fidanlık adedi 15 e 
çıkarılmış ve bu suretle yurdun ağaçlandırılmasına 
lıız verilmiş bulunmaktadır. Bütçenin gelir nispe
tinde ağaçlandırma işi için yedi aylık bütçenin 
yıllık tutarına göre (535 429) lira noksaniyle bir 
milyon kırk bin lira konulmuştur, 

4 Hastalıklar ve böcekler Büyük Adada başlanmış olan mücadele neticelen
miş ve Ada çamlarına arız olan böcekler temizlen
miştir. Bu yılda Giresun ve Artvin'de ladin ağaç-

(S. Sayısı: 10) 
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M. ödeneğin çeşidi 

5 Yangınlarla savaş 

6 .&amula>?tnma 

7 Teknik denemeler ve orman evleri 

Hfcrito'TO kadastro işleri 

1 Geri verilecek paralar 

2 Mahkeme harçları 

Mahkeme -giderleri 

Yapı ve onarma işleri 

larına arız olan ve (îps) adı verilen kabuk böcek-
leriyle mücadeleye başlanmıştır. Yıllık bütçeye 
göre (26 429) lira noksaniyle (25 000) lira konul
muştur. 

Bu yıl kuraklığın her yerde hüküm sürdüğü ma
lûmdur. Yurt ormanlann-m muhafazası için esaslı 
ve ehemmiyetli tedbirler alınmış ve mesuliyet bir 
elde toplanmış bulunmaktadır. Yangınlarla savaş 
için bir yıllık bütçe tutarına göre (2 871) lira 
noksaniyle (40 000) lira konulmuştur. 

4785 sayılı kanunla özel Ormanlar Devletleştiril
miş bulunmaktadır. Bunların kamulaştırma bede
li olarak her yıl bütçesine bir milyon küsur lira 
konulmak suretiyle 6 yılda arkasının alınması lâ-
zımgelmekte ise de bu yıl vergilerinin tesbiti bazı 
ihtilâfların halli ve komisyonların teşkili ve sa
hiplerinin müracaatı gibi geçecek zamanlar düşü
nülerek gelecek yıl bütçesine daha fazlasiyle öde
nek konulmak üzere bu yıl bütçesine yedi yüz bin 
liralık ödenek konulmuştur. 

Fevkalâde haller zail olduğunda bunun içinde öde
nek konulacaktır. 

Fevkalâde hallerin yarattığı imkânsızlık dolayısiyle 
alât ve edevat celp edilememekte olduğundan bazı 
harita yaptırılabilmek üzere bu yıl bütçesine (5 000) 
liralık ödenek konulmuştur. 

İhtiyaca göre geçen yedi aylık bütçenin yıllık tuta
rına göre (571) lira fazlasiyle (40 000) lira konul
muştur. 

(14) lira noksaniyle ihtiyaca göre (25 700) Ura 
konulmuştur. 

(14) lira noksaniyle ihtiyaca göre (25 700) lira 
konulmuştur. 

700 000 Genel Müdürlük binası için 
350 000 Fidanlıklar için 
750 000 Bursa Orta Okulu yapımının tamam

lanması için 
30 000 Onarma işleri için 

1 830 000 
Gelirin müsaadesizliği dolayısiyle Genel Müdürlük 
yapımı ile fidanlıklarda yapılacak binalar için 
daha fazlaya ihtiyaç olduğu halde ödenek konula
mamış ve geçen yedi aylık bütçenin yıllık tutarı-

(•S. Sayısı : d 0 ) 



M. ödeneğin çeşidi 

1 Orta Orman Okulları 

2 Kurslar 

Devlet işletmeleri döner sermayesi 

Pasif korunma 

Yazı, yayın ve propaganda işleri 

Yrabancı uzmanlar ve tercümanlar 

Staj ve tahsil için yabancı memleket
lere gönderileceklerin yolluk ve öde
nekleri 

1 Para taşıma giderleri ve acıyo 
2 Banka veznedarlık ücreti 

Kurumlara katılma payı 

Düşünülmeyen giderler 

Geçen yıl borçları 

Eski yıllar borçlan 

Hükme bağlı borçlar 

1715 sayılı kanunun 8nei maddesi 
gereğince kâğıt para amortismanı 

na göre (484 286) lira noksaniyle (1 830 000) li
ralık tahsisat konulabilmiştir. 
335 talebenin iaşe, yakacak, ilâç, melbusat, kitap, 
alât ve edevat ve bilûmum müteferrik giderleri 
hesap olunarak geçen yedi aylık bütçenin yıllık tu
tarına göre (63 308) lira noksaniyle (250 400) 
lira konulmuştur. Noksanlığın sebebi geçen yıla 
nazaran öğrenci adedinin azlığıdır. Geçen yıl 
her iki okula seksenerden 160 öğrenci alınacağı 
tahmin edilmiş iken atmışardan yüzyirmi alınabil
miş bu yıl da aynı kadronun muhafazası düşünül
müştür. 
Yapılması düşünülen kurslar dolayısiyle (143) 
lira noksaniyle (5 000) liralık ödenek konulmuş
tur. 

Gelirin imkânsızlığı dolayısiyle bu yıl içinde an
cak (500 000) liralık bir ödenek konulabilmiştir. 
1946 yılı için ödenek konulmasına lüzum görülme
miştir. 
Yurt ormanlarının Devlet eliyle işletilmesindeki 

faydalarını ve alman eyi neticelerin halka anla-
tılabilmesi için yazı ve propoganda işlerine önem 
verilmesinin bilhassa lüzumlu olduğuna şüphe yok
tur. Gelirin müsait olmaması dolayısiyle geçen yedi 
aylık bütçenin yıllık tutarma göre (12 871) lira 
noksaniyle (30 000) lira konulmuştur. 

Fevkalâde hallerin devamı dolayısiyle ödenek ko
nulmamıştır. 

Aynı sebeple ödenek konulmamıştır. 

İhtiyaca göre 7 lira noksaniyle (13 450) liralık. 
Banka ile evvelden yaıpbnış olan sözleşmeye göre 
(8 050) liralık ödenek konulmuştur. 

Bu yıl için ödenek konulmasına lüzum görülme
miştir. 

Şimdilik bir ihtiyaç görülmediğinden ödenek konul
mamıştır. 

Tesbit edilen borçlara göre (7 143) lira noksaniyle 
(10 000) lira konulmuştur. 

ihtiyaca göre (15 000) liralık ödenek konulmuştur. 

ihtiyaca göre (10 000) liralık ödenek konulmuştur. 

Yüzde bir hesabiyle (115 986) liralık ödenek ko
nulmuştur. 



Rapor 
20 .XI . 1945 

Orman Genel Müdürlüğü 1946 yılı bütçesini inceledik. Bu bütçe teşkilâtı kaldırılan koruma ge
nel komutanlık hariç olarak 1945 yılı yedi aylık bütçesinin yıllık tutarı olan (13 422 518) liraya 
karşı (1 707 954) lira noksaniyle (11 714 564) lira olarak teklif edilmiştir. 

Her bölümdeki ödeneğin artış ve azalma sebepleri bütçe gerekçesinde izah edilmiş olduğundan 
bunlardan lüzum gördüklerimizi kısaca arzedeceğiz„ 

Bölüm : 1 - Memurlar aylığı fiili kadronun karşıhğiyle 4598 sayılı kanun hükmüne göre kadrosuz
luk dolayısiyle terfileri yapılan ve yapılacaklara verilecek aylık farklarının hesap edilerek yedi 
aylık bütçenin yıllık tutarına göre (266 492) lira nokstaniyle (3 142 624) lira olarak konulduğu ve 
iki yüz altmış altı küsur bin liralık noksanlığın otuz aded onbeş lira maaşlı orman kâtibinin ve 
iki yüz elli aded onbeş lira maaşlı mesaha memurunun (L) cetveline alınmasından ileri geldiği 
»anlaşılmıştır. 

Bölüm : 2 - Memurlar ücreti: 

Fiili kadroya göre yedi aylık bütçenin yıllık tutarı olan (226 365) liraya 4598 sayılı kanun ge
reğince kadrosuzluk dolayısiyle terfii yapılacak memurların ödeneği olan (1 140) lira ilâve edil
mek suretiyle (227 505) liralık ödenek konulmuştur. 

Hizmetliler ücreti: 

Fidanlık hizmetliler kadrosunda yapılan ufak tefek değişiklik ile şimdiye kadar ücretleri orta 
orman okulları genel giderlerinden verilmekte olan Bolu ve Bursa orman okulları doktorlarının 
ücretleri hizmetliler kadrosuna alınmış ve (347 327) lira olarak teklif edildiği görülmüştür. 

Bölüm : 3 - Teklif edilen kanun tasarısına göre memurlara verilecek bir üst derece farkı ve emek
li keseneklerinin, fiili kadroya göre hesap edilerek (846 113) liralık ödenek konulmuştur. 

Bölüm 7. 1437 sayılı kanun gereğince verilecek avans: 

Bu yıl orman fakültesinden çıkacak 37 parasız öğrenciye verilecek yüzer lira, avansa göre (3 700) 
lira konulmuştur. 

Bölüm 8. Merkez büro giderleri: 

Genel Müdürlük ihtiyacı için kırtasiyeden (10 000), döşeme ve demirbaştan (7 000), aydınlat
madan (2 900), ısıtmadan (5 000), öteberi giderlerden (6 000), lira ki ceman ihtiyaca göre (30 900) 
liralık ödenek istenilmiştir, ki yedi aylık bütçenin yıllık tutarına göre (3 015) lira noksandır. 

Bölüm 9. İller büro giderleri: 

işletmelerin büro giderleri, döner sermayeden verilmektedir. Tahdit komisyonları ve muhasebe 
teşkilâtının ihtiyacı için kırtasiyeden (3 000), döşeme ve demirbaştan (2 000), aydınlatmadan 
(3 500), ısıtmadan (5 000), öteberi giderlerinden (3 500), lira ki ceman (17 000) liralık ödenek 
istenilmişti ki geçen yedi aylık bütçenin yıllık tutarına göre (4 286) lira noksandır. 

Bölüm 13. Taşıt giderleri: 

Genel müdürlükte ve fidanlıklarda mevcut ve yeniden alınacak olan motorlu taşıtların giderleri 
için (80 000) liralık, fidanlıklarda mevcut ve yeniden alınacak motorsuz taşıt giderleri için 
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(31 200) liralık, satın alınacak motorlu taşıtlar için (JŞ1 000) liralık ve yine satın alınacak motor
suz taşıtlar için (19 100) lira ki ceman (321 300) liralık ödenek istenilmiştir. Alınacak motorlu ve 
motorsuz taşıtların çeşitleri gerekçede ve taşıt vasıtaları cetvelinde yazılı olduğu için bu bapta faz
laca izahat verilmesine lüzum görülmemiştir. 

Bölüm 14. Yolluklar: • • 1 

İşletmelere tâyin edilen memurların yollukları işletme döner sermayesinden ödenmektedir. Ge
nel Müdürlük merkez teşkilâtiyle tahdit komisyonları, muhasebe ve işletme emrinde olmayan me
murların sürekli görev yollukları için (25 000) lira, yine aynı sebeple geçici görev yolluğu için 
(40 000) liralık ödenek konulmuştur. Açık müfettişliklerin tamamen kapatılmak suretiyle teftiş ve 
murakabeye bir kat daha önem verilmesi için müfettişler yolluğuna (55 000) liralık ve yabancı 
memleketlere gönderilecekler için de (4 000) liralık ödenek konulduğu anlaşılmıştır. 

Bölüm : 17 - Teknik hizmetler: 

Orman Genel Müdürlüğünün idareye ait teknik ve amme hizmetlerini ihtiva eden bu bölümün mad
delerine konulan ödenek hakkında aşağıda izahat verilmiştir. 

1. — Tahdit ve sınırlama işleri: Geçen yıl yirmi komisyonla çalışılmış 6562 kilometrelik 306 513 
hektarlık orman tahdit edildiği ve bu suretle 1937 yılından 1945 yılı sonuna kadar 40 509 kilometre
lik ve bir milyon sekiz yüz altmış üç bin dör yüz ondört hektarlık ormanın tahdidi yapıldığı anla
şılmıştır. Özel ve vakıf ormanlarının Devlete intikal etmesi dolayısiyle tahdit ve sınırlama işleri
nin daha kolaylıkla yapılabileceği aşikâr bulunmuş ve yirmi komisyonla çalışmıya devam edilebilmek 
için ihtiyacı karşılıyabileeeği tahmin edilen (325 000) liralık ödenek konulmuştur. Şimdiye kadar, 
Eyüp, Sarıyer, Bayramiç, Çubuk, Silivri, Çatalca, Üsküdar, Ayaş, Kızılcahamam, Beypazarı, 
Nallıhan, Balâ, Keskin, Kalecik, Beykoz, Seyitgazi, Sivrihisar, Mihalıççık, Bergama, Ayva
lık, Şile, Kartal, Adalar, Kırklareli, Köyceğiz ve ve Dursunbey kazaları tahdidi bildirilmiş ve 1946 
yılında da Bolu - merkez, Balıkesir - merkez, Antalya - merkez, Eskişehir - merkez, Fethiye, Saf
ranbolu, Sandıklı, Sındırgı, Ayancık, Gerede, Anamur, Pınarhisar, Akçakoca, M. Kemalpaşa, 
Kaş, Vezirköprü, Gebze, Dikili, Daday ve Yalova kazalarımla tahdide devanı olunacağı anlaşılmış
tır. Yurt ormanlarının sınırlama işinin bir an evvel neticelenmesi orman genci müdürlüğünün baş
lıca vazifeleri arasındadır. Bu itibarla sınırlama işinin biran evvel bitirilmesindeki önem anlaşıl
mış olur. 

2. — Amenajman: Yurt ormanlarının katî plânlı olarak işletmesiııdeki önemi izaha hacet yok
tur. Bu sahada her gün bir az daha çalışmanın artırıldığı hisedilmektedir. 1924 yılından 1944 yı
lına kadar bir milyon üçyüz otuzaltı bin sekizyüz doksanaltı hektarlık sahanın katî amenajman plâ
nı 513 754 hektar istikşafı 270 393 hektar, revizyonu 1 200 000 hektarda birinci devre amenaj
man plânı yapıldığı verilen malûmattan anlaşılmıştır. Yine 1945 yılında 75 000 hektar katî ame
najman plânı (20 000) hektar revizyonu (2 000 000) birinci devre amenajman plânı yapıldığı bil
dirilmiştir. 1946 ve bundan sonraki yıllarda da birinci devre amenajman plânlarına devam edile
ceği, Zingal Ormanlarının revizyonunun yapılmasına devam olunduğu bunlar bitince amenajman 
işlerinin de işletme bünyesi içinde mütalâa edileceği anlaşılmaktadır. 

Her ne kadar katî plân üzerindeki çalışma az olmuş ise de yapılan istikşaf ve revizyonu bu işe 
hız verildiğine delâlet etmekte olması itibariyle memnunluk vericidir. Fevkalâde hallerin yarattığı 
zaruretler giderildikten sonra amenajman grup adedlerinin çoğaltılarak katî plânların biran ev
vel vücuda getirilmesi bilhassa temenni edilir. Bütçe ile teklif edilen (150 000) liralık ödenekle 
1946 yılmda yapılacak işlerin başarılabileceği umulmaktadır. 

3. — Ağaçlandırma işleri : Yurdun ağaçlandırılması, tahrip edilen ormanlar içinde orman yetiş
tirilmesi, çıplak yerlerin ağaçlandırılması birçok yerlerde fidanlıkların kurulmasiyle ve buradan ye
tişecek fidanların köylere, belediyelere dağıtılmasiyle mümkün olacağı şüphesizdir. Ankara, İzmir, 
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Eskişehir, Tarsus, Çankırı, Elâzığ, Sivas, An|akya, Manisa, Çarşamba, İstanbul - Büyükdere'de kuru
lan fidanlıkların genişlemesine çalışılmakta, Erzurum, Bolu ve Lüleburgaz'da da birer fidanlık ku
rulduğu, Kayseri ve Van illerinde de birer fidanlık açılacağı öğrenilmiştir. Bir taraftan fidan
lıklar kurulurken diğer taraftan da İçişleri Bakanlığı ile tesbit edilen talimatname esaslarına göre 
köy ağaçlandırma işlerine önem verilmiş 1943 - 1944 yıllarında Eskişehir Ankara, Yozgad, Kırşehir, 
İzmir, Manisa Denizli, Kütahya, Bilecik, Konya,Burdur, İsparta, Elâzığ, Malatya, Tunceli, Amas
ya, Erzincan, Çankırı, Kastamonu Tekirdağ 1945 yılında da Maraş ve Hatay illeri köylerinde 
bu işe başlanmış onüç il merkezinde belediyece kırk ilce merkezinde yine belediyece onbir bucak 
merkezinde yüzon dört köyde olmak üzere 169 yerde ağaçlamaya başlanmış olduğu ve gelecek 
yıllarda da başlananlara devam edilmekle beraber sahalarının genişletileceği Sivas, Çorum, Çanak
kale, İçel, Seyhan, Gazianteb, Diyarbakır, Kaysesi, Niğde illerinde de yeniden başlanacağı ve şimdiye 
kadar 11 349 500 fidan yetiştirildiği ve bundan 063 000 bininin köy ağaçlamalarına verildiği 
1 672 000 de şahıslara ve resmî dairelere tahsis edildiği anlaşılmıştır. Köylere ve belediyelere ağaç-
landnana maksadiyle.verilen fidanların dikim ve koruma işlerinin esaslı bir dâva olarak ele alı
nıp gerek İçişleri Bakanlığı ve gerek Tarım Bakanlığınca daimî surette denetlenmesini bilhassa 
lüzumlu görmekteyiz. Aksi takdirde emekler boşa gidebilir. 

okaliptüs işleri ise Karabucak'la 599 hektar, Kalkan karagölde 310 hektarlık saha teşcir edilmiş 
bu yi! bunların daha ziyade genişletilmesi için tedbir alınmış Hatay, Tarsus, Kalkan ve Sinop'ta 
bu işin ele alınması düşünülmüş Samsun (Çarşamba) Muğla, Nazilli, İzmir (Oebilli) ve Adana'da 
tecrübe yapılması da kararlaştrıklığr anlaşılmıştır. 

İşletmelerdeki ağaçlama işlerine gelince: Kızılcahamam, Bulu, Dursıınbey, (.<erec"te, Bayburt, 
Düzce, Mudurnu, Karabük, Eskişehir'de ağaçlama işlerine başlandığı ve bunun gelecek yıllarda 
İmi un yurt ormanlarına teşmili için çalışıldığı öğrenilmiştir. İşletmelerde fidan dikmek ve tohum 
ekmek .suretiyle ağaçlandırma işlerine ve bir çok işletmelerde cevizlik kurmaya başlandığı bazı 
işletmelerde de tohum, tedarikine çalışıldığı ve bir miktarda toplandığı idareden verilen cetvellerin 
letkikinden. öğrenilmişi ir. Verilen b-ahata göre yurdun ağaçlandırılması için sistemli ve pilânlı 
şekilde her gün biraz daha ileriye doğru gidildiği kanaati hâsıl olmaktadır ki, yurdumuzun güzel
leşmesi ve tabiî varlıklarının artması ve her bakımdan faydalı görülen bu mesaiye hızla devam 
edileceğinden çüpiıe etmemekteyiz. Bu maksatla yedi aylık bütçenin yıllık tutarına göre (535 429) 
lira, noksaniyle (1 040 000) liralık ödenek teklif edilmiş olup bütçenin gelir nispetinde yapılan bu 
teklifin çoğaltılmasına, imkân görülememiştir. Maahaza bu ödenekle bu ydki ihtiyacın karşılanabile
ceği tahmin edilmekte bulunulmuştur. 

4. — Hastalıklar ve böcekler : Büyükadada başlanmış olan mücadele neticelenmiş ve Ada çam
larına arız olan böcekler temizlenmiştir. Bu yılda (üresini ve Artvin'de Ladin ağaçlarına arız olan 
(İps) adı verilen kabuk böcekleriyle mücadeleye başlanıldığı öğrenilmiştir. Bu maksatla (25 000) 
liralık ödenek teklif edilmiştir. 

5. — Yangınlarla savaş: Bu yıl kuraklığın her yerde hüküm sürdüğü malûmdur.' Kuraklık ise 
yangınların artması sebeplerinden birini teşkil edebilir. Yurt ormanlarının muhafazası için esaslı ve 
ehemmiyetli tedbirler alınması lâzımdır. Bunun için bütçeye konulan (40 000) liralık ödeneğin 
kifayet edeceği anlaşılmaktadır. 

6. — Kamulaştırma : 4785 sayılı, kanunla özel ormanların Devletleştirilmiş olduğu malûm
dur. Kamulaştırılacak ormanların koru. ormanı ola-ak 100 421 hektar, baltalık olarak 21:3 375 hektar 
ki ceman 319 bin küsur hektar olduğu tahmin edilmektedir. Koru ormanının beş liradan baltalık 
ormanının 27 liradan hesap edilirse kamulaştırma için altı küsur milyon liraya ihtiyaç olduğu an
laşılır. Yukarda sözü geçen kanuna göte bunun altı yılda ödeneceğine göre bu yıl bütçesine bir 
milyon küsur bin liralık ödenek konulması lâzım gelmekte ise de bu yıl vergilerinin tesbiti bazı ih
tilâfların halli ve komisyonların teşkili ve sahiplerinin müracaatı gibi geçecek zamanlar düşünüle-
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rek gelecek yıl bütçesine daha fazlasile ödenek konulmak üzere (700 000) liralık ödenek teklii 
edildiği anlaşılmıştır. 

Bölüm 18. Harita ve kadastro işleri: Fevkalâde haller dolayısiyle alât ve edevat celp edileme
mekte olduğundan bazı harita yaptırılabilmesi için (5 000) liralık ödenek teklif edildiği anlaşıl
mıştır. 

Bölüm 19. Geri verilecek paralardan ihtiyaca göre (40 000) liralık ödenek konulmuştur. 

Bölüm 21. Yapı ve onarma işleri: Onarma Genel Müdürlüğü binası için 1937 yılındanberi kira 
verilmekte ve genel müdürlük teşkilâtı iki bina içinde bulunmaktadır. Genel müdürlük binasına baş
lanması ve bir kısmının yapılması için (700 000) liralık, fidanlıklarda yapılacak binalar için 
(350 000) liralık ve yapılmasına başlanan Bursa orta okulunun bitirilmesi için (750 000) liralık 
ve onarma işleri için de (30 000) liralık ki ceman (1 830 000) liralık ödenek teklif edildiği ve 
bunun hakikî bir ihtiyaca cevap verdiği anlaşılmıştır. 

Bölüm : 22. — Orta orman okulları : 335 öğrencinin iaşe, yakacak, ilâç, giyecek, kitap, alât ve 
edevat ve bilûmum müteferrik giderlerin Millî Eğitim Bakanlığındaki emsali gözetilerek hesap edil
mek suretiyle kurslarda dâhil olarak (250 400) liralık ödenek teklif olunmuştur. Geçen yıla naza
ran noksan teklif olunması sebebi gerekçe de izah edilmiştir. 

Bölüm : 23 — Devlet işletmeleri döner sermayesi : Geçen yıl raporumuzda bildirildiği üzere yurt 
ormanları tamamen Devletleştirilmiş ve isletme adedi de yüz beşi bulmuştur. Bugün işletme büt
çesinin gider yekûnu doksan altı küsur milyon lirayı bulmuştur, işletme de kullanılan memur ve 
hizmetlilerin bir kadrosu bu raporumuzda ilişik olarak sunulmuştur. Orman işletmeleri istihsali
nin yurddaşlar ihtiyacına daha ucuz bir surette verilmesi temenniye lâyık görülmektedir. İşletme
lere şimdiye kadar Genel Müdürlük bütçesinden verilen sermaye miktarı yedi aylık bütçeden veril
mek üzere bulunan (500 000) lira yardımla (3 900 000) liraya baliğ olmaktadır. Bu gün Orman 
Genel Müdürlüğü bütçesini karşılamak için gelir olarak onbir milyon küsur lirayı işletmelerden al
maktadır ki kanaatımıza göre yeni kurulmuş olan bu iktisadi müesseselerden böyle bir gelir isten
mesi bu müessesenin gelişmesine engel olacağı tabiîdir. Kuruluş halinde bulunan ve nihayet memle
ketin birçok ekonomik kaynaklarına faydalı olan ormanlarımızın imar ve ıslâhını deruhde eden iş
letmelerin daha iyi gelişmesini temin için döner sermayesine umumî bütçeden büyük yardımlar ya
pılmasını lüzumlu görmekteyiz. Aksi takdirde paraya ihtiyacı olan işletmelerin gelişmeleri ge
cikecektir. ( 

Geçen yıl raporumuzda bildirildiği gibi ticari bir gaye takip etmeyen orman işletmelerinden ka
zanç, muamele ve arazi vergilerinin istenilmesindeki isabetsizliği bir defa daha tekrar ediyoruz. İş
letmeler bu vergiyi verecek bir halde olmadığı da anlaşılmaktadır. Bunun bir prensipe ve bir neti
ceye bağlanmasını Maliye ve Tarım Bakanlıklarından ve işletme kadro, bütçe ve muhasebe teşkilâtının 
evvelki raporlarımızda bildirdiğimiz gibi Millî denetlemeye tâbi tutulması ve genel müdürlük muhasebe-
siyle işletme muhasebesinin birleştirilmesi hususundaki tedbirlerin bu yıl içinde almmasmı Tarım 
Bakanlığından dilemekteyiz. 

Gelir bütçesine gelince : Orman Genel Müdürlüğünün hizmetlerini karşılıyacak olan işbu gelir
lerin hemen hemen Devlet orman işletmelerinden alınacak tarife bedeliyle Orman Genel Müdürlüğü 
bütçesinden aylık alıp işletmelerde çalışanların işletme umumî masraflarına dâhil olan paralardan 
Genel Müdürlük bütçesine iadesi lâzımgelen paralardan ibaret olduğu anlaşılmıştır.. Bu hususta 
Genel Müdürlükle temas edilerek bu gelirin 1946 bütçe yılı içinde tahsil edilerek genel müdürlük 
hesabına yatırılacağı bildirilmiştir. 

Yozgad Milletvekili , h, Mardin Milletvekili 
A. Sungur ;"*'"'\ B. Erten c _j 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu 28 .XI, 1945 
Esas No. î/482 
Karar No. 4 

Yüksek Başkanlığa 

Başbakanlığın 1 . X . 1945 tarih ve 6/2213 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan Or
man Genel Müdürlüğünün 1946 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı Komisyonumuza verilmekle Ta
rım Bakanı Şevket Raşit Hatipoğlu ve Maliye 
Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel 
Müdürü hazır oldukları halde incelendi ve görü
şüldü. 

Gider bütçesi : 
Genel Müdürlüğün 1946 yılı gider bütçesi 

1945 yılı yedi aylık bütçesinin naz>ari olarak 12 
aylığı tutarından (1 243 833) lira noksan olarak 
teklif edilmiştir. 

Orman İşletmeleri döner sermayeli hale geti
rildikçe işletmelerde hakikî kadrolar tatbik edil
mekte ve diğer giderler dahi işletme bünyesi 
içinde temin olunmaktadır. Genel Müdürlüğün 
maaş, ücret ve diğer gider tertipl erindeki 
azalmalar bu sebepten doğmaktadır. Azalma
ların ve bazı tertiplerdeki cüzi artışların 
miktar ve sebepleri Hükümet gerekçesinde 
ve özel raportörün raporunda gösterildiği 
için burada tekrarında fayda görülmemiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü bütçesinin ince
lenmesi sırasında ormanlarımızı tahribe sebep 
olan âmiller anasında bilhassa kara keçi konusu 
üzerinde durulmuş ve Hükümetçe keçi sahiple
rini de düşünerek alman tedbirler uygun gö
rülmüştür. 

Bazı vilâyetlerimizde görülen yakacak sıkın
tısının, ormanlarda işletmeler kurulup taşıt 
vasıtaları da artınldkça, millî serveti de tah
rip etmeksizin yapılacak muntazam kesimlerle 
bertaraf olacağı anlaşılmaktadır. Faaliyet ha

linde bulunan 108 işletmeye 1946 yılında yenile
rinin ilâve olunacağı, ormanlarda çoğaltıcı bir 
işletme sistemine devam edileceği takdirde karşı
lanacak bir keyfiyettir. 

delir bütçesi : 
İdarenin gelirindeki azalış giderlere muvazi

dir. ve aynı sebeplerden ileri gelmektedir. İşlet
meler döner sermayeli kurullar haline geldikçe 
Genel Müdürlük gelirlerinde ve giderlerinde bu 
azalış tabiî olarak devam edecektir. 

Bütçe tasarısı : Her yıl konulması mûtat hü
kümleri kapsıyan Bütçe Kanunu tasarısı Komis
yonumuzca da aynen kabul olunmuştur. 

Kamutayın onayına konulmak üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Kâtip 
İstanbul 
F. öymen 

Bolu 
Dr. Z. Ülgen 

Diyarbakır 
Ş. Vluğ 
Hatay 

11. Selçuk 
Kütahya 

ff. Pekcan 
Samsun 

M. A. Yörüker 

Başkan V. 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 

Aydın 
Gri. R. Alpman 

Çanakkale 
S. T. Arsal 
Giresun 

M. Akkaya 
İsparta 

M. Karaağaç 
Mardin 

R. Erten 
Trabzon 

M. S. Anamur 

Sözcü 
Tokad 

ff. N. Keşmir 

Burdur 
Ş. Engineri 

Diyarbkaır 
R. BeJcit 
Giresun 

A. Sayar 
İstanbul 
ff. Kortel 

Rize 
T. B. Balta 

Yozgad 
S. tçöz 

Yozgad Zonguldak 
A. Sungur ff. A. Kuyucak 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Orman Genel Müdürlüğü 1946 yûı Bütçe 

Kanunu tasarısı 
MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1946 

yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (11 714 564) lira ödenek veril
miştir. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğü, 1946 
yılı giderlerine karşılık olan gelirler, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösteridiği üzere (11 714 564) 
lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 
1946 yılı içinde tahsil edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4. — Orman Genel Müdürlüğünün, 
3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine giren hiz-
metlileriyle taşıtları bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Numarasiyle adları bağlı (E) işaretli cetvel
de yazılı bölümlerden 3656 sayılı kanunun 9 ncu 
maddesi gereğince yönetimi gerekli geçici hiz
metler için, aylık ücretli memurlar ve hizmetli
ler kullanılabilir. 

Bunların kadrolariyle 3656 sayılı kanunun 13 
ncü maddesi hükümlerine uygun uzmanlık yer
leri Bakanlar Kurulu karariyle belirtilir ve er
tesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine verilir. 

Bu bölümlerden alınacak kadroların eldeki 
kadrolara ekleme olmaması gerektir. 

MADDE 5. — Orman Genel Müdürlüğü ku
ruluşu hakkındaki 3204 sayılı kanunla eklerine 
bağlı cetvellerde yazılı kadrolardan, bağlı (L) 
işaretli cetvelde gösterilenler 1946 yılı içinde 
kullanılamaz. 

MADDE 6. — 1946 yılı içinde kapatılmak 
üzere (500 000) liraya kadar kısa süreli avans 
alınması ve hesaplar açılması için bağıtlar yap
mağa Tarım Bakanı izinlidir. 

MADDE 7. — Orman Kanununun kamulaş-
tırmıya ilişkin hükümlerini yerine getirmek ve 
Devlet orman işletmesinin kuruluş ve işletilmesi 
için 1947 yılı başından itibaren 5 yıl bütçesine 

konacak ödeneklerden verilmek'üzere (1000000) 
liraya kadar ödünç para alma bağıtı yapmıya 
veya hesaplar açtırmıya Tarım Bakanı yetkili
dir. 

KOMİSYONUN DEĞÎŞTÎRÎŞt 
Orman Genel Müdürlüğü 1946 yü% BÜ4çt 

Kanunu tasarın 
MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmîıçtir. 

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Ayniyle fcitral eâilmiftir. 

(S. S*5?*rjl0) 
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MADDE 8. — Orman Genel Müdürlüğü orta 

ve bölge okullarında okuyacak öğrencilerden alı
nacak ücretler, bağlı (M) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

MADDE 9. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili olduk
ları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bölümlere 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

1937 - 1944 yılarına ilişkin olup Genel Mu
hasebe Kanununun 93 ncü maddesine göre za
man aşımına uğramamış ve karşılıkları yıllan 
bütçelerinde bulunan borçlar, 1946 yılı bütçe
sinin gider bölümleri artıklarından eski yıllar 
borçları bölümlerine Maliye Bakanlığınca akta
rılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 10. — 1508 sayılı kanun gereğince 
amenajman ve ağaçlandırma işlerinde çalışacak
lara verilecek gündelik tazminat, Başmühen
disler için (350) başmühendis yardımcıları için 

(300), mühendis ve mühendis yardımcıları için 
(250) kuruştur. 

MADDE 11. — 3116 sayılı Orman Kanunu
nun belirttiği hüküm ve şartlar gereğince or
manların sınırlama işine 1946 yılında da devam 
olunur. 

MADDE 12. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanun, 1 Ocak 1946 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 14. — Bu kanunu, Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 
Millî Savunma Bakam 

A. E. Artunkal 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 

Yücel 
Ekonomi Bakanı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Fuad Sirmen Dr. S. Konuk 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 

Suat H. Ürgüblü Ş. B. Hatipoğlu 
Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı 

A. F. Cebesoy R. Karadeniz 
* Çalışma Bakanı 

Dr. S. Irmak 

Adliye Bakanı 
B. Türel 
içişleri Bakanı 

Hilmi Uran 
Maliye Bakanı 
N. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
Sırrı Day 

MADDE 8. — 
B. K. 

Ayniyle kabul edilmiştir, 

MADDE 9. -— Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MA DDF, i i. — Ayniyle kabul edilmişti)'. 

MADDE 12. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 13, ~ Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. ŞayBH : 10 ) 
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A - CETVELİ 

1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. Ödeneğin çeşidi Lira LİTa Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek, emekli ikramiyesi ve 

benzeri özlük haklar 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

Memurlar aylığı 
Açık aylığı 
Emekli, dul, yetim aylık ve 
ödenekleri 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Hizmetliler ücreti 
Askerlik dersi öğretmenleri üc
reti 

Bölüm toplamı 

Kanunu gereğince memurlara 
verilecek bir üst derece farkı 
ve emekli kesenekleri 
. . . . sayılı kanun gereğince ya
pılacak ödemeler 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 

1 988 652 
18 000 

100 000 

2 106 652 

132 046 
188 548 

599 

321 193 

0 

0 

19 000 

3 142 624 
25 000 

160 000 

3 327 624 

227 505 
347 327 

855 

575 687 

846 113 

0 

47 000 

3 142 624 
25 000 

160 000 

3 327 624 

227 505 
347 327 

855 

575 687 

0 

846 113 

47 000 
5 1683 sayılı kanunun 58 nci 

maddesi gereğince verilecek 
emekli ikramiyesi 12 000 20 000 20 000 

6 4178, 4598 ve 4599 sayılı ka
nunlar gereğince verilecek 
zamlar ve yardımlar 

1 Çocuk zammı 141 000 238 000 238 000 
2 Yakacak zammı 4 100 7 000 7 000 
3 Doğum yardımı 22 000 20 000 20 000 
4 ölüm yardımı 10 000 15 000 15 000 

(S. Sayjsı ; 10). 



1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

5 Aynı yardım 396 113 642 600 642 600 

Bölüm toplamı 573 213 922 600 922 600 

1437 sayılı kanun gereğince ve
rilecek avans 4 700 3 700 3 700 

îkinci hısım ~ Yönetim gider
leri 

Birinci kısım toplamı 3 036 758 5 742 724 5 742 724 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

İller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

j Bölüm toplamı 

Basili kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telef on ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

7 000 
4 000 
1 700 
3 000 
4 000 

19 700 

2 000 
1 700 
4 000 
5 500 
2 000 

15 200 

20 000 

100 351 

9 000 

10 000 
7 000 
2 900 
5 000 
6 000 

30 900 

3 000 
2 000 
3 500 
5 000 
3 500 

17 000 

30 000 

205 347 

18 000 

10 000 
7 000 
2 900 
5 000 
6 000 

30 900 

3 000 
2 000 
3 500 
5 000 
3 500 

17 000 

30 000 

205 347 

18 000 

Bölüm toplamı 109 351 223 347 223 347 

J(S. Salısı: 101 
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B. M. 

12 
13 

1 
2. 
3 

4 

Ödeneğin çeşidi 

Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 
Motorlu taşıt giderleri 
Motorsuz taşıt giderleri 
Motorlu taşıt satmalma kar
şılığı 
Motorsuz taşıt satmalma kar
şılığı 

Bölüm toplamı 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

23 000 

37 000 
33 000 

220 000 

39 500 

329 850 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

37 500 

80 000 
31 200 

191 000 

19 100 

321 300 

37 500 

80 000 
31 200 

191 000 

19 100 

321 300 

I I - özlük olanlar 
14 Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 
3 Müfettişler yolluğu 
4 Yabancı memleketlere gönde

rilecekler yolluğu 

15 
16 

17 500 
40 000 
35 000 

25 000 
40 000 
55 000 

4 000 

25 000 
40 000 
55 000 

4 000 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 

İkinci kısım toplamı 

92 501 

8 000 

22 000 

639 602 

124 000 

8 500 

20 000 

812 547 

124 000 

8 500 

20 000 

812 547 

17 

üçüncü hısım - umre hizmet
leri 

1 - Sürekli olanlar 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Teknik hizmetler giderleri 
Sınırlama 
Amanejman 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
Hastalıklar ve böcekler 
Yangınlarla savaş 
Kamulaştırma 

212 000 
150 000 
919 000 
30 000 
25 000 

500 000 

325 000 
150 000 

1 040 000 
25 000 
40 000 

700 000 

325 000 
150 000 

1 040 000 
25 000 
40 000 

700 000 
j( S. Salısı: 10 \ 
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1945 1946 yılı için 

Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

7 Teknik denemeler ve orman 
evleri 

27 Staj ve tahsil için yabancı 
memleketlere gönderileceklerin 
yolluk ve ödenekleri 

(S. 'Sapsı: 10 ^ 

Bölüm toplamı 1 386 001 2 280 001 2 280 001 

18 Harita ve kadastro işleri 1 5 000 5 000 
19 Genel Muhasebe Kanununun 

48 nci maddesini ilgilendiren 
giderler 

1 Geri verilecek paralar 23 000 40 000 40 000 
2 Mahkeme harçları 15 000 25 700 25 700 

Bölüm toplamı 38 000 65 700 65 700 

20 Mahkeme giderleri 15 000 25 700 25 700 
21 Yapı ve onarma işleri 1 350 000 1 830 000 1 830 000 
22 Okullar ve kurslar genel gider

leri 
1 Orta orman okulları 240 000 245 400 245 400 
2 Kurslar 3 000 5 000 5 000 

Bölüm toplamı 243 000 250 400 250 400 

II - Geçici olanlar 
23 Devlet İşletmeleri döner ser

mayesi 500 000 500 000 500 000 
24 Pasif korunma 5 000 1 1 

I I I - Çeşitli olanlar 
25 Yazı, yayın ve propaganda iş

leri 25 000 30 000 30 000 
26 Yabancı uzmanlar ve tercü

manları 
1 Ücret 1 1 1 
2 Yolluklar ve başka giderleri 1 1 1 

Bölüm toplamı 2 2 2 
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ödeneğin çeşidi 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Veznedarlık işleri giderleri 
Para taşıma giderleri ve acyo 
Banka veznedarlık ücreti 

Bölüm toplamı 

Kurumlara katılma payı 
Düşünülmiyen giderler 

Üçüncü kısım toplamı 

7 850 
4 700 

12 550 

1 
1 

4 024 557 

13 450 
8 050 

21 500 

13 450 
8 050 

21 500 

1 
1 

5 008 307 5 008 307 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

10 000 10 000 10 000 

1941 - 1944 v i l l an borçları 
1928 - 1940 » 

Bölüm toplamı 

Hükme bağlı borçlar 
1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi gereğince kâğıt para amor
tismanı 

Dördüncü kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

18 000 
2 000 

20 000 

8 000 

90 886 

128 886 

3 036 758 

639 602 

4 024 557 

128 886 

13 000 
2 000 

15 000 

10 000 

115 986 

150 986 

5 742 724 

812 547 

5 008 307 

150 986 

13 000 
2 000 

15 000 

10 000 

115 986 

150 986 

5 742 724 

812 547 

5 008 307 

150 986 

GENEL TOPLAM 7 829 803 
( S. Sayısı: 10 ) 

11 714 564 11 714 564 
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B - CETVELİ 

\ . ' 
f •'*,-''•''.' 

Gelirin çeşidi 

Devlet ormanlarından eldeki 
sözleşmelerle yapılacak tah
silat 
Eski yıllar satışından yapıla
cak tahsilat 
Çeşitli gelirler 
Orta okullar gelirleri 
Devlet işletmelerinden alına
cak orman tarife karşılığı 
İşletmeler umumî masrafla
rından Genel Müdürlük hissesi 
Genel bütçeden yapılacak yar
dım 
Vakıf ve özel ormanlar 

1945 
Yılı 7 aylık 
tahminleri 

Lira 

162 275 

212 000 
30 000 
6 781 

8 668 463 

0 

1 020 833 
100 000 

1946 yıl 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

80 000 

128 000 
35 000 
9 075 

6 066 000 

5 396 489 

0 
0 

ı için 
Komisyonca 

tahmin edilen 
Lira 

80 000 

128 000 
35 000 
9 075 

6 066 000 

5 396 489 

0 
0 

GENEL TOPLAM 10 200 352 11 714 564 11 714 564 

(S. Sayaa : 10 ) 
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C-CETVELÎ 

Gelirin dayandığı kanun ve nizamnameler 

Tarihi No. Bağlık 

Kanun 
» 

8 . 2 . 1937 
18 . 6 . 1938 

3116 Orman Kanunu 
3444 Orman Kanununa ek kanun 

Memuriyetin adı 

MERKEZ 
Daktilo 

» 
•» 

Şoför 
Motosikletçi 
Takipçi 
Kaloriferci 
Baş odacı 
Odacı 

•» 
•» 
» 

İLLER 

Daktilo 
Odacı 

» 

Usta fidancı 
Makinist 

» 
Şoför 
Ambar memuru 

Fidanlıklar 

D - CETVELÎ 
Sayı D e ret j Memuriyetin adı 

3 
50 
20 

1 
2 

15 
13 

120 
100 
90 
85 
75 
140 
80 
70 
70 
70 
60 
50 
40 
35 

80 
35 
30 

250 
150 
140 
120 
75 

Fiş memuru 

Kâğıt yollama memuru 
Puvantör 
Başfidancı 

» 
Fidancı 

» 
Daktilo 
Arabacı 
Bekçi 

Aşçı 
Hizmetçi 

Sn yi 

8 
7 
6 
15 
1 
9 
11 
37 
15 
13 
14 
1 
10 
12 
16 

Ücret 

100 
85 
75 
75 
140 
120 
100 
100 
85 
75 
75 
60 
50 
60 
50 

Orta ve mıntaka orman okulları 

Askerlik ders öğretmenleri 
aylık) 
Doktor 
Şoför 
Aşçı 
Balıçivan 
Gece bekçisi 
Hizmetçi 

» 

Okullar yatılı öğrencileri 

(On 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
6 
10 
6 
6 

356 

36 
100 
50 
50 
50 
40 
40 
35 
30 
25 
20 

( S. Sayısı : 10 ) 



Taşıt kadrosu 

>> 
03 

02 

1 
1 
1 
1 
1 
6 
3 
1 
2 

23 

2 

1 
2 
4 
6 
1 

22 

No. 

1932 
65 
12 

Çeşidi 

Kaptıkaçtı 
Motosiklet 
Kamyonet 
Traktör 

» 
Çift atlı alaba 
Tek atlı araba 
Yaylı binek araba 
Fayton 
Koşum, sürüm ve 
binek hayvanı 
Merkep (Saka) 

Otobüs 
Bisiklet 
Çift atlı araba 
Tek atlı araba 
Fayton 
Koşum, sürüm ve 
binek hayvanı 

Marka 

Fort 
Biemme 
Fort 
Hanomak 

» 

Motor No. 

1 

12704.A 
701242 

18-4396794 
25167-18902 

16828 

Göreceği iş 

Genel Müdürlük 

Genel müdürlük servisinde 
» » » 

Eskişehir fidanlık işlerinde 
îçel okaliptüs işlerinde 
Eskişehir fidanlık işlerinde 

Daya 
ı sür 

kullanılmaktadır. 
» 
> 
> 
> 

Fidanlıklarda kullanılmak üzere 
X- » 

» » 
» •» 
> •» 

» 
» 
» 
> 

1945 bütçesinden satın ahnmak üzere bulunan 

Genel müdürlük servisinde 
» » » 

kullanılmak üzere 
> > 

Fidanlıklarda kullanılmak üzere 
•» » 
» » 
» » 

> 
» 
> 

Otobüs 

Kamyon 
Kamyonet 
Traktör 

1946 ytknda mUn alınacak motorlu ve motorsuz taşıtlar 

Birisi Genel müdürlük servisinde iki adedi de 
Bolu ve Bursa okullar servisinde kullanılmak 
üzere 
Fidanlıklarda kullanılmak üzere 



— 27 — 
H O O O O ( M ( M N ( N i M ( M l N N ( N ( M ( M 
^T 4̂* *Cr **T* *^^ ^p ^T" ^T" ^^* ^^" ^J" Vj I ^ ^ ^ ^ T̂* ^T" 
O C J f f l 0 5 0 ) O J O ) 0 5 0 5 0 5 C i 5 1 f f l f f l f f l â 

^T* ^-1' ^T ^ f ^ ^ *̂ P ^T T̂* ^^* 

CO 
oo 

m 
CO 
T H 

lO 
CO 

ın> 
CO 
r-l 

İO 
CO r-l 

oo 
r-l 

t-

27
 00 

t-
rH 

00 

17
 00 00 

t-
t ^ o o o o o o o o o o o o o o 

<M (M 

o o o o o o o o o o o o o o 
O û O O W i f l W W 5 i f l W W t t i f l - W v f i v o m t o o o o o o o o o o o 

o o o o o o o o o 
o o o o o t - t - t - t -

I Û W n W W 0 9 M 0 0 M 0 0 Q 0 M . » 0 0 0 0 W Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l O l f l » O l O 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

3 £ * * * * * * * * * * * * * ;» * * * * * * * * 

* * * * ^ A * * * * * * * 

(M 
Oi r-4 
CM 
tH 
oö OS 

t~ 
(M ıft 
(M 
r-i 
oö OS 

t-
oo t-S? oö OS 

O 
OS t> 
(M ıH 
oö os 

CO 
OS t-
<M 
r-l 
oö CS 

^ m o 00 
lO 
oö r-l 

T-l 
CO 
o OO 
"? oö T H 

CM 

o> 00 
"? oö r-l 

ır?> 
co O oo ve 
oö r-l 

t-
co O 
00 
"? oö rH 

o t-
o oo "? oö TH 

T H 
t-
o 00 
IÇ> 
oö r-l 

l£> 
t~ O 
00 
ırp oö TH 

CO 
t-
o 00 
LO 
oö TH 

00 
t~ 
o 00 
uo oö r-l 

es t-
o 00 
"? 00 
r-l 

M 
CO 
o oo •m oö İH 

irs on O 
00 
LO 
oö T H 

es oo o oo m oö r-l 

CO 
CO r-l 
00 iç 
oö r-i 

t-
CO r-l 
OS 
Iİ5 
GO 
TH 

(M 
CO CM 
.rH 
I 

os 

CO 
CO CM 
ıH 
lA es 

CO 
18 r-l 

I 

lO OS 

CO 
t~ CM 
TH 

I 

lO es 
frı H H H H f H H H H E H E H ^ H E - < H H E - < " e H H 

ta 
* * * A * * * * * * * * * * * * 

S 
* * ,>- * * 

I 
* * A * * * A * * A * * * * * A * * * ' * * * * * 

( S. Saym : 10 ) 



28 — 

3 

S.S 

S 

.s* 

: 0 

( M M 

O O 

( M ( M 
« # HH 
O O 

( M <M 

o o 
CN LO 

rr HH 
O O 

rfj ^ H^ 
• ^ H^ı HH 

HH H 1 Tf l 
H^ HH Tf l 3 r h ^ ı n W T t l W ( M ( N î q ( M 

TP T f Tp T̂ 4 ^H ^p Tp ^H T^H T^H 
(M (M 
rH T * 

r H r-1 r-İ T H 
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

T H T H T H t H 
H H O O O O O O C O C O O : 
tH r-İ r-İ r-İ r-İ r-İ r-İ LO* ı—J T-H rH T H T H T H r-j • r-İ ıH ıH r-j ̂  ^ 

c6 co co co' co' co' co' co co co co 
t- O O O 

TH 
ö d 

<M co co co co co 
(N OJ <M (M C\I 

O O 
co co 
(M CM 

O O L O L O L O ı O L O O O O O O O O O O O O O r H r H O t - - I > - t - - l > t - t - [ ~ t ~ 
0 0 < M C M C ^ C < I C V 1 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 
O h - O O O O O t - O O O O O O O O O O O t > - t ~ > - O t - t ^ l > - t > l > ' t r - t r - l > -

K Î Ö ( N 0 ] N ( M N a « I C 0 C 0 C 0 C 0 ı M M C 0 M M C 0 t - [ » O ^ t > t - t - t - f - h n 
i — l ı — l ı — İ r — l ı — İ r — l ı — l ı — l ı — i —-I r~t i—I 

s 

S 

r5 
* A * * * ^ 

* * *S A A A * * J* A * * * * * * * * A A A * 

c 12J 
SU 

O 8 

LO 
H^ 
co ıH 

95
-

TH 
(M LO 
r-İ 

95
-

<M 
00 
HH 
O ı—1 
K-̂  
y> 

PQ o co 

t- co co 
LO TH O m H H O TH TH 1—i T—1 T—1 
K- K ^ K-J> r> K* 
ffl ffl W 
05 05 05 
co co co 

00 
t— 
LO 
r-İ 
r-İ 

> 
cq OJ 
CO 

c<ı HH 
LO 
00 
co HH 

r-İ 
HH 
00 
o o LO 
o 
o H 

o co o o o LO 
o 
o 
EH' 

LO 
co HH 
oo o LO 
O 
05 
EH 

r-İ 
O 
C^ 
O 
05 
LO 
O 
O 
&H' 

r~ co oo o o LO 
05 
O 
H 

(M 
HH 
00 
o o LO 
o 
o 
H 

co 
ıi"*> 

oo 05 
o LO 
05 
o 
EH' 

r> LO 
oo o o LO 
o 
o 
EH' 
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B. 

E - OETVELÎ 

Giderin çeşidi 

17 Teknik hizmetler 
18 Harita ve kadastro işleri 
20 Mahkeme giderleri 
21 Yapı ve onarma iğleri 
26 Yabanccı -azmanlar ve tercümanlan 

Görevin çeşidi 

İLLER 
Birinci sınıf kıdemli orman 
mühendis yardımcısı 
ikinci sınıf kıdemli orman mü
hendis yardımcısı 

L . OETVELÎ 

Sayı Aylık 

1 

1 

70 

60 

D. Görevin çeşidi 

8 Üçüncü sınıf kıdemli orman 
mühendis yardımcısı 

13 Kondöktör 
14 Sınıf 2 orman kâtibi 
14 » 2 mesaha memuru 

Sayı J 

1 
27 
30 

250 

Mık 

50 
20 
15 
15 

M - OETVELÎ 
» - • • • • 

Okulun adı 

Bursa Orta Orman Okulu 
Bolu » » * 

Yıllığı 

375 
345 

( S. Sayısı : 10 ) 
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B. : 6 — 4178, 4598, ve 4599 sayılı kanunlar gereğince verilecek ödenekler ve yardımlar 
Emelkilerin çocuk ödeneği ve aile başına verilmesi lâzımgelen aynı yardımlariyle gider bölümle

rinden ücret alanların çocuk ödeneği doğum, ölüm ve aynı yardımları da bu bölümlerden ödenir. 

B. : 13 - M. : 1 — Taajıt giderleri 
Motorlu taşıtların işletme, onarma ve garaj giderleriyle motorsuz taşıtların donatım, onarma ve 

hayvan yem ve sair bütün giderleri 

B. : 13 - M. : 3 - 4 — Motorlu ve motorsuz taşıtların satınalma karşılığı 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar için satınalmacak motorlu motorsuz taşıtların parasıda bu bölümden 

ödenir. 

B. : 14 - M . : 4 — Yabancı memleketlere gönderilecekler yolluğu 
Kongre ve konferanslara katılma ve bilgili incelemeler için gönderileceklerin »yol parası ve gün

delikleri bu bölümden ödenir. 

B. : 15 — Giyecekler 
Hizmetlilerin elbise, ayakkabı, paltoları ve memurların iş çalışma kömlekleri ve şoförlerin mu

şamba, çizme ve buna benzer ihtiyaçtan. 

B. : 17 — Teknik hizmetler Sınırlama, amenejman, ağaçlandırma ve fidanlıklar hasta
lılar, böcekler, yangınlarla savaş, kamulaştırma, teknik denemeler ve ormanevleri 

İşbu hizmetlerin herbiriyle ilgili (öteberi giderleri, döşeme ve demirbaş, aydınlatma ve ısıtma 
kırtasiye basılı kâğıt ve defterler) gibi yönetim giderleriyle Amenejman ve ağaçlandırma işlerinde 
çalışacak mühendislere verilecek tazminat yevmi yeleri ve yol paralan ve yine işbu hizmetlerin her 
birinde geçici görevle kullanılacak memur ve hizmetlilerin ücret ve yol paralan ve geçici olarak 
dışardan memur edilenlerin yol paralan, amele gündelikleri, kesmek, taşımak ve temizleme ve top
lama ve işletme giderleri alât, edevat, çadır, boya gereci, telefon makinesi ve gereci satın
alma tesis ve mükâleme karşılığı, elektrik tesis ve yakma, su parası, motorlu su tulumbalarının sa
tınalma karşıkklariyle genel işletme ve onarma giderleri ve bu işler için yapılacak ev, ku
lübe, ahır, yol ve köprü kuruluş ve onarma giderleri, silâh ve cephane satınalma, ilâç 
parası, doktor, veteriner vizite ücretleri orman ve arazi satınalma ve kamulaştırma tazminat karşı-
lıklan, vergi, resim, pul ve sair tekâlif ilân ve tebligat ücretleri ve bu işlerde çalışan amelenin te
davi ilâç ve yol giderleriyle bunlara verilecek tazminat bu bölümün ilgili kendi maddelerinden ve
rilir. 

B. : 18 —- Harita ve kadastro İşleri 
17 nci bölümdeki formül bu fasıl içinde yürütülür . 

B. : 21 — Yapı ve onarına işleri 
Arsa ve binaların satmalma, kamulaştırma yapı ve kuruluşiyle mevcutlarının onarma ve büyü

tülmesi ve yapısı ile esaslı onarma kontrol memurları ücret ve genel giderleri ile işbu arsa ve bina 
larm tapuca kütüğe geçirildiği tarihten itibaren tahakkuk etmiş ve edecek vergisi ve yapıya ait 
poroje ve pilân giderleri ve bunlar için açılacak yarışma değer ve giderleri de bu bölümden verilir. 
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B. : 22 — Okular ve kurslar genel giderleri 

Kampa ait bütün giderler de bu bölümden verilir. 

B. : 25 — Yazı, yayımı ve propaganda işleri 
iktisadi ve meslekî mecmualar kitap» gazete ve harita satınalma, telif ve tercüme Ücretleri basm 

ve yayım yenileme karşılığı giderleri, filim makina satınalma hazırlama ve kira karşılıkları, haber 
alma ve propaganda giderleriyle bu giderlerle ilgili yardımlar bu bölümden verilir. 

B. : 26 — Yabancı uzananlar ve tercümanlar 
Sözleşme gereğince verilmesi lâzım gelen ücretler ile geliş ve gidişyol paraları ve bunlarm memleket 

içlerinde herhangi bir görev ile gidiş ve geliş gezintilerine ait yol parası ve gündelikleri de bu bölüm
den verilir. 

B. : 27 — Staj ve tahsil için yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluk ve ödenekleri 
Yabancı memleketlere gönderilecek ve memlekete dönecek öğrencilere kesin olarak verilecek yol gi

derleriyleaylık ücret,okui ve lâboratuvar ücretleri ve bu gibi bütün öğrenim ve tedavi giderleri bu 
bölümden ödenir. 

B. : 29 — Kurumlara katılma payı 
Sözleşme gereğince verilecektir. 

B. : 31, 32 — Geçen ve eski yıllar borçları 
Teşkilâtı kaldırılmış olan Orman Koruma Genel Komutanlığının geçen ve eski yıllar borçları 

da bu tertipten ödenir. 

(S; Sayısı: 10 ) 
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1946 yılı 

Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme G, M. bütçesi 



Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdürlüğü 1946 yılı 
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe komisyonu 

raporu (1/479) 

T. C. 
Ba§bakatnhk 

Muamelât Genel Müdürlüğü 1 . X . 1945 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/430, 6/2213 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkaalfcğma 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 yılı için hazırlanıp Bakanlar 
Kurulunca 29 . IX . 1945 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlastınlan Bütçe Kanunu tasarısı 
gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Devlet Denizyolları ve Limanları işletme genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
gerekçesi 

Devlet Denizyolları ve Limanları Işletmıe Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanunu tasanaıı 
tün işler gözönünde tutularak gider bütçesi 44 bölüm üzerinden tertip edilmiş bulunmaktadır. 

Bu bütçenin yapılışında geçen yıllar içinde yapılmış olan giderler esas tutulmuştur. 

Birinci bölüm : 

Mtemur ve hizmetliler kadrosuna göre icabeden miktar konulmuş olup geçen yıla nazaran de
ğişiklik yoktur. 

2, 3, 4 ncü bölümlerde bir değişiklik mevcut değildir. 

Beşinci bölüm ödeneği bütçe zaruretine binaen geçen yıla nispetflıe noksan konmuştur. 

Altıncı bölüm : 

4178,4598 ve 4599 sayılikanunFıar gereğince ve ihtiyaca göre konmuştur. 

İkinci kısmıı teşkil eden yönetim giderlerinden bürolara ait olan 7 nci bölümden 14 ncü bölüme 
kadar eski yıllara nazaran esaslı bir değişiklik yapılmamış ancak ihtiyaca ve Posta, Telgraf ve 
Telefon Genel Müdürlüğünün bildirdiği miktara göre bu bölümde bir miktar artırma yapılmıştır. 

Onbeşinci bölüm : 

Bu bölümde geçen yıla nazaran görülen fazlalık bu yıl içinde satmaimmıası veya yaptfTîilması 
düşünülen gemilerin taksitini karşılıyabilecek miktardan ibarettir. 

16, 17, 18, 19, 20 ve 21 nci bölümlerde geçen yda nazaran bir fazlalık yapılmamıştır. 

( S. Sayısı : 11) 



— 3 — 
22 nci bölümde bir değişiklik yapılmamış, 23 ncü bölümde ihtiyaç nispetinde bir miktar artı

rılmıştır. 

Kurs giderlerine ait bulunan 24 ncü bölümde görülen noksanlık genel ihtiyaçların evvelki se
nelerde temin edilmiş bulunmasından ileri gelmektedir. 

25 nci bölümjde bir değişiklik yoktur. 

Yabancı memleketlerde bulunan öğrencilerimizden birkaçının tahsillerini bitirerek yurda döne
cekleri için 26 ncı bölümün birinci maddesinde bir miktar noksanlık yapılmış ve diğer iki maddede bir 
değişiklik yapılmamıştır. 

Yirmi yedinci bölüm : 

Yabancı uzmanlardan ikisi memleketlerine dönmüş olduklarından bunlara ait ödenek düşülmüş
tür. 

28 ve 20 nci bölümlerde bir değişiklik olmayıp 30 ncu hastane ve revir giderleri hastane yatak 
adedinin artırılması münasebetiyle bu bölüm bir miktar fazlalaştırılmıştır. 

31 nci bölümden 40 ncı bölüme kadar geçen yıla nazaran esaslı bir değişiklik yapılmamış yalnız 
satmalman rıhtanlarm sözleşmeleri gereğince senelik taksit ve obligasyon faizleriyle itfa karşılık ve 
giderleri bölümüne geçen yıla nispetle daha çok ödenek konulması yıllık taksitlerin defaten ödenme
sini sağlamak amacından ileri gelmektedir. 

42 nci bölümde bir değişiklik mevcut olmayıp 43 ncü bölüm ödeneği de özel kanuna uyularak 
konmuştur. 

Kırkdördüncü bölüm : 

îş kazalariyle meslek hastalıkları ve analık sigortalan hakkındaki 4772 sayılı kanuna göre üç yüz 
bin lira çoğaltılmış bulunmaktadır. 

Gelir bütçesine gelince : 

Cihan savaşmrn sona ermiş bulunması dolayısiyle 1946 yılı içinde gelirimizin bir kısmmda ba
zı inkişaflar vukua gelebileceği bugünden tahmin ve hissolunmaktadır. Bu itibarla bölüm ve mad
delerde bu inkişaf gözönünde tutulmak suretille gelir bütçemizin genel toplamı (41 388 632) li
raya erişmiş ve bu suretle gider bütçemiz ile tevazün temin edilmiştir. 

Bütçe Kanunu 

1946 yılı Bütçe Kanunu geçen senenin aynı olarak tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

( S. Sayısı : 11) 



Rapor 
24.XI.1945 

Devlet Denizyolları ve Limanları işletmesi Genel Müdürlüğü 1946 yılı bütçesinin tetkiki bize 
havale buyurulmakla yaptığımız incelemelerin sonu aşağıda arz ve ifade edilmiştir. 

Bütçenin genel gelir toplamı tahmini (41 388 632) liradır. Gideri de buna göre ayarlanmıştır. 

Geçen sene bütçesinin yıllık toplamı ise (41070 783) lira idi. 

Bu yıla mukayesesinde (310 000) liralık bir fazlalık görülmektedir. Bunun sebebi aşağıda 44 ncü 
bölümde izah edilmiştir. 

Esas : 

Bu bütçe genel durumu bakımından Muhasebei Umumiye Kanunu . gereklerine uygun görül
müştür. 

Geçen yıla göre bu yılkı bütçenin hususiyeti: 

Bünyesi içinde yaptığı (2 063 024) liralık tasarruflarla gider kısmındaki fazla ihtiyaçlarını 
karşılamış olmasındadır. Bütçenin bölüm ve maddeleri arasnda mütalâa ettiğimiz bu esaslı fark
ları birer birer arz ve izahta faide bulmaktayız. 

1. — Yapılan tasarruflar : 

146 036 Bütçenin maaş ve ücretler kısmına ait birinci bölümünde geçen seneye nazaran gö
rülen bu farkın memur ve hizmetlilerin olağanüstü zam kanunları gereğince almak
ta oldukları paraların ihtiyaca göre hesaplanarak elde edilen tasarruf farkından ileri 
geldiği görülmüştür. 

392 000 Bütçenin idarenin içtüzü gereğince verilecek tazminat ve fazla mesai ve ikramiye 
gibi hizmetler karşılığı bölümünde görülen bu noksanlık yine yukarıda arzedildiği 
gibi tasarrufa fevkalâde riayet gayesiyle elde edildiği anlaşılmıştır. 

57 136 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğeince verilecek zamlar ve yardımlara ait 6 
ncı bölümdeki bu tasarrufun mevcut memurlara ödenecek miktarın hakikisine göre 
hesaplanmasından ileri geldiği görülmüştür. 

342 852 Giyeceklere ait 12 nci bölümdeki bu noksanlık da her yıl verilmesi lâzımgelmiyen 
palto, muşamba ve saire gibi giyeceklerin miadlarma göre bu sene verilmemesinden 
ileri geldiği anlaşılmıştır. 

300 000 Yükleme ve boşaltmaya ait 17 nci bölümdeki bu noksanlık evvelki senelere nazaran 
iş hacmi hesabedilerek tutarına göre ödenek konmasından ileri gelen bir tasarruf oldu
ğu anlaşılmıştır. 

542 852 Bina, fabrika, atelye, Tersane, dok, kızak, rıhtım, iskele, fener Ve başka tesislerin 
yapma, onarma ve kamulaştırma giderlerine ait 19 ncu bölümde geçen seneye nazaran 
görülen bu noksanlık inşa ve tamirat işinin bu yıl konan mikdara göre ayarlan
masından ileri gelme bir tasarruf olduğu ifade edilmiştir. 

114 284 3980 sayılı kanunun 3 ncü maddesi gereğince idareye ayrılan ikiyüz bin sterlinlik 
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kredi karşılığına ait 20 nci bölümdeki noksanlık sebebi bu yıl içinde yapılması mel
huz satınalnıalarda ödenmesi gereken hakikî miktardan artacağı mülâhazasiyledir. 

•113 556 Fabrikalardaki çırak kurslarında okutturulan çocuklara ve diğer masraflara ait 24 
ncü bölümdeki noksanlık da geçen yıla nazaran hesap edilerek fiilen ödenecek mik
tardan artakalan bir tasarruf olduğu görülmüştür. 

12 420 Yabancı memleketlerde okuyan öğrencilere ait 26 nci bölümde öğrencileredn bir kaçı
nın memlekete avdeti dolayısiyle bu miktar tasarruf yapılmıştır. 

28 568 Yabancı uzmanlar ve tercümanlara ait 27 nci bölümdeki bu noksanlık da uzmanlardan 
bazılarının memleketlerine dönmüş olmalarındandır. 

5 713 Sigorta ücret ve giderlerine ait 31 nci bölümde görülen bu tasarruf da geçen seneye 
• nispetle konmuş olmasındandır. 

2 055 417 Bu mâruzâtımızın yekûnu iki milyon elli beş bin dörtyüz on yedi liraya baliğ olmakta 
= = = b = — ve bütçe toplamında gösterilen (2 063 024) lira tasarruf rakamından noksan görülmekte 

olan (8 000) lira kadarı ise muhtelif bölümlerdeki noksanlıklardan ileri gelmektedir. 
Geçen yıla nazaran bölümlerdeki fazlalara gelince: 

2 268 Ücretlere ait birinci bölümde görülen bu fazlalık hizmetlilere ait kadronun hakikî kar
şılığına göre uygulanmasındandır. 

10 000 Emekli, dul, yetim ve öksüz aylıklariyle 1946 yılı içinde emekliye çıkacaklara ait 
ikinci bölümde görülen bu fazlalığın Şirketi Hayriyeden geçmiş olanların karşılığı 
olduğu görülmüştür. 

60 000 4178, 4598 ve 4599 sayılı çocuk doğum, ölüm yardımlarına ait kanunlar gereğince 
verilecek zamlar ve yardımlara ait 6 nci bölümdeki bu fazlalık da ihtiyaca ve tec
rübeye göre yapıldığı anlaşılmıştr. 

38 592 Büro giderlerine ait 7 nci bölümdeki bu fazlalık da evvelki senelerin sarfiyatına göre 
hesaplanmış olmasından ileri geldiği ifade edilmiştir. 

44 839 Basımevi ve basılı kâğıt giderlerine ait 8 nci bölümdeki fazlalığın da matbaadaki iş
çilerin yevmiyelerinden ve yükselen kırtasiye fiyatlarından ve bundan evvelki yıllar 
içindeki sarfiyatla mukayesesinden ileri geldiği anlaşılmıştır. 

17 296 Posta, Telgraf ve telefon ücretleri giderlerine ait 9 ncu bölümdeki bu fazlalığın da 
geçen yıllara ait ödeneklere göre uygulaştırılmasmdan ileri geldiği görülmüştür. 

11 432 Kira karşılığı olarak 10 ncu bölümde görülen bu fazlalığın ihtiyaçtan doğduğu ifâde 
edilmiştir. • 

33 876 Yollara ait 11 nci bölümdeki bu farkn bu yıl içinde gerek malzeme ve gerek gemi sa-
tmalmaya gönderilecekler için artırıldığı anlaşılmıştır. 

235 716 Yiyecek giderlerine ait 13 ncü bölümdeki bu fazlalığın Garbî Akdeniz seferlerine giden 
ve icabında yabancı sulara sefer yapan gemiler zâbitan ve mürettebatına verilmekte 
olan yiyecek bedelinin İçtüzüğün verdiği yetki ile artırılmış oolmasından ileri geldiği 
görülmüştür. 

4 432 Tedavi, yol vesaire giderlerine ait 14 ncü bölümdeki bu fark Şirketi Hayriyeden 
intikal eden memurlardan ve ihtiyaçlardan artırılmıştır. 

732 020 Denize ve kara taşıtları giderlerine ait 15 nci bölümdeki bu fazlalığın Doğu Akdeniz 
seferlerinin devamından ve hakikî ihtiyaca göre hesaplanmasından ileri geldiği gö
rülmüştür. 
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140 280 Fabrika, havuz, dok ve atelyelerin her türlü ücret ve giderlerine ait 18 nci bölümde 

görülen bu artış iç hacmine göre hesaplanmasından doğmuştur. 

29 296 Faiz, acyo ve akça farklarına ait 23 ncü bölümdeki bu artışın geçen seneki ödene
ğin kifayetsizliğinden ileri geldiği anlaşılmıştır. 

11 432 Hastane ve revir giderlerine ait 30 ncu bölümde görülen bu fazlalığın sebebi hasta
nenin genişletilmesinden yatak adedi, hizmet, ilâç, yiyecek ve sairenin fiyatlarının 
yükselmesinden ileri gelmiştir. 

5 580 3137 sayılı kanun gereğince Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel Müdür
lüğü emekli sandığına yapılacak yardıma ait 33 ncü bölümdeki bu artışın ihtiyaca 
uygun olarak konduğu görülmüştür. 

17 300 Geçen ve eski yıllar borçlarına taallûk eden 39 ve 40 nci bölümlerdeki fazlalığın 
hesaba müstenit olduğu görülmüştür. 

663 580 Satın alınan rıhtımlardan sözleşmeleri gereğince senelik taksit ve obligasyon faizle
riyle itfa karşılık ve giderlerine ait 41 nci bölümde görülen bu fazlalığın yıllık tak
sitlerin döviz düşüklüğünden istifade edilerek defaten ödenmesini sağlamak için ol
duğu anlaşılmıştır. 

304 000 İşçi kaza yardım sandıklarına yapılacak yardım hakkında bu sene tatbik mevkiine 
konulan 4772 sayılı kanun gereğince bütçeye yeniden ilâve olunmuştur. 

2 367 939 Bu fazlaların toplamı da iki milyon üçyüz altmış yedi bin dokuzyüz otuz dokuz liradır. 

Bu rakam (A) cetvelindeki gider toplamından oniki bin küsur lira noksandır. Bu noksan da 
diğer bölümlere ufak miktarlarda tevzi edilmiştir. 

1939 dan itibaren Denizyolları idaresi bütçesinin seyir ve inkişafı: 
1939 yılı bütçesi; 1 Temmuz 1939 dan başlamak üzere 11 aylık olarak senesi içinde alman öde

neklerle beraber 13 100 345 liradır. 
1940 yılı bütçesi ; On iki aylık olarak 10 502 983 liradır. 
1941 yılı bütçesi ; :» » » > 9 578 192 > 
1942 yılı bütçesi ; » :» » » 14 242 312 !» 
1943 yılı bütçesi ; > » » » 22 473 353 > Bu 

artış sebebi limanların Devlet Denizyollarına bu sene intikali yüzündendir. 

1944 yılı bütçesi ; (45 766 670) liradır. Bu artış Şirketihayriyenin satın alınmasından doğmuş
tur. 

1945 yılı bütçesi 12 aylık hesabiyle bütçe tutarı (41 070 783) liradır. 

1946 yılı ise (41 388 632) liradır. 

İdarenin kadrosuna ait seyir ve inkiraf: 
Kadro 1939 senesinden itibaren 1943 nihayetine kadar bütçe kanunlariyle verilmiş olan yetkiye 

dayanılarak Bakanlığın onayı ile uygulanmakta idi. Bu sebebten idare bütçesinde şimdiki gibi 
hususi bütçesine bağlı bir kadro yoktur. 1944 den itibaren kadrolar idarenin hususi bütçesinde 
yer almıştır. 

Binaenaleyh kadrolar mukayesesine vaktin darlığından bu sene için 1944 den itibaren başlamak 
mümkün olmuştur. 

1944 yılı kadroları 1879 u (C) cetveli yani % 5 aidat veren emekli hakkını haiz ücretli memur-
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lar, 5577 si de (D) cetveli yani ücretli hizmetliler olmak üzere 7456 kişidir, ki bunların 2077 si 
Devlet Limanlarından intikal etmiştir. 

1945 kadrosu ise bütçeye merbuttur. 

Açıklandığında 2231 i (C) cetveli, 5872 si (D) cetveli ki tutarı 8103 kişidir. 

Bu toplamdaki fazlalığın 648 i Şirketihayriyeden geçen memur ve hizmetlilerdir. 

1946 da 1945 e nazaran hiç bir değişiklik yaktur. 

Tahakkukata bir bakış: 
Yılı Gider tahakkukatı Gelir tahakkukatı 

1939 
1940 
1941 
1942 

10 782 506 
9 405 549 
8 204 441 
12 013 791 

. 11 819 748 
8 783 144 
11 151 163 
13 629 587 

1943 ve 1944 seneleri hesabı katî ve bilançoları elde bitirilmek üzere olduğundan katî rakam
lar bugün için almamamjıştır. 

Son iki sene zarfmda üç senenin hesabı katileri ve bilançoları tamamlanmıştır. 

1943 bitmek üzeredi. 1944 ün de tamamlanmasına çalışı'lanaktadır. Bu vaziyet idarenin her 
cihetten iyi isler bir Muhasebe sistemi kurduğunun delilidir. Mütalâasındayız. 

Genel görüş ve mütalâa: 
Yukarıda Denizyolları İdaresinin 1939 dan başlıyarak bugüne kadar olan bütçe ve kadro ge

lişimini arzettik. Bu durum bizce ancak ikibuçuk senedenberi hakikî mecrasına doğru yol al
mış bulunmaktadır. Denizyolları: geçen seneki raporda da açıklandığı üzere bir taraftan Devlet 
müessesesine bağlıdır. Diğer taraftan bünyesi tamamen iktisadidir. Kuruluş şekli ise bir Devlet 
iş]etmesidir. Bu vasıflarına göre geniş sahillerimizin ihtiyaçlarına uygun limanların, iskelele
rin ve dalgakıranların yapılıp onarılması işi geciktikçe Denizyolları İşletmesinin âzami ran
dıman vermesine imkân görmemekteyiz. Sahillerimizdeki ticaret merkezleri, onların hinter-
landları, eşya ve insan hacimleri Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte Bayındırlık Bakanlığına ve 
hatta Ticaret ve Ekonomi Bakanlıklarına da vazifeler tahmil etmektedir; ve nihayet bir Hükümet 
dâvası halinde Denizyolları münakalesinin en verimli şekle konulmasını arzdan müstağni 
buluruz. 

Bugün eldeki istatistiklere göre sahillerimizde muntazam posta vapurlarımızın taşıdığı insan 
toplamı bir buçuk milyon nüfusa yakındır. Geçen seneki raporda tonajları ve istiap hadleri birer 
birer tesbit edilen gemilerimizin hemen tamamına yakın hepsinin miadlarmı doldurmuş ve yeni 
satın alınma masrafı derecesinde mütemadi tamiratla işletilebilir bir halde bulunduğu ifade 
edilmişti. Bu gemilerle yapılan seyahatlerin yolcu kesafetinden doğan iztirap ve azabı hepimizin 
malûmudur. Türkiyemiz Cumhuriyet devrinden beri mütemadi hareket halindedir. Biz yalnız 
1940 dan itibaren bu hareketlerin bilançosunu arzediyoruz. Yukarıda ifade .edilen birbuçuk mil
yon taşınan insan yekûnu senelere göre rakamlandırıldıkta; 1940 senesinde sahillerimizde işleyen 
vapurlarımızla 1 100 000 kişi taşınmıştır. 

1941 senesinde 1 443 000 
1942 » 1 482 000 
1943 » 1 599 000 
1944 » 1 242 000 ;. 

( S. Sayısı : 11) 
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1944 ün tenezzül sebebi harp tehlikesi dolayısiyle yapılan karartma ve pasif korunma 1945 senesi 

ise 1 600 000 kişiye baliğ olacaktır. 

Yüksek taşıma vaziyetine gelince: 
1940 senesinde gemilerimiz 
1941 » 
1942 » 
1943 » 
1944 » 

» 
» 
» 
;» 

447 000 
494 000 
506 000 
612 000 
435 000 

ton 
» 
» 
» yük 
:» taşımışlardır. 

1944 ün hususiyeti yukarıda da izah edildiği gibi Temmuz, Ağustos, Eylül ayları içinde harp 
tehlikasi yüzünden alınmış karartma ve pasif korunma tedbirlerinden ileri gelme bir alçalıştır. Bu 
senenin ise 1945 senesine nazaran daha fazla olacağı tahmin edilmektedir. 

İstanbul Kadıköy, Adalar ve Yalova hattına gelince: 
1940 senesinde bu hatta işleyen vapurlar 12 500 000 kişi taşımıştır. 

1941 senesinde 13 500 000 
1942 » 15 400 000 
1943 > 16 000 000 
1944 > 17 200 000 kişi taşımıştır. 

Görülüyorki harpten evvelki devreye nazaran taşıt vasıtalarının aynı oluşuna rağmen münakale 
% 50 artmıştır. İçinde bulunduğumuz sene ise taşman insanların yekûnunun (18 000 000) olacağı 
tahmin edilebilir. 

Boğaziçi seferlerine gelince: 
1940 senesinde 10 900 000 kişi 
1941 » 10 800 000 » 
1942 » 12 750 000 » 
1943 » 13 100 000 » 
1944 » pasif korunma olmasına rağmen 14 136 000 kişi taşınmıştır. 

Burada da % 50 artış vardır. 

Haliç vapurları: 
1940 senesinde 2 640 000 
1941 :» 3 450 000 
1942 » 6 575 000 
1943 » 7 000 000 
1944 » Pasif korunma dolayısiyle (7 000 000) kişi taşınmış ve Haliçte'de bir 

bir buçuk misli bir artış görülmüştür. Şu neticeye göre İstanbul şehir hatlarında bir senede 
(38 000 000) kişi vapurlarımızla taşınmaktadır. Halbuki vesait Umumî harpten evvel ne ise yine 
odur. Taşıt vasıtalarında hiç artmamak gibi bir talihsizlikten başka umumî harbin doğurduğu bir 
zarurette vardır. O da idare vapurlarından Millî Savunmaya müteaddit gemilerin verilmiş olması
dır ve mevcut gemilerin istiap hadlerine karşı % 50 artan münakale kesafeti önünde idarenin arı
zasızca bu işi yürütmesini bir muvaffakiyet saymak yerindedir. 

Navlunların ne şekilde tesbit edildiğine gelince* 
Denizyolları İdaresini bu cihetten tetkik ettiğimizde yük ve navlun tarifesini mil mesafesi üzeri-

( S. Sayısı : 11) 
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ne kurduğu görülmüştür. Sahillerimiz 7 mmtakaya bölünmüş ve navlunlar buna göre ayarlanmış
tır. Her bölge karşısına muayyen bedel konulmuş ve bu muayyen hadde kadar mütezayiden götürül
müştür. O muayyen hadden sonra her fazla bölge için eski tezayüde nazaran daha az nispetli birartış ka
bul edilmiştir. Yük navlun tarifesinde eşyanın cinsi ve hacminin de tesiri vardır. İdarenin umumî duru
munun Devlet İktisadi Teşekküllerinin durumuna mütenazır ve Yüksek Komisyonun geçen seneler izhar 
ettiği arzuya cevap verecek şekilde olduğunu da büyük bir memnunlukla gördüğümüzü bilhassa kaydede
riz. 1939 senesinden itibaren kâr ve zarar hesaplarını şöyle sıralamak mümkün olmuştur. İdare 1939 
senesi hesabatmı 326 992 lira zararla kapamıştır. 1940 senesi 543 000 lira kârla kapamıştır. 1941 se
nesi (2 263 000) kâr etmiştir. 1942 senesi (1 174 000) lira kârla kapatılmıştır. 1943 bilançosu 
derdesti ihzardır. Son iki sene içinde idare muhasebesinin üç yıllık bilanço hesabı katisinin neti
celendirdiğini müşahede ve diğer 1943 ve 1944 bilançolarının da az bir müddet zarfında ikmal edile
ceğini öğrenmiş olmak eskiye nazaran sevindirici bir müşahededir. İdarenin amortisman hesapları
nı muntazaman kayıt ve hasılatını bloke etmesi, alacak ve vereceklerini gecikmeye meydan bırak
madan gününde ödemesi ve yukarıda da arzettiğimiz süratli inkişafa ve istikrara doğru yöneldiği 
iki buçuk senedenberi fenerler idaresinin devir alınmasından doğan dörtyüz altmışdört bin liraya 
baliğ borç ile birlikte yekûnu (3 154 000) liraya varan eski senelerden kalma muhtelif ağır faizli 
borçların ödenmiş olması ve buna ilâveten de (2 550 000) liraya Şirketihayriyenin satınalmarak 
ceman yekûn (5 700 000) lira kadar bir paranın bu müddet içinde ödenmesi her halde yüksek 
dikkatlerine arzolunaeak vakıalarlandir. Bu arada bir milyon liraya yakın kıymette deniz ve kara 
vasıta ve tesisleriyle Vangölü İşletmesi de takviye olunmuştur. Ancak Vangölü geçen seneki rapor
da da işaret edildiği üzere bir âmme hizmeti olarak yürütülmektedir. 1944 senesi 80 - 84 bin li
ralık hasılatına karşı (350 - 400) bin lira arasında masrafı olmuştur. Bizce müessesenin daha seri 
inkişafa mazhar edilmesi işletmeye ait her çeşit hizmetlerin İktisadi Devlet Teşekküllerinde oldu
ğu gibi tamamen maliyet hesabına göre ayarlanması ile kabildir. 

Bu itibarla tarifelerin de bu bakımdan ele alınması bir zarurettir, kanaatındayız. 

İdare son günlerde Doğu - Akdeniz seferlerine başlamıştır. Ve alman hasılata göre her seferin 
50 bin lira kâr getirdiği de görülmüştür. Bu seferlerin daha verimli bir hale getirilmesi şayanı ar
zudur. i 

Denizyollarının bugünkü ihtiyaçlar önünde alacağı tedbirler 

Bize verilen izahata göre temin edilmesine çalışılan taşıtlara ve malzemeye ait iki program 
yapılmıştır. 

1. — Büyük tipte ve 15 milyon tutarmda 5 yolcu gemisi 

2. — 8 milyon tutarında 4 aded orta tipte yolcu gemisi 

3. — 4 milyon tutarında 4 » küçük tipte yolcu gemisi 

Şehir hatları için (2 400. 000) lira tutannda3 aded büyük tipte yolcu gemisi 

(3 200 000) lira tutarında 5 aded küçük tipte şehir yolcu gemisi 
25 000 000 lira tutarmda 12 aded yük gemisi 
2 000 000 » değerinde 2 aded tarak dubası 
5 000 000 » » bir sabih havuz 
8 000 000 » » çeşitli malzeme aletler ve makine 
2 400 000 » » bir sabih havuz 
1 700 000 » » liman vinçleri ki bunların tutarı (76 900 000) liradır. Ve izahata göre 

(2 000 000) lirası dâhilden temin edilecektir. 

( S. Sayısı : 11 ) 
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10 000 000 
5 000 000 
3 200 000 
3 100 000 
1 600 000 
2 000 000 
42 500 000 

lira 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

değ 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
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Ensdüstri proğramiyle beraber tahakkukuna çalışılacak programa gelince: 

ide büyük tipte 5 yolcu gemisi 
orta tipte 5 yolcu gemisi 

küçük tipte 5 yolcu gemisi 
büyük tipte 4 şehir hattı gemisi 
küçük tipte 5 » > > 
bir aded gemi kurtarma gemisi 

iki ara vapuru 
bir ticaret tersanesi ki bunun da tutarı (82 000 000) liradır. 

Tasavvura göre diğer gemi inşaatı memleketimizde ve yeni tersanede yapılacağından mümkün olduğa 
kadar harice az döviz verilmesine çalışılacaktır. 

Verilen izahatta : yeni gemiler geldikçe en hurdalarından başlanarak eskileri kadro dışı edi
lecektir. 

Hulâsa : 

Halihazır vaziyetleriyle istikbale ait ihtiyaç durumları açıklanan Denizyollan ve Limanları işlet
me idaresini takdire değer bulur ve bütçesinin bu şekilde kabulünü yüksek tensiblerine arzederiz. 

Çanakkale Milletvekili Trabzon Milletvekili 
8. T. Arsal Süreyya Anamur 

t a a«,™,T . 11 \ 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 5 . XII . 1945 
Esas No. 1/479 
Karar No. 8 

Yüksek Başkanlığa, 

Başbakanlığın 1 . X . 1945 tarih ve 6/2213 
sayılı tezkeresiyle yüksek Meclise sunulan Devlet 
Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdür
lüğünün 1946 yılı Bütçe Kanunu tasarısı Komis
yonumuza verilmekle Ulaştırma Bakanı Ali Fu-
ad Cebesoy, Devlet Denizyolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürü Yusuf Ziya Erzin ve Maliye 
Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel 
Müdürü Hadi Hüsman hazır bulundukları halde 
incelendi ve görüşüldü. 

Gider bütçesi: 
Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Ge

nel Müdürlüğünün 1946 yılı gider bütçesi 
(41 388 440) lira olarak teklif olunmuştur. Bu 
rakam 1945 yılı için kabul olunan yedi aylık 
bütçeye 5 aylık nazari rakamların ilâvesiyle ha
sıl olan yekûndan (317 657) lira daha fazladır. 

İdarenin bir kısım giderlerinde eksiltmeler 
ve buna karşılık bazı giderlerde de ihtiyaca uy
gun ve mühim sayıl amıyacak çoğaltmalar yapıl
mıştır. 

Komisyonumuz, yakm ve uzak iskeleler arası 
taşıma işleri ve taşıma vasıtalarındaki yetersiz
lik üzerinde ehemmiyetle durmuş, uzak seferlere 
tahsis edilen vapurların ara iskelelere uğratılma-

smda hem idare hem de yurddaşlar yönünden mah
zurlar bulunduğuna işaret ederek küçük vapur
larla ara seferleri yapılması ve yeni deniz taşıt
ları alınmak suretiyle sıkıntının giderilmesi mü-
taleasmda bulunmuştur. 

İdarenin, önümüzdeki yıllar için dışarıdan 
deniz taşıtları satmalma yolunda hazırladığı pro
grama ait açıklamalardan bu sıkıntının yıldan 
yıla azalacağı sonucuna varılmış ve denizyolları 
idaresinin gider bütçesi Komisyonumuzca ayniyle 
kabul olunmuştur. Satın alınacak veya yaptırı
lacak gemiler hakkında özel raporda yeter dere
cede izahlar vardır. 

Gelir bütçesi : 
İdarenin bu yılki gelir bütçesi de (41 388 632) 

lira tahmin edilmiştir. 
Fenerler hasılatının yüz yetmiş beş bin li

radan fazlasının Hazineye yatırılması idareyi 
biratakım hesap külfetlerine sokmakta ve Ha

zineye de kayda değer bir gelir sağlamamakta oldu
ğuna göre bu husustaki kanunun yeni bir incele
meye tâbi tutulması yerinde olacağı mütalâa 
olunmuş ve ancak geçen aylar gelirlerine göre 
bu tertip için tahmin edilen (150 000) liranın 
(175 000) liraya çıkarılması Hükümet temsilci
leriyle mutabık olarak uygun görülmüş ve ge
lir bütçesi de teklif edilen şekilde kabul edil
miştir. 

Bütçe kanun tasarısı : 
Her yıl bütçe kanunlarına konulması mutat 

hükümleri içine alan tasarı, gelir bütçesinde 
yapılan ufak değişiklik dolayısiyle 2 nei madde
si yeniden yazılmak suretiyle kabul olunmuştur. 

Kamutayın onayına konulmak üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Kastamonu Edirne Tokad 
T. Coşkan M. N. Gündüzalp H. N. Keşmir 

Kâtip 
İstanbul Aydın Burdur 

E. Öymen Gl. K. Alpman . Ş. Engineri 
Bolu Çanakkale Çorum Eskişehir 

Dr.Z.Ülgen S. T. Arsal I. Eker Y. Abadan 
Gireseun Giresun İtsanbul 
M. Akkaya A. Sayar II. Kartel 
Kayseri Mardin Samsun 
E. Baysal R. Erten M. A. Yörüker 

Tokad Trabzon Yozgad 
h\ A. Sevengü M. S. Anamur A. Sungur 

Zonguldak 
H. A. Kuyucah 

( S. Sayısı : 11 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletme Genel 
Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü 1946 yılı giderleri 
için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(41 388 440) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü 1946 yılı gelirleri 
bağlı (T>) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(41 388 632) lira tahmin olunmuştur. 

MADDE 3. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 yılı sü
rekli görev kadroları bağlı (C) işaretli ve bun
lardan uzmanlık yeri olanlar bağlı (Ç) işaretli 
cetvellerde gösterilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünün 3656 sayılı 
kanunun 19 ncu maddesine giren hizmeti ileriyle 
taşıtları bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

MADDE 5. —• Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü taşıtlarında para
sız veya düşkün ücretle yolculuk yapacaklar 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 6. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünün görevlerine 
giren işlerden kanun ve tarifelere göre alınmak
ta olan gelirlerin 1946 yılında da alınmasına Ge
nel Müdürlük izinlidir. 

MADDE 7. — Aşağıdaki fıkralarda yazılı gi
derlerden herbiri için konulan ödenek yetmezse 
harcanmasına gerekli görülecek miktarı ödemeğe 
Genel Müdürlük yetkilidir. 

Yıl sonunda çıkacak ödenek farkları kesin-
hesapta gösterilir. 

A) Mahkeme harçları; 
Gelir getiren mülklerin vergi ve resim-B) 

leri; 
O 
D) 
E) 

Geri verilecek paralar; 
Emekli, dul ve yetim aylıkları; 
Yükleme ve boşaltma paraları. 

MADDE 8. — Üç milyon liraya kadar çeşitli 
maddeler ve işletme gereçleri stoku yapmağa ve 
bunun için eldeki parası yetmediği takdirde 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir . 

MADDE 2. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü 1946 yılı gelirleri 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(41 413 632) lira tahmin olunmuştur. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. —• Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8, — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 11) 
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Ulaştırma Bakanlığının onayı ile iki milyon li
raya kadar kısa vadeli istikrazlar yapmağa veya 
bankalarda hesaplar açtırmağa Genel Müdür
lük, bu istikrazlar ve hesaplara kefalet etmeğe 
de Maliye Bakanı izinlidir. 

MADDE 9. — Yeni hatlar ve iskeleler ve acen-
talıklar açılması, sefer ve gemi sayısının artması, 
iş ve sipariş hacrmlarmm genişlemesi, gereç 
fiyatlarının yükselmesi gibi ekonomi ve ticaret 
sebepleriyle bütçedeki işletme ve personel öde
neği yetişmediği ve hemen ek ödenek alınmasına 
da imkân bulunmadığı takdirde işletme ödevini 
durdurmamak için gelir fazlasından karşılanmak 
ve ilk toplantıda Büyük Millet Meclisinin ona
yına arzedilmek üzere Bakanlar Kurulunun oyu 
alrnarak gider bütçesinin 1, 15, 16, 18 ve 19 ncu 
bölümlerine ödenek eklenebilir. 

MADDE 10. — Ücret ve gündelikleri geçici 
hizmetliler ücreti tertibinden verilmek üzere ay
lık ücretle veya gündelikle geçici memur ve 
hizmetli kullanmağa Genel Müdürlük izinlidir. 

MADDE 11. — İdareye ilişkin fabrika, atel-
ye ve iş yerlerinde yükleme ve boşaltma işlerin
de toplu olarak çalışan işçilere ve hizmetlilere 
(bu iş yerlerinde çalışan memurlar dâhil) ça
lıştıkları günlerde ve günde bir defa olmak üze
re parasız yemek verilir. 

MADDE 12. — Gereç ve taşıtlarla işletmeye 
ilişkin her çeşit makine, aletler ve edevat sa-
tmalınması ve yapı yapılması için yılı bütçesinin 
ilgili tertiplerdeki ödeneğin yarısını geçmemek 
üzere Ulaştırma Bakanlığının izniyle gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişmeğe Genel Mü
dürlük izinlidir. 

MADDE 13. — Devlet Denizyolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğü Ulaştırma Ba
kanlığının izniyle üç yılı geçmemek üzere gele
cek yıllara geçici kiraya verme ve kiralama söz
leşmeleri yapabilir. 

MADDE 14. — Bu kanuna bağlı (A) işaretli 
cetvelin 26 ncı bölümünün 2 ve 3 ncü maddeleri
ne konulan (112 000) lira ödenek bir taraftan 
1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvele gelir, diğer taraftan "(2 000) lirası aynı 
kanuna bağlı (A) işaretli cetvelin Millî Eğitim 

B. K. 

MADDE 9. Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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Bakanlığı kısmının (536) nci bölümünün 1 nci 
maddesine, <10 000) lirası Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı kısmının (661) nci bölümünün bi
rinci maddesine ve (100 000) lirası da Ulaştırma 
Bakanlığı kısmının (810) ncu bölümünün birin
ci maddesine ödenek kaydolunur. 

MADDE 15. — Geçen yıl borçları ter-tibiıı-
deki ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili ol
dukları hizmetlere karşılık olan tertiplerden bu 
tertibe Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
ten ödenir. 1941 - 1944 yıllarına ilişkin olup 
Genel Muhasebe Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçesinde bulunan borçlar 1946 yılı büt
çesinin gider tertipleri artıklarından eski yıllar 
borçları bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarı
lacak ödenekten ödenir. 

MADDE 16. — Gider tertiplerinden yapıla
cak ödemelere ilişkin formül bu kanuna bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 17. — Belli tarifeli taşıtlarla yolcu
luk yapacaklardan alınacak nakliyat resmi hak
kındaki 472 sayılı kanuna ek 2030 sayılı kanu
nun birinci ve biletler üzerinden para olarak alı
nan damga resminin malsandıklanna teslimi hak
kındaki 3478 sayılı kanunun 12 nci ve 4109 sa

yılı asker ailelerinden muhtaç, olanlara yardım hak
kındaki kanunun 4 ncü ve 4375 sayılı Belediye 
Vergi ve Resimler Kanununa ek kanunun 2 nci 
maddeleriyle belirtilen 45 er günlük süreler 
Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü için 75 er güne çıkarılmıştır. 

MADDE 1.8. — Bu kanun 1 Ocak 1946 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 19. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

A. B. Artunkal 
Dışişleri Bakanı -

B. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 

Adliye Bakanı 
R. Türel 
içişleri Bakanı 

Hilmi Uran 
Maliye Bakanı 
N. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
Strn Day 

ft & 

MADDE 15. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 11) 
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Ekonomi Bakanı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Fuad Sirmen Dr. 8. Konuk 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 

Suat H. Ürgüblü Ş. B. Hatipoğlu 
Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı 

A. F. Cebesoy R. Karadeniz 
Çalışma Bakanı 

f Dr. 8. İrmak 

(Si <WTHT ; 11 \ 
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A - CETVELİ 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek, emekli ikramiyesi ve 

benzeri özlük haklar 

I - Aylık ve ücret 
Ücretler 

1 Memurlar ücreti 
2 Hizmetliler ücreti 
3 Geçici hizmetliler ücreti 

2 209 400 3 641 500 3 641 500 
3 090 430 5 306 000 5 306 000 

60 000 103 000 103 000 

Emekli, dul, yetim ve öksüz ay
lıkları 70 000 130 000 

Bölüm toplamı 5 359 830 9 050 500 9 050 500 

130 000 

I I - Başka haklar 
3 Geçici tazminat 
4 1683 sayılı kanunun 58 nci 

maddesi gereğince verilecek 
emekli ikramiyesi 

5 3633 sayılı kanunun 31 iıci 
maddesi gereğince verilecek 
tazminat, ücret, ödenek ikra
miye vesaire 

6 4178,4598 ve 4599 sayılı kanun
lar gereğince yapılacak zamlar 
ve yardımlar 

1 Çocuk zammı 
2 Yakacak zammı 
3 Doğum yardımı 
4 Ölüm yardımı 
5 Aynı yardım 

350 

5 000 

567 000 

528 

10 000 

580 000 

528 

10 000 

580 000 

60 000 
1 500 
5 000 
5 000 

850 000 

160 000 
2 500 
10 000 
10 000 

1 400 000 

160 000 
2 500 
10 000 
10 000 

1 400 000 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

921 500 

6 923 680 

1 582 500 

11 353 528 

1 582 500 

11 353 528 

( S. Sayısı : 11) 



— 17 — 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

1945 
Yılı.7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

7 

8 

9 

10 
11 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

1 
2 

1 
2 
3 
4 

İkinci kısım - Yönetim gider
leri 

T - Hizmete ilişkin olanlar 
Büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basımevi ve basılı kâğıt gider
leri 
Basımevi giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 

Bölüm toplamı 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yollumu 
Yabancı memleketler yolluğu 

Bölüm toplamı 

35 000 
32 000 
30 000 
17 000 
35 105 

149 105 

18 000 
45 000 

63 000 

21 625 

50 000 

71 625 

40 000 

8 000 
43 500 
23 000 
15 000 

89 500 

65 000 
65 000 
65 000 
39 000 
60 000 

294 000 

52 827 
100 000 

152 827 

32 725 

103 000 

135 725 

80 000 

12 000 
73 000 
40 000 
59 000 

184 000 

65 000 
65 000 
65 000 
39 000 
60 000 

294 000 

52 827 
100 000 

152 827 

32 725 

103 000 

135 725 

80 000 

12 000 
73 000 
40 000 
59 000 

184 000 

12 Giyecekler 
13 Yiyecek giderleri 

550 000 
1 000 000 

600 000 
1 950 000 

600 000 
1 950 000 

( S. Sayısı : 11) 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

14 Tedavi, yol vesaire giderleri 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kışım - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 
15 Deniz ve kara taşıtları giderleri 

1 İşletme 
2 Yapma, onarma ve satmalma 

Bölüm toplamı 

16 Fenerler, rodyofarlar ve kıyı 
emniyeti başka tesislerinin her 
türlü giderleri 

17 Yükleme ve boşaltma giderleri 
18 Fabrika, havuz, dok ve atelye-

lerin her türlü ücret ve gider
leri 

19 Bina, fabrika, atelye, tersane, 
dok, kızak, rıhtım, iskele, fe
ner ve başka tesislerin yapma, 
onarma ve kamulaştırma gi
derleri 

20 3980 sayılı kanunun 3 ncü mad
desi gereğince kullanılan kredi
nin itfa ve faiz karşılığı ve baş
ka giderleri 

21 Genel Muhasebe Kanununun 
48 nci maddesini ilgilendiren 
giderler 

1 Geri verilecek paralar 
2 Mahkeme harçları 
3 İrat getiren mülklerin vergi ve 

resimleri 

Bölüm toplamı 

1945 1946 yılı için 
Yılı 7 ayJık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

12 000 25 000 25 000 

1 957 230 3 421 552 3 421 552 

4 600 000 8 100 000 8 100 000 
3 293 670 6 164 000 6 164 000 

7 893 670 14 264 000 14 264 000 

145 000 250 000 250 000 
875 000 1 200 000 1 200 000 

2 718 175 4 800 000 4 800 000 

1 600 000 2 200 000 2 200 000 

300 000 400 000 400 000 

2 500 5 000 5 000 
1 500 3 000 3 000 

5 000 7 000 7 000 

9 000 15 000 15 000 
( S. Sayısı : 11) 
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Ödeaeğin çeşidi 

Mahkeme giderleri 
Faiz, acyolar ve akça farkları 

I I - Geçici olanlar 
Kurs giderleri 
Ücretler 
Başka giderler 

Bölüm toplamı 

Pasif korunma giderleri 
Staj ve tahsil giderleri 
Yabancı memleketlerdeki öğ
rencilerin staj ve tahsil gider-

1945 
Yıh 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

18 000 
15 000 

23 000 
87 000 

110 000 

3 000 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

35 000 
55 000 

30 000 
55 000 

85 000 

3 000 

Vazife arasında ölen memur ve 
hizmetlilerin, kazaya uğrayan
ların yiyecek, giyecek, teçhiz 
ve tekfin giderleri 
Telif, tercüme, yazı, yayım 
ve abone ücret ve giderleri 
Hastane ve revir giderleri 
Sigorta ücret ve giderleri 

5 000 10 000 

35 000 
55 000 

30 000 
55 000 

85 000 

3 000 

leri 
Mühendis Okulunda ve Tıp Fa
kültesinde okutturulacak öğ
renci giderleri 
Yüksek Deniz Ticaret Okulun
da okutturulacak öğrenci gi
derleri 

Bölüm toplamı 

Yabancı uzmanlar ve tercü
manları 
Ücret 
Yolluk ve başka giderleri 

Bölüm toplamı 

58 000 

7 000 

100 000 

165 000 

35 000 
5 000 

40 000 

87 000 

12 000 

100 000 

199 000 

35 000 
5 000 

40 000 

87 000 
» 

12 000 

100 000 

199 000 

35 000 
5 000 

40 000 

10 000 

10 000 
75 000 
50 000 

15 000 
140 000 
80 000 

15 000 
140 000 
80 000 

( S. Savısı : 11 *> 
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1945 1946 yılı için 

Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

İş kanunu gereğince yapılacak 
ödemeler 7 000 12 000 12 000 
3137 sayılı kanun gereğince 
Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 
Kesenek 
Gider karşılığı 

Bölüm toplamı 

3530 sayılı Beden Terbiyesi 
Kanunu gereğince yapılacak 
işler 
Devlet Başkanlığı deniz taşıtla
rının her türlü yaptırma, satm
alına ve işletme giderleriyle si
gorta ücretleri 
Temsil Ödeneği 
Düşünülmiyen giderler 
Amsterdam'da uluslararası 
kurtarma ve kaza olduğunda 
ilk yardım kurulu bürosuna 
ortaklık payı 

Üçüncü kısım toplamı 

95 000 
12 000 

107 000 

3 500 

463 400 
4 000 
3 600 

500 

14 638 845 

165 000 
24 000 

189 000 

5 000 

794 400 
10 000 
6 000 

100 

24 807 500 

165 000 
24 000 

189 000 

5 000 

794 400 
10 000 
6 000 

100 

24 807 500 

Dördüncü kısım - Borçlar ~'! 

Geçen yıl borçları 
1940 - 1944 yılları borçları 
Satmalınan rıhtımların sözleş
meleri gereğince senelik taksit 
ve obligasyon faizleriyle itfa 
karşılık ve giderleri 

17 000 
5 000 

100 000 

40 000 
15 000 

835 000 

40 000 
15 000 

835 000 
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1945 1946 yılı için 

Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

3023 sayılı kanunun 4 ncü mad
desi gereğince Hazineye ödene
cek ardiye ücreti hissesi 117 000 200 000 200 000 
1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi gereğince kâğıt para amor
tismanı 237 745 405 860 405 860 

Dördüncü kısım toplamı 476 745 1 495 860 1 495 860 

Beşinci kısım - Yardımlar 

îşçi kaza yardım sandıklarına 
yardım ve 4772 sayılı kanun 
gereğince yapılacak ödemeler 3 500 310 000 310 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

6 923 680 

1 957 230 

14 638 845 

476 745 

3 500 

24 000 000 

11 353 528 

3 421 552 

24 807 500 

1 495 860 

310 000 

41 388 440 

11 353 528 

3 421 552 

24 807 500 

1 495 860 

310 000 

41 388 440 

/ o es»,,™,. . ı ı \ 
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B - CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

1945 
Yılı 7 aylık 
tahminleri 

Lira 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

Birinci Icısım 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 

Seferler gelirleri 
Muntazam posta seferleri 
İstanbul şehir hatları (Boğaz
içi, Yalova, Haliç dâhil) 
izmir körfez hatları 
Şilepçilik 
Zuhurat seferleri 
Askerî taşımalar 
Van gölü taşımaları 

Bölüm toplamı 

Klavuzluk ve romorkörcülük 
gelirleri 
Gemi kurtarma geliri 

Birinci kısım toplanii 

7 700 000 

3 300 000 
200 000 

1 655 600 
1 000 000 

350 000 
50 000 

14 255 600 

175 000 
175 000 

14 605 600 

13 300 000 

4 800 000 
350 000 

3 814 500 
1 000 000 
2 000 000 

100 000 

25 364 500 

400 000 
300 000 

26 064 500 

13 300 000 

4 800 000 
350 000 

3 814 500 
1 000 000 
2 000 000 

100 000 

25 364 500 

400 000 
300 000 

26 064 500 

İkinci hısım 
Yükleme, boşaltma ve aktarma 
gelirleri 
Ticaret eşyası, yükleme, boşalt-!* 
ma ve aktarma 
Kömür yükleme, boşaltma ve 
aktarma 

3 Tatlı su verme işleri 
4 ihtiyarî hizmet 

1 500 000 2 500 000 2 500 000 

500 000 
100 000 
700 000 

900 000 
250 000 

1 300 000 

Ambar, antrepo ve rıhtımlar 
gelirleri 

1 Ambar ve antrepo ardiyesi 
2 Hamallıklar 
3 Rıhtım resmi 

900 000 
250 000 

1 300 000 

Bölüm toplamı 2 800 000 4 950 000 4 950 000 

850 000 
150 000 
350 000 

2 500 000 
350 000 

1 000 000 

2 500 000 
350 000 

1 000 000 

( S. Savısı : 11) 
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Gelirin çeşidi 

1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 

Lira Lira Lira 

Palamar, şamandıra ücreti 

Bölüm toplamı 

Kurtarma geliri 
Fenerler geliri 
İskeleler geliri 

ikinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım 
Fabrika, havuz ve atelyeler ge
lirleri 
Çeşitli gelirler 
Bina kiralan 
iaşe kârları 
Faiz ve akça farkları 
Çeşitli gelirler 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

6 000 

1 356 000 

10 000 
102 000 
138 000 

4 406 000 

-

175 000 

(50 000 
70 000 

140 000 
80 000 

350 000 

525 000 

12 000 

3 862 000 

50 000 
150 000 
260 000 

9 272 000 

300 000 

100 000 
120 000 
250 000 
100 000 

570 000 

870 000 

12 000 

3 862 000 

50 000 
175 000 
260 000 

9 297 000 

• ' 

300 000 

100 000 
120 000 
250 000 
100 000 

570 000 

870 000 

Dördüncü kısım 
Devlet Başkanı deniz taşıtları 
için genel bütçeden 

#P; 

463 400 794 400 794 400 

Beşinci kısım 
Geçen yıldan birikmiş gelir ar
tıkları 4 000 000 4 387 732 4 387 732 

GENEL TOPLAM 24 000 000 41 388 632 41 413 632 

( S. Sayısı: 11) 
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O - CETVELİ 

D. Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Genel Müdürlük Merkez Kuruluşu 

Genel müdür 
» » yardımcısı 

Müşavir 

Birinci Hukuk müşaviri 
îkinci » » 
Avukat 

Genel kâtip 
Teftiş heyeti müdürü 
Başmüfettiş 
Birinci sınıf müfettiş 

6 ikinci » » 
7 Üçüncü » » 
9 Müfettiş yardımcısı 
3 Genel Saymanlık şubesi müdürü 

işletme saymanlık uzmanı 
Saymanlık Teknik müfettişi 
Sorumlu sayman 
Gereç şubesi müdürü 

» » » yardımcısı 
Tarife ve Etüt şubesi müdürü 

» Uzmanı 

Malî Etütler uzmanı 
Ekonomi etütleri uzmanı 
Ulaştırma etütleri » 
Yapı şubesi müdürü 
(Yüksek mühendis) 
Yüksek mühendis veya mimar 

» » » • > • 

8 Yapı işleri memuru 
4 Denet şubesi müdürü 

» » » yardımcısı 
Başdenetçi 

» 
Denetçi 

> 

600 
500 
500 
400 
300 
260 
500 
400 
300 
260 
210 
170 
140 
400 
400 
300 
260 
210 
170 
120 
400 
400 
260 
300 
400 
300 
400 
300 
260 
300 
300 
300 
400 

300 
260 
210 
140 
300 
210 
260 
210 
170 
140 

D. Görevin çeşidi Sayı Ücret 

9 Denetçi 
4 Yiyecek şubesi müdürü 
4 Sağlık » » (Tabip) 
6 Tabip 
7 > 
4 Zat ve sicil işleri şubesi Müd. 
5 » ve sicil işleri şubesi Müd. 

yardımcısı 
5 Seferberlik şubesi müdürü 
3 Alım ve satım komisyonu başkanı 
4 » » » üyesi 
5 Teslim alma heyeti başkanı 
6 » » » üyesi 
7 » > > » 
5 Servis şefi 
6 > » 
6 Kalem âmiri 
7 » » 
8 •» » 
8 Başmemur 
9 Memur 

10 » 
11 » 
12 » 
. 7 Başsayman 
8 Sayman 
9 » 

10 » 
11 > 
7 Başveznedar 
8 Veznedar 

10 Mutemet 
8 Satınalma memuru 
9 » » 
9 Teslim al m a memuru 

11 Sağlık » 

IJastalıane 

4 Baştabip 
5 Uzman tabip (Dahiliye Şefi) 

» » (Hariciye •» ) 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
7 
6 
8 

17 
22 
11 
5 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
1 

(Poliklinik » ) 
(Laboratuar» ) 
(Röntgen) 
(Göz) 

120 
300 
300 
210 
1-70 
300 

260 
260 
400 
300 
260 
210 
170 
260 
210 
210 
170 
140 
140 
120 
100 
85 
75 

170 
140 
120 
100 
85 
170 
140 
100 
140 
120 
120 
85 

300 
260 
260 
210 
210 
210 
210 

( S. Sayısı : 11 ) 
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Sayı Ücret 

6 Başeczacı 
7 Eczacı 
7 Diş Tabibi 
7 Asistan Tabib 
7 Yönetim Âmiri 
9 Satmalına memura 
9 Mutemet 

Ankara bürosu 

5 Şef 
6 Şef yardımcısı 

210 
170 
170 
170 
170 
120 
120 

1 260 
1 210 

2 îşletme Müdürü 2 500 
3 » » (ikisi Yüksek Mühendis) 4 400 
4 » » 
3 işletme Müdürü yardımcısı 
4 » » » 
6 işletme Müfettişi 
7 . » • » 

8 » » 
9 » » 

10 » » 
4 Servis şefi (Başenspektör) 
4 » 
5 » 
6 » 
7 » • 

5 Şef yardımcısı 
6 » » 
6 Bölge âmiri 
7 Kalem âmiri 
8 » » 
8 Gereç âmiri 
8 Başmemur 
9 Memur 

10 » 
11 » 
12 » 
13 > 
4 Acenta 
5 » 
8 inceleme memuru 
9 » » 

11 » » 
12 » » 
13 » » 

1 
3 
2 
2 
4 
5 
2 
1 
1 
1 
4 . 

16 
12 
1 
1 
2 

13 
8 
1 

21 
60 
71 
61 
8 

17 
1 
1 
6 
6 
3 
4 

' 7 

300 
400 
300 
210 
170 
140 
120 
100 
300 
300 
260 
210 
170 
260 
210 
210 
170 
140 
140 
140 
120 
100 
85 
75 
60 

300 
260 
140 
120 
85 
75 
60 

D. Görevin çeşidi Sayı Ücret 

9 Satmalına memuru 
10 » » 
9 Tahakkuk memuru 

10 istasyon » 
8 Başöğretmen 

10 öğretmen 
3 Saymanlık uzmanı 
5 Sorumlu savman 
6 » » 
7 Baş sayman 
7 Acenta saymanı 
8 Sayman 
9 » 

10 » 
10 Ambar Saymanı 
11 » » 
7 Başveznedar 
8 Veznedar 
9 » 
8 Veznedar (mutemetlik t§ ya

pacaktır) 
9 Mutemet 

10 > 
13 » 
12 Bilet mutemedi 
3 Başmühendis 
4 Yüksek mühendis 
4 Gemi yapı işletme şefi (Yüksek 

mühendis) 
4 Resimhane şefi (Mühendis) 
4 Makine işletme şefi (Yüksek 

mühendis) 
4 Makine ve elektrik işletme şefi 
5 Elektrik işletme şefi (Mühen

dis) 
Atelye mühendisi 
Gemi yapı » 

» » 
Makine » 

» » 
> deniz formeni 

Elektrik formeni 
Tabip 

6 
6 
8 
6 
7 
6 
6 
7 
8 » 
8 Diş tabibi 

11 Sağlık memuru 
12 » » 

1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
5 
1 
1 
12 
4 
1 
1 
1 
2 
3 
5 

1 
2 
2 
1 
1 
4 
2 

1 
1 

1 
1 

1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
3 
2 

120 
100 
120 
100 
140 
100 
400 
260 
210 
170 
170 
140 
120 
100 
100 
85 
170 
140 
120 

140 
120 
100 
60 
75 
400 
300 

300 
300 

300 
300 

260 
210 
210 
140 
210 
170 
210 
210 
170 
140 
140 
85 
75 

( S. Sayısı : 11) 
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Sayı ücret i D. 

5 
7 
8 
8 
4 

.5 
4 
5 
5 
5 
8 
5 
6 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

6 
7 
8 
1 

9 
10 
10 
11 
11 
8 
8 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
6 
7 
8 
9 

10 

Radyofar uzmanı 
Devriçark âmiri 

» » yardımcısı 
Takım uzmanı 

Güverte başenspektörü 
» enspektörü 

Maki ne başenspektörü 
» enspektörü 

Tesilz ve elektrik enspektörü 
Kamara başenspektörü 
Kamara enspektörü 
Enspektör 

» 
» 

Kaptan 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

İkinci kaptan 
» • » 

» » 
Üçüncü kaptan 

» » 
* » 

Dördüncü kaptan 
» » 

Mülâzim kaptan 
Dok kaptanı 
Dok pilotu ve römorkör kaptanı 
Başmakinist 

» 
» 
» 
» 
» 

İkinci makinist 
» » 
> » 
» » 
» » 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
5 

13 
16 
32 
19 
19 
27 
43 
32 
2 
1 
1 

30 
23 
2 

23 
23 
2 

10 
17 
1 
1 
5 

10 
16 
33 
25 
20 

1 
25 
29 
19 
29 

260 
170 
140 
140 
300 
260 
300 
260 
260 
260 
140 
260 
210 
170 
400 
300 
260 
210 
170 
140 
120 
100 

85 
75 
60 

210 
170 
140 
170 
120 
100 
100 
85 
85 

140 
140 
400 
300 
260 
210 
170 
140 
210 
170 
140 
120 
100 

Görevin çeşidi Savı Ücret 

7 
9 

10 
11 
12 
10 
11 
11 
7 
8 
9 

10 
11 
10 
11 
11 

8 
5 
6 
7 
8 
9 
5 
6 
7 

11 
8 
9 

10 
13 
12 
12 
13 
12 
13 

9 
10 
11 
12 
12 
13 
11 
12 
13 
11 
12 
13 
11 

Üçüncü makinist 
» » 

Üçüncü makinist 

Dördüncü » 

Mülâzim » 
Makinist 

» 

» 
» 

Dok makinisti 
» vardiya makinisti 
» römorkör makinisti 

Tahliye ve kompresör makinisti 
Kılavuz kaptan 

» » 

Tabip 
» 

Sağlık memuru 
Gemi kâtibi 

» » 
» » 

Dosya ve evrak memuru 
Abonman gişe memuru 
Abonman vesika memuru 
Mevki hesap memuru 
Torba memuru 

» » 
iskele başmemuru 

» » 
» » 
» » 

İskele memuru 
» » 

Yük » 
» » 
» » 

Mevki » 

» 
Kapı 

2 
29 
12 
11 
1 
2 
10 
11 
2 
4 
20 
12 
13 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
9 
9 
1 
3 
3 
7 
22 
10 
10 
10 
2 
9 

1 
2 
3 
4 
4 
9 
6 
13 
2 
14 
12 
5 
15 
40 
S 

170 
120 
100 
85 
75 
100 
85 
85 
170 
140 
120 
100 
85 
100 
85 
85 
140 
260 
210 
170 
140 
120 
260 
210 
170 
85 
140 
120 
100 
60 
75 
75 
60 
75 
60 
120 
100 
85 
75 
75 
60 
85 
75 
60 
85 
75 
60 
85 

( S, Sayısı : 11 ) 
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3. 

1 
2 
2 
3 
4 
5 
3 
4 
5 
4 
4 
4 
3 

4 
5 
6 

2 
3 

Görevin çeşidi 

Genel Müdürlük Merkez 

Genel müdür 
» » yardımcısı 

Müşavir 
» 
» 
» 

İşletme Saymanlık uzmanı 
Tarife uzmanı 

» » 
Malî Etüdler uzmanı 
Ekonomi etüdleri » 
Ulaştırma » » 

üfun 

Yapı Şubesi Müdürü (Yüksek 
Mühendis) 
Yüksek Mühendis veya mimar 

» » » 

İşletmeler 

işletme müdürü 
» » (îkisi yüksek mü-

c 
Sayı 

1 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
3 
1 

2 

- â â -
- CETVELİ 

Ücret 

600 
500 
500 
400 
300 
260 
400 
300 
260 
300 
300 
300 

400 
300 
260 
210 

500 

D. 

4 
3 
4 
5 
3 
3 
4 
4 

4 
4 

4 
5 
6 
6 
6 

3 
4 

Görevin çeşidi 

hendis) 
İşletme müdürü 

» » yardımcısı 
» » » 

Servis şefi 
Saymanlık uzmanı 
Baş mühendis 
Yüksek mühendis 
Gemi yapı işletme şefi (Yüksek 
mühendis) 
Resimhane şefi (Mühendis) 
Makine işletmesi şefi (Yüksek 
mühendis) 
Makine ve elektrik işletme şefi 
Elektrik işletme şefi (Mühendis) 
Atelye mühendisi 
Gemi yapı » 
Makine » 

Taşra şubeleri 

Müdür 
» 

Sayı 

4 
1 
3 
2 
2 
1 
4 
2 

1 
1 

1 
1 
1 
2 
2 
1 

2 
1 

Ücret 

400 
300 
400 
300 
260 
400 
400 
300 

300 
300 

300 
300 
260 
210 
210 
210 

400 
300 

Görevin çeşidi 

D - ÖETVBLÎ 

Sayı Ücret I Görevin §esidi 

Oenel Müdürlük 
Atelye teknisyeni 
Fennî tesisatçı 

» » 
> » 

Ressam ve grafiger 
» » 

Başmekanograf 
Mekanograf 

» 

Fiş memürü 

Merkee Kuruluşu 
1 210 
1 210 
3 170 
2 140 
4 120 
3 140 
2 120 
1 210 
1 140 
1 120 
2 100 
7 85 

17 120 
15 100 

Fiş memuru 
Başmatbaacı 
Ambar başmemuru 

» memuru 
> » 
» » 

Gereççi 

Daire âmiri 
Yönetim memuru 
Yollama » 

» » 
Sürveyyan 
Jaloneu 
Takip memuru 

Sayı Ücret 

3 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
5 

85 
170 
140 
120 
100 
85 

170 
100 
140 
120 
100 

85 
85 
60 

100 

{S. Salısı tiıı 



Görevin çeşidi 

Dosyacı 

Kâğıt dağıtma memuru 

Tahsildar 
Tahkik memuru 
Başvurma memuru 
Tercümeci daktilo 
Daktilo 

» 
Ustabaşı 
Başelektrikçi ve telefoneu 
Elektrikçi ve telefoneu 

» » 
Asansörcü 
Eczacı kalfası 

» » 
Başhemşire (diplomalı) 
Hemşire » 

» » 
Hastabakıcı 

» 
Laborant 
Pansumancı 

» 
Aşçı 

> 
» yamağı 

Bulaşıkçı 
Çamaşır depocugu 
Şoför 
Karantinacı 
Terzi 
Hamamcı 
Berber 
Ütücü ve kaloriferci 
Odacı 

» 
Bahçivan 
Odacı 

> 
Kapıcı 
Bekçi 

Sayı Ücret 

2 
1 
3 
1 
2 
6 
1 
4 
9 
14 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
12 
19 
9 
2 
2 
6 
5 

85 
75 
75 
60 
100 
170 
120 
170 
100 
85 
75 
60 
120 
120 
100 
85 
60 
120 
75 
120 
100 
85 
75 
60 
120 
85 
75 
120 
85 
60 
50 
75 
120 
75 
75 
50 
60 
75 
75 
70 
80 
60 
50 
45 
40 
60 
60 
50 

Görevin çeşidi 

Bekçi 
Hademe 

» 
Hademe 
Temizleyici 

işletmeler 
Fi§ memuru 

> 
» 
> 

Dosyacı 
Tahsildar 

> 
Gereççi 

» 
Başkantinci 
Ambar başmemuru 
Ambar memuru 

» » 
» » 

Kömür deposu memuru 
» dağıtma memuru 
» deposu başbekçisi 
» deposu bekçisi 

Daire memuru 
Takım mağazacısı 
Mağaza memuru 

* » 
» » 

Mağazacı 
» 
» 
» 

Başvurma memuru 
* * 

Dağıtma memuru 
>. » 
» » 
» w 

yollama memuru 
» * 
» » 

Bilet kontrolörü 
% » 
> satıcısı 
» > 
» » f • • 

Sayı 

1 
4 
5 
9 

10 

9 
23 
24 
2 
1 
1 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
2 

14 
2 
2 
7 
2 
9 
2 

Ücret 

40 
60 
50 
40 
50 

120 
100 
85 
75 

100 
120 
100 
140 
120 
170 
120 
120 
100 
83 
85 
75 
75 
60 

100 
100 
120 
100 
85 

100 
85 
75 
60 

120 
100 
100 
85 
75 
60 

100 
85 
75 

120 
100 
120 
100 
85. 

JS. Sayası ili). 



- â ö -
Görevin çeşidi 

Tercümeci daktilo 
Daktilo 

* 
Daktilo 

> 
Atelye teknisyeni 

> > 
Ustabaşı 
Telsiz ve işaretçi 

» > 
» - » 

Telefon santralcisi 
> > 

Başbekçi 
P> 
> 

Bekçi 
» 
» 
> 
> 
* 

Hamal 
Bahçıvan 
Kapıcı 
» 

Odacı 
» 
» 
> 

Silici 
> 

Koloriferci 
Damgacı 
Gemi ambar memuru 

» > » 
Elektrikçi 

> 
> 
» 
> 

Güverte lostromosu 
> » 
> > 
> > 
» » 

Sayı 

1 
3 

33 
5 
1 
2 
2 
1 

20 
33 

9 
2 
1 
1 
4 
5 

133 
1 

23 
6 
1 
4 
2 
2 
4 
6 
9 

19 
4 
6 
1 
4 
1 
1 

56 
40 

1 
1 
1 

14 
7 
3 
7 

36 
57 
11 

Ücret 

120 
100 
85 
75 
60 

210 
140 
120 
170 
140 
100 
75 
60 

120 
100 
85 
75 
65 
60 
50 
45 
40 
60 
60 
75 
60 
60 
50 
45 
40 
50 
40 
60 
50 
.95 
75 

210 
170 
150 
120 
100 
170 
120 
10Ü 
85 
75 1 

, Görevin çeşidi 
1 

i Makina başlostromosu 
» lostromosu 
> » 
> » 

Lostromo 
> 

Dümenci 
» 
» 
» 

Usta gemici 
» » 

fî emici 
» 
» 
» 
>> 
» 

Usta gemici ve dümenci 
Römorkör gemicisi 
Yağcı 

» 
» 
» 
» 
» 

Ateşçi 
» 
:» 
» 

Kömürcü 
» 
» 
s» 

Marangoz 
» 
» 
» 
D 
» 

Kazancı 
Pompacı 
Mavna reisi ve mavnacı 

» » 
Kamara memuru 

» » 
Kamarot âmiri 

Sayı 

1 
10 
34 
44 
3 
1 

13 
16 
53 
94 
43 
82 
12 
19 
98 

232 
47 

170 
18 
1 
6 

13 
100 
40 

153 
4 

49 
182 
75 

250 
10 
99 
32 

154 
2 
2 
2 
2 

25 
2 

10 
6 

422 
150 
10 
17 
1 

Ücret 

210 
120 
100 

85 
65 
60 
85 
75 
60 
55 
65 
60 
85 
75 
65 
60 
55 
50 

100 
60 

100 
85 
75 
65 
60 
55 
75 
70 
60 
55 
65 
60 
55 
50 

210 
120 
100 
75 
65 
60 

120 
120 

75 
65 

120 
100 
100 

.(S. Sayısı ; 11) 



31 — 
Görevin çeşidi 

Başkamarot 
Kamarot 

Kamarot ve torba hamalı 
Kumanyacı 
Başaşçı 

Aşçı 

Aşçı yamağı 

» » 
Ekmekçi 
Baş motorcu 
Motorcu 

» 
» 

Motorcu 

» 
» 

Elektrik motorcusu 
Çımacı 

Ambarcı 

Başvinççi 
Tarak vinççisi 
Vinççi 

» 
Deniz şoförü 

Motor » 
Şoför 

Tarak teknisiyeni 

Sayı 

19 
91 

194 
304 

1 
54 
1 
1 
8 
1 
4 

37 
34 
48 
3 
4 

19 
30 
1 
1 
1 
8 
6 

12 
7 
2 
2 

55 
11 
12 
1 
1 
1 
2 
1 

11 
5 
1 

10 
4 
6 
3 
2 

19 
1 
4 
2 
1 

Ücret 

75 
50 
45 
40 

100 
100 
120 
100 
80 
75 

' 75 
60 
50 
40 
50 
30 
20 
50 

210 
210 
170 
140 
120 
100 
85 
75 
85 
50 
45 
40 

140 
100 
«5 

140 
120 
100 

90 
85 
80 
70 

120 
100 
90 
85 

100 
100 
90 

140 1 
( S. Sayı 

; Görevin çeşidi 

1 Başdalgıç 
I Dalgıç 

* 
» 

* 
» 
» 
> 
» 
» mürettebatı 

Sandalcı 
Fundacı 
Gemi yapma atelyesi teknisyeni 

» teknisiyeni 
» atelye montaj teknisiyeni 

Makine atelye teknisiyeni 
» teknisiyeni 
» atelyesi montaj teknisiyeni 

Motor ustabaşısı 
Elektrik atelye teknisiyeni 
Atelye iş dağıtma » 

» başmontörü 
Ağaç işleri atelye teknisiyeni 

» » teknisiyeni 
Dok tahliye teknisiyeni 

» gemicisi 
» Römorkör gemicisi 
» römorkör ateşçisi 

Havuzlar porsımu 
Elektrikçi montör 
Başmontör 
Ağaç işleri montörü 
Sis düdükleri başmontörü 
îstasyonen 

» 
» 
» 

Can sandalları yönetim memuru 
» » yardımcısı 

Can sandalı reisi 
» » yardımcısı 
» » » 

Can sandalcısı 
Roketçiler reisi 

» » yardımcısı 
Roketçi 
Sis topçubaşısı 
Sis topçusu 

sı : 11) 

Sayı 

4 
20 

3 
3 

3 
1 
3 
2 
2 
7 
7 
4 

81 
11 
10 
80 
1 
4 



Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Nalbant 
Fenerler yönetim memuru 

» > 
» » 
» » 
» » 
> > 
» » 
» > 
» » 
» » 
» > 

Fener gardiyanı 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» > 
» » 
» > 
> » 
> » 

Tahkik memuru 
> . » 

Yönetim memuru 
» » 
> » 

» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Başressam ve grafiger 
Ressam ve grafiger 

» » 
Pansumancı 
Erzak dağıtma memuru 
Takip memuru 

» » 
» » 

Depo memuru 
Çamaşır ambarcısı 

» koruyucusu 
Atelye ambarcısı 
Hastabakıcı 
Armatör 

» 

2 
1 
1 
2 
2 
1 
6 
1 
3 
3 
1 
4 
2 
3 
1 
1 

10 
6 
7 
9 

16 
17 
27 
19 
8 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
4 
2 
5 
1 
1 
1 

14 
1 
3 

60 
120 
90 
85 
80 
75 
70 
65 
55 
50 
45 
40 
90 
80 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

210 
140 
120 

85 
75 

210 
170 
140 

50 
100 
170 
100 
75 
75 
85 
85 
75 
40 

100 
75 

Görevin çeşidi 

Tartı aletleri tesisatçısı 
Bakım memuru 
Başmuşambacı 
Muşamba kontrolcüsü 

» dikicisi 
Markatör 
işçi yönetim memuru 

» » 
Tamirci 
Asansörcü 
Telefoncu 

» 
» 

İtfaiye âmiri 
İtfaiyeci 

» 
İtfaiye mürettebatı 
Su saatçisi ve hortumcusu 
Saatçi 
İşaretçi 
Ambarcı 
Palamarcı 
Rıhtım süpürgeeisi 
Kaloriferci 
Hademe 

» 
» 
» 

Garson 
Fenerler makine tamircisi 

» » » 
Başgardiyan 
Gardiyan 

» 
Radyofarcı 

» yardımcısı 
Usta 
Yağcı 

Sayı Ücret 

1 
5 
1 
1 
2 
6 
2 
1 
2 

10 
2 
1 
1 
1 
8 
1 

15 
5 
1 
6 
1 
1 
4 
3 
1 
4 
7 
1 
3 
4 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 

140 
85 

100 
85 
75 
75 

100 
85 
60 
75 
80 
75 
65 

120 
100 
85 
75 
75 
90 
60 
75 
75 
60 
75 
75 
60 
50 
40 
50 
90 
75 
90 
55 
50 

120 
100 
75 
55 

Taşra şubeleri 

Fiş memuru 3 120 
» > 6 100 
» » 1 85 
» » 1 75 

Tahsildar 1 100 
» 1 85 

( S. Sayısı : 11) 



— 33 — 
Görevin çeşidi 

Daktilo 
» 
» 

Matbaacı 
Atelye teknisiyeni 
Makine > 
Gemi yapı » 
Telsiz ve işaretçi 
Başmotörcü 
Fennî tesisatçı 
Marangoz ustabaşısı 
Gemi yapı » 
Tornacı » 
Tesviyeci » 
Dökümcü » 
Atölye » 

» marangozu 
» kalafatçısı 

Ressam ve graf iger 
Takım mağazacısı 
Elektrik santralcisi 
Mağazacı 
Ambarcı 
Gereççi 
Mnbayaajcı 
Kantarcı 
îstifçi 
Aşçı 

» 
» yamağı 
» » 

Bulaşıkçı 
Garson 
Postacı 

» yardımcısı 
Başodacı 
Odacı 

> 
» 

Temizleyici 
Başbekçi 
Bekçi 

» 
> 
» 

Kroozot bekçisi 
Yolcu salonu bekçisi 

Sayı 

2 
4 

10 
2 
2 
2 
2 
3 

24 
6 
4 
1 
2 

Ücret 

85 
75 
60 

100 
260 
210 
210 
85 

210 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
90 
70 
60 

170 
100 
140 
120 
120 
100 
120 
60 
60 
85 
60 
60 
50 
50 
50 J 
75 
60 
65 
50 
45 
40 
50 
85 
75 
70 
60 

• 50 
50 
50 1 

I Görevin çeşidi 

Fener ve iskele bekçisi 
» •» > 

» » > 
İskele bekçisi 
Otel yönetim memuru 
Büfeci 
Garson 

» 
» 

Çamaşırcı 
* 

Salon hamalbaşısı 
Hamal 
İtfaiyeci 

» 
» 

Şoför 
> 
» 
» 

Şoför yardımcısı 
Bahçıvan 

» 
Hastabakıcı 
Pansumancı 
Antrepocu 
Ambarcı. 
Dalgıç 

» 
Deniz şoförü 

» » 
» » 
» » 

Motorcu 
Vinççi 
Liman taşıtları lostromosu 

» » » 
Güverte lostromosu 

» » 
Makine » 
Yağcı 

» 
» 

Ateşçi 
» 

Kömürcü 

Sayı 

4 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
5 
1 
4 
1 
4 
4 

10 
3 
4 
2 
8 
4 
8 
6 
5 

Ücret 

75 
60 
50 
50 

100 
60 
75 
60 
50 
60 
50 
60 
50 

120 
85 
70 

100 
90 
85 
75 
50 
75 
50 
75 
85 

100 
75 

140 
100 
120 
100 
90 
85 
90 
90 

120 
85 
85 
75 
85 
85 
75 
60 
75 
65 
60 
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Sayı Ücret 

Gemici 

» 
Dümenci 

» 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

3 
10 
40 
32 
5 
8 

75 
70 
60 
50 
60 
50 

Kamarot 
Başmavnacı 
Mavnacı 

» 
» 

Çımacı 

16 
1 

19 
9 

26 
5 

50 
85 
75 
70 
65 
50 
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Taşıt kadrosu 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

No. Çeşidi 

262 Kamyonet 
304 » 

195 » 
Kamyon 
Deniz motoru 

Otobüs 

Servis vasıtası 
kamyonet 
Muş 

Kamyonet 

8 No. lu motor 

1 > » 
1 » » 
1 > » 
1 » > 

Markası 

Diaman 
Fort 

Şevrole 
Doç 
Denizyolları 
Çankaya 
Kütle 
Opel 

Doyç 

Avusturya 

Şevrole 

Sömidizel 

Dizel 
Penta 

31 No. lu motor 
1 No. lu motor 
Trabzon'da r- -
Motosiklet 5 bey- N. S. U. 
girlik 
Motosiklet 2,50 
beygirlik 

T. 118 Kamyon 

Bianehı 

Doç 

Plâka No. 

75180 
4340593 

3998865 

1095 
6536 
3600 

B. R. 38 

4766 
4146 

Göreceği iş 

Istinye dok fabrikasında yük ve gereç nakliyatı 
Haliç fabrika ve havuzlarında yük ve gereç 
nakliyatı 
Fabrika ve havuzlar, çamaşırhane hizmetinde 
Malzeme nakil hizmetinde 
Servis işlerinde 

> > 
Fabrika, havuzlar servis işlerinde 
Anadolu tahlisiye istasyonları arasında müna
kalât temini için 
Rumeli tahlisiye istasyonları arasında münaka
lât temini için 
Yeniden satın alınacaktır. 

Limanın muhtelif hizmetlerinde (Liman şir
ketinden müdevver) 
Trabzon şubesinde posta nakliyatı için (De-
nizbank'tan müdevver) 
Muhtelif liman hizmetlerinde (Denizbank'tan 
müdevver) 

> > » 
» » > * 

Muhtelif atelye ve iş yerleri arasmda 

Van Van şubesi hizmetinde 
» > > > 

580 îstinye > 
590 Merkez mağazası > 

Muamele Fab. havuzlar > 

610252 
527050 

8109001 
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E - CETVELİ 

L —• GÖREVİ GEREĞiNCE PARASIZ YOLCULUK YAPMAK HAKKINI TANIYANLAR 

Bütün hatlarda 

1. — Milletvekilleri bütün hatlarda birinci 
mevkilerde (lüks dâhil) kimlik cüzdanlarını gös
termek suretiyle parasız yolculuk yaparlar. 

2. — Devlet Denizyolları ve Limanları işlet
me Genel Müdürü ile yardımcıları, Genel Mü
dürlük Teftiş Heyeti ile işletmeler Müfettişlerine, 
Genel Müdür tarafından sayısı onu geçmemek 
üzere seçilecek işletme Müdür ve âmirlerine ve 
Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Heyeti Başkanı ile 
müfettişlerine ve ulaştırma işleri ile ilgili Ba
kanlık memurlarından Ulaştırma Bakanı tara
fından sayısı on beşi geçmemek üzere seçilecek 
olanlara bütün hatlarda gereç özlük birer hizmet 
pasosu verilir. 

Deniz hatlarında 
(Van Gölü işletmesi dahil) 

3. — Geçici bir görev ve memuriyetin yapıl
ması için başka bir yere gönderilen veya geti
rilen, belirli görevlerde olup ta bulundukları 
yerlerden başka yerlere gönderilen, askerlik hiz
metlerini yapmak için görevlerinden ayrılan, 
yeniden memuriyete tayin veya emekliye ayrılan 
kadro, kuruluş veya idarî sebeplerle açığa çı
karılan, görevinden çıkarılan ve altı aydan faz
la hizmet gördükten sonra istifa eden idare me
mur ve hizmetlileri ile bunların aile bildirimlerin
de yazılı aileleri efradına gidecekleri veya gele
cekleri yere kadar permi verilmekle beraber bera
berlerinde götürecekleri ev eşyaları için de parasız 
taşıma izni verilir. 

Bunlardan aylık ücretleri 100 liradan yukarı 
olanlar ile aileleri birinci mevkide, aylık ücret
leri 100 lira ve daha az olanlarla aileleri ikinci 
mevkide ve aylık ücretleri ne olursa olsun gemi 
adamlariyle, odacı ve benzeri hizmetliler ve aile
leri güvertede yolculuk yaparlar. 

Görevle bir yere gönderilen gündelikli işçi ve 
hizmetlilere güvertede seyahat etmek üzere gi
diş - dönüş parasız permi verilir. 

4. — Devlet Denizyolları ve Limanlan işlet
me Genel Müdürlüğü kadrosu içindeki aylıklı 
memur ve hizmetlilerle aile bildirimlerinde yazılı 
aileleri efradına ve beraberlerinde yolculuk etmek 

zorunda olan hizmetçilerine senede bir defa ol
mak üzere hattına bakılmaksızın diledikleri iki 
iskele arasında geçer gidiş - dönüş permi verilir. 

Bunlar almakta oldukları aylık ücretlerin mik
tarına göre üçüncü maddede yazılı mevkilerde 
yolculuk ederler. 

5. — Yüksek Deniz Ticaret Okulu öğrencile
riyle, idare Fabrikaları Çırak Okulları öğrenci
lerine senede bir defaya mahsus olmak üzere hat
tına bakılmaksızın diledikleri iki iskele arasında 
gidiş - dönüş permi verilir. 

Bunlar üçüncü mevkilerde ve üçüncü mevki 
bulunmayan vapurlarda ikinci mevkilerde yolcu
luk ederler. 

6. — ölüm, doğum, evlenme, boşanma gibi 
hallerde bakımı idare memur ve hizmetlilerine 
ilişkin olan aile efradı ile ölen memur ve hiz
metlilerin aile bildirimlerinde yazılı aileleri ef
radına gidecekleri yere kadar aylık ücretlerinin 
gerektirdiği mevkilerde geçer permi verilmekle 
beraber bunların ev eşyaları için dahi parasız 
taşıma izni verilir ve ölenlerin cenazeleri para
sız taşmır. 

7. — Sağlık durumları dolayısiyle başka yer
lere gitmeleri gereken memur ve hizmetliler ile 
aile bildirimlerinde yazlı aileleri efradına aylık 
ücretlerinin gerektirdiği mevkilerde yolculuk 
yapmak üzere gidiş - dönüş permi verilmekle be
raber bunların 1000 kiloya kadar ev eşyaları için 
dahi parasız taşıma izni verilir. 

Bu suretle yolculuk edecek olanlardan 15 ya
şından küçük olan çocuklara aile efradından 
biri katılabileceği gibi aile efradından birinin ayni 
sebeple seyahati halinde 15 yaşından küçük olan 
çocuklardan biri de beraberinde parasız yolculuk 
edebilir. 

8. — Genel Müdürlük kuruluşunda bulunan 
kesenekli acentalar ile aile bildiriminde yazılı 
aileleri efradı dahi memur ve hizmetlilere verilen 
haklardan faydalanırlar. 

9. — Yukanki maddelerde yazılı aile efradın
dan maksat memur ve hizmetlilerin bakımı ile 
ödevli oldukları kimselerdir. 

10. — işçilerin ve Millî Emniyet için görev ge
reğince gemilerde yolculuk yapmaları gereken 
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müfettiş ve memurlara bağlı oldukları makam
dan getirecekleri belge üzerine parasız permi ve
rilir. 

11. — Görev gereğince ayrıca yol gideri al-
mıyarak kendi memuriyet bölgelerinde yolculuk 
edecek olan genel müfettişler, kıyı iller valileri, 
ilçeler kaymakamları, bucak müdürleri, il ve 
ilçeler jandarma komutanları, Cumhuriyet sav
cıları ve yardımcıları, emniyet müdür ve âmirle
ri, bölge liman başkanları ve bağımsız liman me
murları vapurlarda parasız yolculuk yaparlar. 

12. — Yabancı limanlardan gelen vapurların 
denetini yapmak üzere İstanbul'dan Çanakka
le'ye gidecek olan Gümrük muhafaza başmemur-
ları ile polis komiserleri ikinci mevkide ve güm
rük muhafaza memurları ile polis memurları gü
vertede parasız yolculuk yaparlar. 

13. — Posta çanta ve paketleri ile birlikte 
yolculuk eden Posta memurları kimlik cüzdan
larını göstermtk şartiyle posta kamaralarında 
parasız yolculuk yaparlar. 

14. — Kuduz tedavisi için yolculuk yapanlar 
resmî belge getirmek şartiyle güvertede parasız 
yolculuk yaparlar. 

15. — Yabancı memleketlerden memleketimize 
gelen muhacir ve mülteciler ile Hükümetçe mem
leket içinde bir yerden başka bir yere götürü
lenler mahallin mülkiye âmirlerinden belge 
getirmek şartiyle güvertede parasız yolculuk ya
parlar. 

16. — İlk öğretim okullarını teftiş edecek 
gezici Başöğretmen, müfettiş ve Eğitim memur
ları Millî Eğitim Bakanlığınca belirtilecek tef
tiş bölgelerinde genel tarifede yazılı ücretlerden 
% 80 nispetinde düşüklükle yolculuk yaparlar; 

17. — Hastalık ve maluliyet gibi sebepler ile 
çalışamıyacak durumda olduğu ve hiç bir yerden 
geliri bulunmadığı belediyelerce tasdik edilmiş 
olan yoksullardan vapurlarda güvertede parasız 
veya % 50 düşüklükle yolculuk edecekler aşağıda 
yazılıdır: 

a) Hopa, Rize, Trabzon, Samsun, İnebolu, 
Zonguldak, İzmir, Antalya, Mersin ve İskender un 
iskelelerinden her seferde hem gidiş hem dönüşte 
dördü parasız dördü % 50 düşüklü; 

b) Yukarda yazılı iskeleler ile İstanbul 
dışında başka bütün iskelelerde her seferde hem 
gidişte hem dönüşte ikisi parasız ikisi % 50 dü
şüklü; 

e) İstanbul'dan Kabotaj hatlarına kalkacak 
vapurlara her seferde üçü parasız üçü % 50 dü
şüklü. 

18. — Devlet Denizyolları ve Limanları İş
letme Genel Müdürlüğü görülecek gereğe göre 
bütün hatlarda tâyin edeceği mevkilerde yılda 
dört yüz kişiye kadar permi vermeğe yetkilidir. 

Şehir Hatlarında 

19. — İstanbul şehir hatları vapurlarında adı 
yazılı parasız paso ile seyahat edeceklerin me
muriyet adları ile yolculuk bölge ve mevkileri aşa
ğıda yazılıdır: 

a) Vali ve belediye başkanı ile yardımcıları: 
Bütün şehir hatları şebekesinde birinci mevkide 
(lüks dâhil), 

b) Şehir hatları vapurlarının uğradığı kıyı 
ilçelerinin kaymakamları ile bucak müdürleri 
memuriyet bölgelerine giren iskeleler ile köprü 
arasında birinci mevkide, 

c) Cumhuriyet savcısı ile yardımcıları: Bü
tün şehir hatları şebekesinde birinci mevkide, 

ç) Emniyet müdürü ile şube müdürleri ve 
emniyet müfettişleri: Bütün şehir hatları şebe
kesinde birinci mevkide, 

d) Bölge liman başkanı ile liman fen heye
ti başkan ve üyeleri: Bütün şehir hatları şebeke
sinde birinci mevkide, 

e) İstanbul genel meclis üyeleri: Bütün şe
hir hatları şebekesinde birinci mevkide, 

f) Millî emniyet müfettişleri: Bütün şehir 
hatları şebekesinde birinci mevkide. 

20. — Görevli olarak yolculuk yapacak olan 
sivil polis memurları kimlik cüzdanlarını ida
reye damgalatmak şartiyle ikinci mevkide para
sız yolculuk yaparlar. 

2 1 . — Resmî elbiseli inzibat subayları ile 
emniyet âmirleri, polis komiserleri ve komiser 
yardımcıları birinci mevkide, polis memurları 
ile inzibat memurları ve jandarma eratı ve liman 
denet memurları ikinci mevkide parasız yol
culuk yaparlar, 

22. — Görevli olarak yolculuk yapacak pos
ta, telgraf ve telefon idaresi dağıtıcıları ile tel
graf ve telefon yapı ve onarmaları ile ödevli 
ekipler: İkinci mevkide parasız yolculuk yapar
lar. 

23. — Resmî törene katılmak veya ziyarette 
o lunmak üzere misafir olarak limanımıza ge-
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lecek olan yabancı kara, hava ve deniz subay
ları ve erleri parasız yolculuk yaparlar. 

24. — Devlet Denizyolları ve Limanları İş
letmesi kadrolarına giren memur ve hizmetliler 
kimlik cüzdanlarını göstermek suretiyle vapur
larda parasız yolculuk yaparlar. Bunlardan me
murlar birinci mevkide ve gemi adamlariyle hiz
metliler ikinci mevkide yolculuk yaparlar. 

25. — Devlet Denizyolları ve Limanları İş
letme Genel Müdürlüğü kuruluşuna giren işçi
ler: İkametgâhları ile vazife gördükleri yer 
arasında ikinci mevkide parasız yolculuk yapar
lar. 

İzmir Körfez Hattında 

26. — îzmir körfez vapurlarında isme yazılı 
parasız paso ile birinci mevkide yolculuk yapa
bileceklerin memuriyet adları ile yolculuk bölge 
ve mevkileri aşağıda yazılıdır: 

a) Vali ve belediye başkanı ile yardımcıları, 
b) Emniyet müdürü, bölge liman başkanı 

ile Cumhuriyet savcı ve yardımcıları. 
e) Belediye meclisi üyeleri, 

İzmit Körfez Hattında 
27. — İzmit Valisi ile Belediye Başkanı ve 

Emniyet Müdürü İzmit körfez vapurlarında bi
rinci mevkide parasız yolculuk yaparlar. 

Umumî hükümler 
28. — Karşılık esasına göre parasız yolculuk 

yapmak hakkını taşıyanlar aşağıda yazılıdır: 
a) Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme 

Genel Müdürlüğü ile Devlet Demiryolları ve Li
manlan İşletme Genel Müdürlüğü arasında kar
şılıklı olarak isme yazılı onar paso. 

b) İdare ile diğer deniz ve kara Taşıma ku
rumlan arasında karşılıklı olarak isme yazılı en 
çok ellişer paso. 

c) Devlet Denizyollan ve Limanlan İşletme 
Genel Müdürlüğü ile yabancı vapur kumpanya-
lan arasında her iki tarafm memurlan ile aile
leri için karşılıklı miktarda parasız veya düşük 
permi. 

29. — Devlet Denizyollan ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü tarafından görülecek gere
ğe göre şehir hatlan vapurlarında tâyin edilecek 
mevkilerde en çok parasız kırk paso verilebilir. 
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R-CETVELİ 

B. : 7 - M. : 3 — Aydınltama 
Asansörlerin motor giderleri de bu tertipten verilir. 

" "* ' VL : 5 — öteberi giderleri 
Çeşitli giderlerden başka kutlama» ilân ve su giderleri bu tertipten verilir. 

B. : 9. - M. : 2 — Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 
Telefon, memleket dışma çekilen telgraflarla radyo ve diğer haberleşme giderleri bu maddeden 

ödenir. 

B. : 10 — Kira karşılığı 
Hollerit makineleri kim karşılıkları ve giderleri de bu tertipten verilir. 

" B. : 12 —Giyecekler ' 
Tüzük gereğince verilecek elbise ve diğer giyim eşyası bu tertipten verilir. 

B. : 13 — Yiyecek giderleri 
3633 sayılı kanunun 31 nci maddesi gereğince yapılan tüzüğe göre gemi adamlarının yedirilme 

leri ve giderleri bu tertipten ödenir. 

B. : 14 — Tedavi, yol vesaire giderleri 
3633 sayılı kanunun 31 nci maddesi gereğince yapılan tüzüğe göre memur ve hizmetlilerin 

tedavi, ilâç, yol, cenaze teçhiz ve tekfin ve başkagiderleri bu tertipten verilir. 

B. : 15-M. : 1 —aletine 
Deniz ve kara araçlarının işletmesine ilişkin müstehlek ve müstehlek olmayan her türlü madde

ler ve gereçlerinin paraları ile sefer, taşıma, resim, ücret vesair her türlü işletme giderleri, 
kira karşılıkları, yük, hasar, zayiat ve müsademe tazminleri, avarya giderleri, kurtarma ve yardım, 
iskele giderleri, su karşılıkları ve başka her türlü işletme giderleri bu tertipten verilir. 

M. : 2 — Yapına, onarma ve satmalına 
Deniz ve kara araçları ve kısımlarmm satınalma, yapma ve onarmasına gereken her çeşit müs

tehlek ve müstehlek olmayan maddeler karşılıkları, etüd proje, keşif, muayene ve bunlara benzer 
giderleri bu tertipten verilir. 

B. : 16 — Fenerler, radyofarlar ve kıyı emniyeti başka tesislerinin her türlü giderleri 
Fenerler, radyofarlar ve sis düdükleri, can kurtarma istasyonları gibi kıyı emniyetine ilişkin 

bütün hizmetlerin yapılması için gereken müstehlek ve müstehlek olmayan her türlü maddeleı- ve 
gerçeler ve demirbaş satınalma ve giderleri bu tertipten verilir. 

B. : 17 — Yükleme ve boşaltma giderleri > 
Ticari eşya yükleme - boşaltma, ambar, aktarma tasıma ve hammallık ücretleriyle işçi yedirme

leri ve vücutça işe yaramıyacağı sağlık muayenesiyle anlaşılan işçilere verilecek' tazminat ve bu 
hizmete ilişkin başka her türlü giderler bu tertipten verilir. 
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B. : 18 — Fabrika, havuz, dok ve atelyelerin her türlü ücret ve giderleri 

İşçilik ve uzman gündelikleri, işçilerin yemek giderleri, makine» tezgâh, alet ve edevat, demirbaş
ların satmalına, onarma, yenileme, tesis, balam giderleri ve bunların istihlâk ettiği her türlü madde
ler ve gereçler karşılıkları, ücret, ve başka giderleri bu tertipten verilir. 

B. : 19 —• Bina, fabrika, atelye, tersane, dok, kızak, rıhtım, iskele, fener ve başka tesislerin yapma, 
onarma ve kamulaştırma giderleri 

İdareye ilişkin belirli tesislerin yapma, onarma giderleriyle, kamulaştırma karşılıkları, arsa 
satmalıma, etüd, proje, keşif ve başka giderleri bu tertipten verilir. 

B. : 22 — Mahkeme giderleri 
Mahkeme, noter, hakem, dispeççi, sözleşmeli serbest avukat ve müşavir, huzur hakkı, ücret ve 

giderleri bu tertipten verilir. 

B. : 24 - M. : 1 — Ücretler 
Meslek işçi ve çırak gibi türlü kursların öğretmen, yönetim memurları, hizmetli ücretleri bu 

tertipten verilir. 

M. : 2 — Başka giderler 
Kurs öğrencilerinin yiyecek, giyecek ve içecekleriyle bunların gerektirdiği taşıma giderleri, kurs 

öğrencilerinin harçlıkları, kursa getirilecek memurların yolluk ve gündelikleri, öğrencilerin defter, 
kalem, silgiı ders gereçleri, spor ve beden terbiyesi hareket ve müsabakaları, hamam, traş, ilâç, 
tedavi, cenaze, çamaşır için sabun, çivit, soda, malûl öğrencilerin memleketlerine gönderme, hava-
tebdili giderleri ve öğrencilerin memleketlerine gidipgelme yol giderleri, kitap ve ders not
ları için kâğıt, çoğaltma gereçleri dershane, yatakhane, mutbak eşya ve gereçleri, kitap telif ve 

tabı ve yayın ve konferans ücretleri, temizlik, koruma ve başka her türlü giderler bu tertipten ve
rilir. 

B. : 26 — Staj ve tahsil giderleri 
M. : 1 — Yabancı memleketlerdeki ö grencilerin staj ve tahsil giderleri 

Yabancı memleketlerdeki öğrencilerin her türlü tahsil, yol ve yönetim giderleriyle öğrenci teftiş 
ve nezaret gider ve yollukları bu tertipten verilir. 

M. : 2 — Mühendis Okulunda ve Tıp Fakültesinde okutturulacak öğrenci giderleri 
Tıp Fakültesinde okutturulacak Öğrencilerin yurt giderleri dâhil, 

B. : 30 — Hastane ve revir giderleri 
İdareye ilişkin hastane ve revirlerin ilâç, âlet ve edevat, demirbaş, yemek ve başka her türlü gider

leriyle serbest doktor ücretleri bu tertipten verilir. 
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1946 yılı 

Posta, Telgraf ve Telefon 
G. M. bütçesi 



Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü 1946 Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Komisyonu 

raporu (1483) 

T. C. 
Başbakanlık l . X . 1945 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/430, 6/2213 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 yılı için hazırlanıp Bakanlar Ku 
rulunca 29 . IX . 1945 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan bütçe kanun tasarısı gerekçesiy 
le birlikte sunulmuştur. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 yılı bütçesi kanunu süresi içind< 
tanzim ve Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine sunulmuştur. 

1946 yrlı için teklif edilen gider ve gelir bütçelerinin tutarı birbirine denk olarak (42 966 985' 
liradır. Bu miktar 1945 yılı yedi aylık bütçesinin senelik tutarına göre (298 797) lira eksiktir. 

Gider bütçesine taallûk eden eksiklik 1945 yılı bütçesindeki rakamların 12 aya nispetinden ta 
hassül eden kesir farkından ibaret olup hakikatte tasarrufu mümkün görülen tertiplerden (4 626 119 
lira tasarruf edilerek idarenin inkişafiyle ilgili veya kanuna dayanan hizmetlere ait tertiplen 
zam olunmuştur. Bundan, 

(3 662 674)lirası maaşlı memurların 4598 sayılı kanun gereğince verilecek bir üst derece ma 
aşı, memur maaşlarına ilâvesi kararlaştırılmış olan bir üst derece farkı ve idarece ödenecek emekl 
keseneğiyle (D) cetveline dâhil hizmetlilerin gerek üst ve gerek kadrolarına yapılan ilâveleri» 
çocuk, yakacak, doğum yardımları ve aynı yardım yapılması lüzumlu görülen zamma, 

95 148 lirası iller öteberi ve kırtasiye giderlerine, 

716 866 lirası bina yayma ve onarma giderleriyle öğrenci giderlerine, 

151 431 lirası da eski ve yeni yıllar borçlarına taallûk eylemektedir. 

1946 yılında elde edileceği umulan gelir, gider bütçesine denk olarak (42 966 982) liradır. Ge 
lir gerekçesinde de izah edildiği üzere 1945 yılında ancak bir aylık gelir elde edilmiş bulunduğı 
için tahmine bir evvelki yani 1944 yılı tahsilatının esas tutulması zarureti hâsıl olmuştur. Bununh 
beraber 1945 yılı ilk aylık tahsilâtm neticeleri yapılan tahminin isabetini teyit eder mahiyette bu 
lunmuştur. 
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Kanun metninde yapılan değişikliğe geglince: 

1945 yılı bütçesinin komisyonca müzakeresi sırasında P. T. T. tesis, inşa ve tamir giderleri için 
7,5 milyon liraya kadar geçici yükleme yetkisi verilmesine dair olan 7 nci maddesine mevzu 
hükmün nihayet geçici bir zamana münhasır olan bütçe kanununda yer almasına mahal olmadığın
dan bu işi için özel bir kanun teklifi yolunda izhar Duyurulan arzuya göre hazırlanan kanun tasansı 
Yüksek Meclise sunulmuştur. Ancak bu tasarı kanuniyet halini alıncıya kadar işlerin durmaması 
ve idarenin inkişafiyle alâkalı böyle bir yetkiden mahrum kalmamasını temin etmek ve özel tasarı
nın kanuniyet halini almcrya kadar geçecek zamana münhasır olmakla beraber bu kanunda yazılı 
60 milyonluk had içinde kalmak şart ve maksadiyle aynı madde olduğu gibi bırakılmıştır. 

Bundan başka 1945 yılı bütçesinin müzakeresinde o yıl Bütçe Kanununun 8 nci maddesinin ilk 
fıkrasma mevzu 3054 ve 3488 sayılı kanunların 3 ve 4 ncü maddelerinin özel bir kanunla meriyetten 
kaldırılması istenmiş ve hazırlanan kanun tasarısı Yüksek Meclise sunulmak üzere bulunmuştur. 

Ancak, bu tasarı kanuniyet halini alıncıya kadar uygulanmak üzere maddenin birinci fıkrası ay
nen bırakılmış ve ikinci fıkrasiyle 1945 yılı için tecili kabul edilmiş olan 4454 sayılı Teşkilât Ka
nununun 36, 37, 38 ve 39 ncu maddelerinden 36 nci maddesi çıkarılmıştır. 

Bu maddenin çıkarılması idareye ait menkul mallarla deniz vasıtaları ve istifadesine terkedilmiş 
olan Hazineye ait gayrimenkul malların Devlet malı hükümünde olduğu hakkındaki birinci fıkra
sının daha fazla tecilde kalmasının mahzurlu görülmüş olmasındandır. 

4454 sayılı kanunun 37, 38, ve 39 ncu maddelerinin 1946 yılında da tecili idare hesap sisteminde 
yapılacak değişikliğin bir plâna istinadettirilebilmesi için uygulanacak yeni hesap sistemi dolayısiyle 
İsviçre P. T. T. İdaresinden gönderilmek üzere bulunan uzmanla mukavele akdini müteakip bu 
uzmanın tavsiye edeceği esaslara göre muamele yapılmasını temin içindir. 

Gider bütçesi gerekçesi 

B. : 1 - M. : 1 — Memur aylıkları 
Bu tertibe konulan ödenek mevcut kadroya nazaran (1 415) lira fazladır. Buda 4598 sayılı 

kanun gereğince ödencek bir üst derece maaş farkına taalluk eylemektedir. 

B. : 1 - M. : 2 — Açık aylığı 
Geçen yılın yedi aylığına nazaran senelik tutar ı olanak (3 000) lira teklif edilmiştir. 

B. : 1 - M. : 3 — Emekli, dul ve yetim aylıkları 
Geçen yılm yedi aylığına nispetle senelik olarak (700 000) lira teklif edilmiştir. 

B. : 2 - M. : 1 — Memurlar ücreti 
Mevcut kadroya göre (284 710) liraya ihtiyaç vardır. 

B. : 2 - M. : 2 — Hizmetliler ücreti 
1946 yılında çalıştırılmasına lüzum görülmiyen 5 makinist 1 montör 2 ekci 6 hatbakıcı 40 muha

bereci 5 telefoncu ve 12 hademe kadrosu çıkarılmış ve ancak telefon görüşmelerinin günden güne 
artması ve şehirlerarası konuşmalarına açılacak mahallerde telefoncu ihtiyacının temini maksadına 
müstenit olmak üzere 20 baştelefoncu ve telefoncu ile yeni alman kamyonlarda çalıştırılmak ve 
posta nakliyecisi olmak üzere 12 şoför, îsatnbul ve Adana paket ve posta merkezlerindeki hamalla
rın sevk ve idaresi için 2 hamalbaşı, İzmir Telefon Müdürlüğünün takviyesi maksadiyle 7 başmaki-
nist ve makinist 1 montör 2 ekei 2 telefon tamircisi 9 hatbakıcı 3 işei 1 grafiker, Adana Muhase
besinin yazı işlerini temin etmek için 1 daktilograf, Ankara Levıazım Deposunun takviyesini temi-
nen 1 takipçi ile emlâk ve gereç fişlerini tutmak üzere 2 kardekscinin kadroya ilâvesi lüzumlu gö-
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riilmüş ve bu sebeple 1945 yılı yedi aylığına nispetle senelik ödenekten (48 397) lira fazlasiyle 
(3 088 200) lira ödeneğe lüzum görülmüştür. 

B. : 2 - M. : 3 — Geçici hizmetliler ücreti 
Geçen yılın yedi aylığına nispetle bir sene için (1 500) lira teklif edilmiştir. 

B. : 3 — Kanun gereğince (aylıklı memur maaşlarının bir üst derece farkı ve emekli kesenekleri 
Yeniden açılan bu tertibe (2 186 531) lirası aylıklı memurların bir üst dereceye çıkarılacak 

olan maaş farkları ve (723 651) lirası emeklilerin idarece ödenecek % 5 kesenekleri karşılığı olmak 
üzere (2 910 002) lira ödenek konulmuştur. 

B. : 4 — Geçici tazminat 
Geçen yılın yedi aylığına nazaran senelik tutar ı olarak (210 000) lira teklif edilmiştir. 

B. : 5 — Emekli ikramiyesi 
Geçen yılın yedi aylığına nazaran senelik tutar ı olarak (55 000) lira teklif edilmiştir. 

B. : 6 - M. : 1 — Çocuk zammı 
Bu tertipten 1945 yılı yedi aylığı için alınan ödenek (370 000) lira ve senelik tutarı (634 285) 

liradır. 1944 yılı için alınmış olan ödeneğin tamamen harcanmış olması ve zamma tâbi çocuk 
miktarının bidayeten tahmindeki imkânsızlık gözönüne alınarak 1946 yılı için (985 000) lira teklif 
edilmiştir. 

B. : 6 - M. : 2 — Yakacak zammı 
Bu tertipten 1945 yılı yedi aylığı için alman (37 500) liranın senelik tu tan (64 285) liradır. 

1500 ve daha yüksek rakımlı mahallerde çalıştırılmakta olan memurlar adedi gözönüne alınarak 
(20 715) lira fazlasiyle (85 000) lira teklif edilmiştir. 

B. : 6 - M. : 3 — Doğum yardımı 
1945 yılı yedi aylığı için alınan (40 000) liranın senelik tu tan (68 570) liradır. 

Bu tertipten geçen seneler yapılan masraf gözönüne alınarak (51 430) lira fazlasiyle (100 000) 
lira teklif edilmiştir. 

B. : 6 - M. : 4 — ölüm yardımı 
Geçen yılın yedi aylığına nispetle senelik tutarı olarak (20 000) liranın kâfi geleceği anlaşılmış

tır, 

B. : 6 - M. : 5 — Aynı yardım 
Mevcut kadroya nazaran 1946 yılı için (2 700 000) liranın yeteceği anlaşılmıştır. 

B. : 7 — Fazla mesai 
Geçen yılın yedi aylığına nazaran seneliği (942 000) lira tutmakta ise de 1946 yılı için (640000) 

liranın kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

B. : 8 - M. 1 — Merkez kırtasiyesi 
Geçen yılın yedi aylığına nispetle senelik tutarı olan (15 000) lira teklif edilmiştir. 

B. : 8 —-M. : 2 — Merkez döşeme ve demirbaşı 
Geçen yılın yedi aylığına nazaran senelik tu tan olan (25 000) lira teklif edilmiştir. 

B. : 8 - M. 3 — Merkez aydınlatma 
Geçen yılın yedi aylığına nispetle senelik tutarı olan (5 000) lira teklif edilmiştir. 

B. : 8 - M. : 4 — Isıtma 
Geçen yılm yedi aylığına nispetle senelik tutarı olan (15 000) liraya karşı (5 000) lira noksaniy-

le (10 000) lira teklif edilmiştir. 
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B. : 8 - M. : 5 — Merkez öteberi giderleri 

Gereç fiyatlarında görülen yükseklik ve yeni açılacak merkezler gözönüne almarak 1946 yılı için 
(5 000) lira fazlasiyle (15 000) lira teklif edilmiştir. 

B. : 9 - M. : 1 — iller kırtasiyesi 
Kırtasiye fiyatlarındaki yükseklik ve yeni açılacak merkezler gözönüne alınarak geçen yılın ye

di aylığına nazaran senelik tatarı olan (125 000) liraya karşı (25 000) lira fazlasiyle (l!50 000) lira 
teklif edilmiştir. 

B. : 9 - M. : 2 — İller döşeme ve demirbaş 
Geçen yılın yedi aylığına nispetle senelik tutarı (250 OOO) lirayı bulmakta ise de 1946 yılı için 

(25 000) lira noksaniyle (225 000) liranın yeteceği anlaşılmıştır. 

B. : 9 - M. : 3 — İller aydınlatma 
Aydınlatma gereci fiyatlarında görülen fazlalık gözönüne almarak geçen yılın yedi aylığına na

zaran senelik tutarı olan (100 000) liraya karşı (25 000) lira fazlasiyle (125 000) lira teklif edilmiştir. 

B. : 9 - M. : 4 — İller ısıtma 
Geçen yılm yedi aylığına nazaran senelik tutarı olan (250 000) liradan (25 000) lira noksaniyle 

(225 000) lira teklif edilmiştir. 

B. : 9 - M. : 5 — İller öteberi giderleri 
(250) liraya kadar olan küçük onarmaların ilâvesi dolayısiyle 1945 yedi aylığı için alman 

(130 000) liranın seneliği ve her türlü gereç fiyatlarında mevcut değişiklik gözönüne alınarak bu 
sene için (82 000) lira fazlasiyle (300 000) lira teklif edilmiştir. 

B. : 10 — Basılı kâğıt ve defterler 
Bir kısım basılı evrak ve formüllerin tükenmeğe yüz tutması ve bunların yeniden bastırılması 

zaruretiyle beraber kâğıt, karton ve başka baskı gereçlerinde görülen fiyat yükselmeleri dolayı
siyle 1945 yılı yedi aylığı için alman (400 000) lira ödenekten (100 000) lira fazlasiyle (500 000) 
lira teklif edilmiştir. 

B. : 11 — Haberleşme ücreti 
Geçen yılın yedi aylığına nazaran senelik tutarı olan (1 000) lira teklif edilmiştir. 

B. : 12 — Kira karşılığı 
Geçen yılın yedi aylığına nazaran senelik tutarı olan (200 000) lira teklif edilmiştir. 

B. : 13 - M. : 1 — Sürekli görev yolluğu 
Geçen yılm yedi aylığına nazaran senelik tutarı olan (200 570) liraya karşı (58 070) lira nok

saniyle (142 500) lira teklif edilmiştir. 

B. : 13 - M. : 2 — Geçici görev yolluğu 
Geçen yılın yedi aylığına nazaran senelik tutarı olan (313 704) liraya karşı (70 704) lira nok

saniyle (243 000) lira teklif edilmiştir. 

B. : 13 - M. : 3 — Müfettişler yolluğu 
Geçen yılm yedi aylığına nazaran senelik tutarı olan (176 570) liraya karşı (1 570) lira noksa

niyle (175 000) lira teklif edilmiştir. 

B. : 13 - M. : 4 — Yabancı memleketler yolluğu 
Geçen yılm yedi aylığma nazaran senelik tutaı olan (51 420) liraya karşı (21 420) lira noksa

niyle (30 000) lira teklif edilmiştir. 

;(S. Sayı* t 10) 
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B. : 14 — Giyecekler 

Geçen yılın yedi aylığına nazaran senelik tutarı olan (1 025 140) liraya karşı ( ? ) lira 
noksaniyle (50 0000) lira teklif edilmiştir. 

B. : 15 — Tedavi giderleri ve yollukları 
Geçen yılın yedi aylığına nazaran senelik tutarı olan (150 852) liraya karşı (50 852) lira noksa

niyle (100 000) lira teklif edilmiştir. 

B. : 16 - M. : 1 — Taşıma işleri 
1945 yılı yedi aylığı için alman (700 000) liranın bir senelik tutarı olan (1 200 000) lira teklif 

edilmiştir. 

B. : 16 - M. : 2 — İşletme ve onarma giderleri 
Geçen yılın yedi aylığına nazaran senelik tutarı olan (300 000) liraya karşı (25 000) lira nok

saniyle (275 000) lira teklif edilmiştir. 

B. : 16 - M. : 3 — Bendiye, hurç, çanta ve çuval satmalına ve onarma giderleri, ilân ücretleri 
Geçen yılın yedi aylığına nazaran senelik tutarı olan (565 710) liraya karşı (315 710) lira nok

saniyle (250 000) lira teklif edilmiştir. 

«•*--• v-rg^^^i*^.» -g : 16 - M. : 4 — Gezici memur ve hamal primleri 
Geçen yılın yedi aylığına nazaran senelik tutar ı olan (75 000) lira teklif edilmiştir. 

B. : 16 - M. : 5 — Havale, taahhütlü ve kiymetli mektup ve paket tazminatı 
Geçen yılın yedi aylığına nazaran senelik tutarı olan (85 710) liraya karşı (35 710) lira noksa

niyle (50 000) lira teklif edilmiştir. 

B. : 16 - M. : 6 — Posta pulu ve kartlariyle tarih damgaları giderleri 
Bu tertibe geçen sene yedi aylık olarak konulan ödeneğin miktarı (260 000) lira idi. Gerek 

Londra ve gerek memleket içinde yeniden bastırılacak pul, kartpostal ve cevaplı kuponların basım 
ve diğer giderleri için (450 000) liraya ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır. 

B. : 16 - M. : 7 — Cevaplı kuponlar karşılığında veya vusulü ihbarlı telgraflar için yapıştrılan 
veya battala kalan pullar karşılığı 

Geçen yılın yedi aylığı için bu tertibe (7 000) lira ödenek konulmuştur. 1946 yılı içinde aynı 
miktarın ihtiyacı karşılayacağı anlaşılmıştır. 

B. : 17 —• Telli ve telsiz telgraf, telefon yapma, kurma, onarma ve işletme giderleri ve taşıt satın 
alma karşılığı 

Bu tertipden geqen yıl alınan yedi aylık ödeneğin tutarı (5 152 000) liradır. Ancak geçen sene 
alman ödenek yedi aylık olmakla beraber hatların Ekim ve Kasım aylarında onarılması zarureti 
dolayısiyle bu kısım giderler için lâzım gelen ödenek senelik olarak konulmuş olmakla beraber 
alman ödenekle girişilen yüklenmelerde gözönüne alınarak 1946 yılında yapılacak işler ve alınacak 
gereçler için (6 202 000) lira tesbit edilmiştir. 

B. : 18 — Bina yapma ve onarma işleri 
Bu tertipten geçen yılın yedi aylığı için alman ödenek miktarı (2 376 000) liradan ibaretti. 1945 

yılı içinde yüklenmeye bağlanıp da 1946 yılı içindebitirilecek olanların 1946 yılı içinde yapılacak ve 
onarılacak binalar için (4 750 000) liraya ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır. 

B. : 19 - M. •: 1 — Beyiye keseneği 
Geçen yılın yedi aylığına nazaran senelik tutarı olan (35 000) liranın yeteceği anlaşılmıştır. 

B. : 19 - M. : 2 —• Geri verilecek paralar 
Geçen yılm yedi aylığına nazaran senelik tutarı olan (500 000) lira teklif edilmiştir. 
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B. : 19 - M. : 3 — Mahkeme harçları 

Geçen yılın yedi aylığına nazaran senelik tutarı olan (8 000) lira yetecektir. 

B. : 20 — Mahkeme giderleri 
Geçen yılın yedi aylığına nazaran senelik tutarı olan (8 000) lira konulmuştur. 

B. : 21 — P. T. T. Fabrikası her türlü giderleri 
Geçen yılın yedi aylığına nazaran senelik tu tan olan (125 000) lira konmuştur. 

B. : 22 — P. T. T. Yatılı Meslek Okulu her türlü giderleri 
Geçen yılın yedi aylığına nazaran senelik tutan olan (300 000) liraya karşı (75 000) lira noksa-

niyle (225 000) lira teklif edilmiştir. 

B. : 23 — Sanatoryum her türlü giderleri 
Geçen yılın yedi aylığına nazaran senelik tutarı olan (548 570) liraya karşı (298 570) lira nok-

saniylo (250 000) lira teklif edilmiştir. 

B. : 24 — Kurs giderleri 
Geçen yılın yedi aylığına nazaran senelik tutarı olan (67 800) lira teklif edilmiştir. 

B. : 25 — Pasif korunma giderleri 
Geçen yılın yedi aylığına nazaran senelik tutarı olan (30 000) liraya karşı (20 000) lira noksa-

niyle (10 000) lira teklif edilmiştir. 

B. : 26 - M. : 1 — Telgraf, telefon ve telsiz mühendisi yetiştirilmek üzere yabancı memleket
lere gönderilecek öğrenci giderleri 

1945 yılında alman yedi aylık ödeneğin yıllık tutarına nazaran kesir farkı olmak üzere 
(2 852) noksaniyle (100 000) liraya ihtiyaç görülmüştür. 

B. : 26 - M. : 2 — Teknik Üniversitede okutturulacak öğrenci giderleri 
Geçen yılın yedi aylığına nazaran senelik tutarından kesir farkı olan (1 420) lira noksaniyle 

(50 000) lira teklif edilmiştir. 

B. : 26 - M. : 3 — Sanat ve Teknik Enstitüsü ve okullarında okutturulacak öğrenci giderleri 
Geçen yılın yedi aylığına nazaran senelik lcsir farkr (68) liranoksaniyle (68 500) lira teklif 

edilmiştir. 

B. : 26 - M. : 4 — Ticaret okullarında okutturulacak öğrenci giderleri 
Bu tertipten geçen yıl alman yedi aylık ödeneğin bir yıllık tutarı (20 568) liradır. 1945 - 1946 

ders yılı içinde öğrenci adedinin kırk beşe çıkarılmış ve diğer dairelerde mecburi hizmeti olup ta 
idareye alınması lüzumlu görülen veya evvelce alınıpta halen çalıştırılmakta bulunmuş olanların 
tahakkuk edecek okuma giderleriyle tazminatına karşılık olmak üzere (26 932) lira fazlasiyle 
(47 500) lira teklif edilmiştir. 

•" "~ ~ B. : 27 — Sıhhi ecza ve gereç tedavi giderleri 
Geçen yıl alınan yedi aylığın senelik tutarı olan (102 852) liraya karşı (62 852) lira noksaniyle 

(40 000) lira teklif edilmiştir. 
»oT iMrfM- ,*<« ,* •* ? »- B. : 28 - M. 1 — Uzman ücreti 

Halen çalıştırılmakta olanlarla yeniden getirilecek yabancı uzmanlar ücreti karşılığı olup geçen 
seneye nispeten (1 632) lira fazladır. Bu fazlalık mevcut uzmanlardan birisi için derpiş edilen uz
mana taalluk eylemektedir. -•;©«*?* [ * r r i"' ft ; ; • - ; • ' ; u ; - ; . . } * * c 

B. : 28 - M. : 2 — Uzmanlar yolluk ve başka giderleri 
Geçen yılın yedi aylığına nazaran senelik tutarı olan (40 281) liraya karşı (40 000) lira teklif 

edilmiştir/ - ^ * ^ - r - * - - , - .. 
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B. : 29 — Basımevi ve hesap makinalerî giderleri 
Bölümün muhafazası için aynen bırakılmıştır. 

B. : 30 — Atlı dağıtıcılar hayvan yem bedeli 
Geçen yılm yedi aylığına nazaran esnelik tu tan olan (275 000) lira aynen konmuştur. 

B. : 31 — Faiz ve aciyo 
Gecen yılm yedi aylığrna nazaran senelik tutarı olan (3 000) lira aynen konulmuştur. 

Bölüm : 32 — Sigorta giderleri 
Geçen yıl alman ödeneğin yetmemesi yüzünden sigorta edilememiş olan binalarla teknik tesisatın 

sigorta edilebilmesini temin için geçen yılın yedi aylığına nazaran senelik tutarı olan (37 000) 
liraya karşı (3 000) lira fazlasiyle (40 000) lira teklif edilmiştir. 

B. : 33 — 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu gereğince yapılacak hizmetler 
Görülen lüzuma binaen geçen yıl alman tahsisatın senelik tutarından (2 500) lira fazlasiyle 

(7 000) lira teklif edilmiştir. 

B. : 34 - M. : 1 — Tahsildarlar keseneği 
Geçen yılın yedi aylığına nispetle senelik tutar ı olan (15 000) lira aynen konulnmştur. 

B. : 34 - M. : 2 — Genel Telefon merkezleri keseneği 
Geçen yılm yedi aylığına nazaran senelik tutarı olan (25 000) lira aynen konulmuştur. 

B. : 35 — Bern Bürosuna verilecekkatılma yapı ve başka giderleri 
Geçen yıl alınan yedi aylık ödeneğin senelik tutarı olan (19 200) liraya karşı (7 200) 

lira noksaniyle (12 000) lira konulmuştur. 

B. : 36 — Bastırılacak kitap ve dergi kar şılıkları ve yazma ve tercüme ücretleri 
Geçen yıl alman ödeneğin bitmesi yüzünden bastırılmıyan kitaplar için senelik tutarından 

(5 000) lira fazlasiyle (20 000) lira teklif edilmiştir. 

B. : 37 — Geçen yıl borçları 
Geçen yılın yedi aylığına nazaran senelik tutarı olan (110 000) liraya karşı (20 000) lira noksa

niyle (90 000) lira teklif edilmiştir. 

B .: 38 - M. : 1 — 1940 - 1943 yılları borçları 
Geçen yıl alınan yedi aylık ödeneğin senelik tutarı (94 285), 1941 yılında Cumhuriyet Merkez 

Bankasına verilmesi lâzımgelen (145 613) lira kâğıt para amortismanının senesi içinde tediye 
edilmediği anlaşılmış olmasına binaen bunu teinin için (210 000) lira teklif edilmiştir. 

B. : 38 - M. : 2 — 1928 - J940 yıllan borçlan karşılığı 
Geçen yılın yedi aylığına nazaran senelik tutarı olan (17 140) liraya karşı (7 140) lira noksa

niyle (10 000) lira teklif edilmiştir . 

B. : 39 — Hükme bağlı borçlar 
ilâma müstenit borçlarımızı karşılamak için geçen yılm yedi aylığına nazaran senelik tutarı 

olan (1 000) lira konulmuştur. 

B. : 40 — 3054 sayılı kanun gereğince kaldırılmış İstanbul Telefon Şirketine ödenecek taksit 
karşılığı 

Sözleşme gereğince ödenecek yıllık taksit karşılığıdır. 

B. : 41 — 3375 sayılı kanun gereğince kaldmlmş izmir Telefon Şirketine ödenecek taksit karşılığı 
Sözleşme gereğince Ödenmesi lâzımgelen yıllık taksit karşılığıdır. 

( S. Sayısı : 13 ) 
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B. : 42 

1715 sayılı kanunun 8 nci maddesi gereğince Merkez Bankasına verilecek itfa karşılığıdır. 

1946 bütçe yılı gelir gerekçesi 
B. : 1 - M. : 1 — Posta gelirleri 

1944 bütçe yılı içinde bu tertipten yapılan tahsilat tu tan (8 128 970) ve 1945 yılı ilk bir aylık 
tahsilatı (509 071) liradır. 

Bu varidatın 1944 yılındanberi seyri ve 1945 yılı ilk bir aylık tahsilatı gözönüne alınarak 1946 
yılı için (8 000 000) lira tahmin* edilmiştir. 

B. : 1 - M. : 2 — Telli ve telsiz telgraf gelirleri 
Bu tertipten 1944 yılı içinde (9 400 000) lira gelir tahsil edileceği tahmin olunmuştur. Cihan 

harbinde ve bu arada ekonomi durumunda kendini gösteren değişiklikler dolayrsiyle bu miktarın el
de edilmesi mümkün olmamış ve yapılan tahsilat tutarı ancak (8 529 388) lirada kalmıştır. 1945 
yılı ilk bir aylık tahsilat da aynı nispete yakın olarak (694 615) lirayı bulduğu düşünülerek 1946 
yılı için (8 500 000) lira tahmin edilmiştir. 

B. : 1 - M. : 3 — Telefon gelirleri 
Bu tertipten 1944 yılında yapılan tahsilat (6 149 573) ve 1945 yılı ilk ayında elde edilen miktar 

ise (574 590) liradır. Resmî dairelerin eski senelerden devreden ve 1946 yılı içinde tahsil edilecek 
olan (928 000) lira telefon ücretiyle 1944 yılı içinde açılan Bursa otomatik telefon 
santralına ilâveten 1945 yılı başlangıcında tzmit santralı açılmış ve aynı sene için
de Afyon santralının işletmeye açılması ihtimali kuvvetlenmesi ve aynı zamanda Ankara ve Bahçe-
lievlerde inşa edilmekte olan yeni telefon santralı binalarının da bu süre içinde ikmaline çalışmak
ta olması ve telefon tesisatmdaki bu inkişaf ve 1945 yılı ilk ayında bu menbadan temin edilen gelirin 
nispeti gözönüne alınarak 1946 yılı için (8 428 000) lira tahmin edilmiştir. 

B. : 2 - M. : 1 — Genel dairelerden alınacak posta ve telgraf ücretleri 
Genel bütçeye dâhil dairelerden 4646 ve 4647 sayılı kanunlar gereğince 1946 yılında alınacak 

posta ve telgraf ücretleri bu daireler için tutulmakta olan istatistik neticelerine göre (7 455 055) li
radan ibarettir. Bu miktara Genel bütçeye dâhil dairelerin 1943 ve daha evvelki yıllara ait posta ve 
telgraf ücretlerinden bakiye olarak tahakkuk edip 1946 yılı içinde tahsili umulan (2 637 945) liraya 
ilâve edilerek bu tertipten elde edileceği tahmin edilen hasılat (10 093 000) lirayı bulmaktadır. 

Ancak 1945 yılı bütçesinin Bütçe Komisyonunda müzakeresi sırasmda bu ücretlerin daha emin ve 
kolay bir şekilde tahsili için pul veya karne istimali imkânlarının araştırılması arzusu belirtilmiştir. 

Yapılan incelemede posta müraselâtı sikletlerinin pek çok tehalüf etmesi ve yazılan telgraf üc
retlerine tekabül edebilecek pul cinsinin bugün kullanılan posta pulları cinsinden yüzlerce defa 
fazla olması zarureti karşısında bugünkü usulün terciha değer olduğu sonucuna varılmış ve bu se
beple istatistiklerin esas tutulmasına devam edilmesi muvafık görülmüştür. 

B. : 2 - M. : 2 
özel ve katma bütçeli idarelerden 4646 sayılı ve 4647 sayılı kanunlar gereğince 1946 yılında alı

nacak posta ve telgraf ücretleri mevcut istatistiklere göre (838 764) lira tesbit edilmiştir. 

Ancak, bu miktara katma bütçeli idarelerden bir kısmının 1943 ve daha evvelki yılların posta ve 
telgraf ücretleri bakiyesi olarak tahakkuk eden ve 1946 yılında tahsili umulan (17 228) lira ilâve 
edilmiş ve bu suretle muhammenat miktarı (855 992) liraya baliğ olmuştur. 

( S. Sayısı : 13 ) 
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B. : 3 — Geçici gelirler 

Bu tertipten 1944 yılında (325 785) lira tahsil edilmişse de bunun (100 000) liraya yakın kısmı 
olağanüstü hasılata taalluk etmekte olup 1946 yılında ancak (151 993) lira elde edileceği tahmin 
olunmuştur. 

B. : 4 —• Radyo keseneği 
Hazine hesabma tahsil edilmekte olan radyo ücretlerinden alınmakta olan % 10 aidattan 1946 

yılında (160 000) lira tahsil edileceği tahmin olunmuştur. 

B. : 5 — Geçen yıldan devrolunan para fazlası 
Genel bütçeye dâhil dairelerin geçen seneye ait posta ve telgraf ücretlerinden 954 yılı içinde 

tahsil edilecek miktarla 1945 yılı gider bütçesinde yapılacağı umulan tasarruflardan (6 778 000) 
lira nakit devredileceği tahmin olunmuştur. 

( S. Sayısı : .13 ) 
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İncelenmesi komisyonca istenmiş olan P. T. T. İdaresi 1946 bütçe tasarısı üzerindeki çalışmalar 
sonucu özet olarak aşağıda arzedilmiştir. 

A 

Kanun ve görevleri bakrircmdan 

Bundan evvelki raporların ardı ardına hatırlanması ve aşağıdaki tafsilât ile bağlanması süre-
tiylede sabit olacağı veçhile bu idare gayet muntazam ve esaslı bir inkişaf istikametinde devam 
etmekte ve gerek smai bir işletme sıfatiyle en rasyonel çalışma yollarını aramak, gerek mevzuatını 
hizmet ihtiyaçlarına göre tamamlamak bakımından ciddi ve gerçek çalışmalar içinde bulunduğu 
memnuniyetle görülmektedir. 

1. — Mevzuat bakımından: 

A) Posta işleri itibariyle: 

Günün ve geleceğin ihtiyaçlarını karşıl ayamı yan bugünkü posta mevzuatımızdaki eksiklikler, 
yürürlükte bulunan medeni kanunumuzla ceza, borçlar ve icra, iflâs kanunları gibi umumî kanun
lar ve Milletlerarası posta sözleşmesi hükümleri gözönüne alınarak tamamlanmak için yeni bir 
posta kanunu tasarısı hazırlandığı görülmüştür. 

Bu tasarı ile memleket içinde küçük paket, acele işaretli mektup servisi posta çekleri ve tasarruf 
sandığı muameleleri yapılmasının sağlanacağı görülüyor. 

Tazminata ait hükümler, yasak maddelerle sahiplerine teslim edikmiyerek postanın elinde ka
lan mektup ve seirenin tâbi tutulacağı muameleler tasarıda açık ve eksiksiz bir surette gösterilmiş 
bulunmaktadır. Kanun tasarısı Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. 

B) Telgraf ve telefon işleri itibariyle: 

Telgraf ve telefon ihtiyaçlarına mütaallik bir tasarıda vücuda getirilerek Başbakanlığa sunul
muştur. 

Filhakika Cumhuriyet devrinin genel inkişafları arasında yer alan telgraf ve telefon tesisleri 1340 
senesindenberi genişlemiş ve çoğalmıştır. 

Her ne kadar yeni tesisler yapıldıkça bunların işletme usullerini tesbit eden bir çok kanunlar çı
karılmış ise de müteferrik bir halde bulunan bu mevzuatın halen telgraf ve telefon işletme servisle
rinin ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşılayamadığı görülmüştür. 

Bu mahzurları Önliyecek ve ileri bir telgraf ve telefon servisinin memleketimizde de kurulup hal
kın emrine açık bulundurulmasını mümkün kılacak ve işletme usullerini kolaylaştıracak yeni bir 
kanun çıkarılması, halkın haberleşme ihtiyacının sağlanması ve idare servislerinin düzenlik ve ça
buklukla yürütülmesi bakımından faydalı ve lüzumludur. Hazırlanan bu tasarıda elektrikle resim, 
şekil veya belge nakli demek olan fototelgraf servisi, yazıcı telgraf makinelerine abone kaydı, tr-
kipli telgraf, mektup telgrafı, aboneleri uyandırmak, saat işareti vermek gibi'özel telgraf ve te
lefon servislerinin de ihdasına imkân verecek hükümler, kısaca bu nevi servislerin en ileri inkişaf 
ve tatbikat şekilleri mevcut olduğu görülmüştür. 

{ S. Sayısı : 13 ). 
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C) Bundan ba§ka P. T. T Teşkilât Kanununun 56 ncı maddesi mucibince tanzimi gerekli fazla 

mesai ücreti nizamnamesi ile posta ve telgraf idaresinin müstakbel işletme işlerini esaslı bir progra
ma bağlıyan ve gelecek senelere sarî (60 000 000) liralık selâhiyet talebinide ihtiva eden diğer bir 
tasarı daha hazırlanıp Başbakanlığa sunulduğu anlaşılmaktadır. 

Program, telsiz telgraf ve telefon istasyonları, telgraf ve telefon kuranportör ve repetör mer
kezleri, telefon santrallan, şehir içi ve şehirler arası telefon şebekeleri, fabrika, matbaa, depo, 
garaj ve atelyeler tesis, mevcut tesisatın genişletilmesi ve kuvvetlendirilmesi; kara ve deniz ulaş
tırma araçları gibi işletmeye yararlı tesis ve ihtiyaçları ihtiva etmektedir. 

Millî korunma bakımından pek büyük önemi olan telgraf ve telefon şebekelerimizin genişletilip 
kuvvetlendirilmesi ve hatların harp halinde haberleşmeyi istenilen şekilde sağlıyabilecek modern 
âletlerle teçhizi için (26 000 000) liralık bir program daha tanzim edilmiş ve Millî Savunma Bakan
lığınca Başbakanlığa sunulmuş olduğunda öğrenilmiştir. 

2 . — Geçen sene bütçesinde ifade edilen iş programı bakımından: 

Aşağıda izah edildiği üzere bunların hemen temamen tahakkuk ettirildiği memnuniyetle gö
rülmüştür. 

Telefon işleri: 

A) Ankara merkez, Bahçelievler ve Bakanlıklar telefon santrallarma yeniden 10 000 numara 
ilâvesi için alâkalı firmalarla sözleşmeer imza edilmiştir. (Bu artış % 140 nispetindedir.) 

B) Aynı suretle îzmir - Karşıyaka - Bornova telefon santrallarma 4 200 numara ilâve edilmiş, 
(artış % 101 nispeti arzetmektedir.) 

C) İstanbul - Şişli telefon santralına 3 000 numara ilâve edilmesi hakkında sözleşmeler imza 
edilmiş bulunmaktadır. 

D) İstanbul ve Beyoğlu telefon santrallarınm takviyesi ve şimdilik 2 200 numara tevsii için bu 
santrallarm kamili L. M. T. Fransız Şirketi ile mutabakat temin edilmiştir. Malî formaliteler ikmâl 
edilince sözleşmesi yapılacaktır. 

E) İzmit otomatik telefon santralı işletmeye açılmıştır. Afyon telefon santralı şehir elektrik 
işinin ikmalinde işletmeye açılacaktır. 

Telgraf ve telefon hatları: •» 

A) İzmir'le Ankara arasında Afyon merkezi üzeri 765 kilometre uzunluğunda yeni bir telefon 
devresi inşaatına başlanmış ve İzmir - Akhisar istikametinde ve Soma - Bergama arasmda 130 kilomet
relik bir telefon devresi tesis edilmiştir. Bu suretle hat üzeri ilçeler şehirler arası mükâleme imkânına 
mazhar edilmiş ve piyasa ihtiyaçları bakımından vâki müracaat ve tetkiklere binaen Manisa ile İz
mir arasmda yeni bir kuranportör inşasınada başlanmıştır. 

B) Adana - Ulukışla - Afyon - Eskişehir üzeri uzanan ve kuranportörlü cihazlarla teçhiz edi
len bir devre işletmeye açılmak üzeredir. 

C) Yeni açılan merkezlerin irtibat hatlariyle beraber Solhan - Bingöl, Çal - Bekilli, Kırıkhan -
Hamam, Geyve - Geyve istasyonu aralarında 116 kilometrelik yeni telgraf hatları inşa edilmiştir; 

1945 senesinde muhtelif il, ilce ve bucakta yeniden personel kadrosu ilâvesine ihtiyaç gösteriU 
meksizin 25 posta, telgraf ve telefon merkezi açılmıştan 

Telsiz telgraf ve telsiz istasyonları s 

Jlalen faaliyette bulunan İstanbul telsiz istasyonu oldukça eski bir tarihte tesis edildiği gibi 

XS. Sayısı : 13) 
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iş hacminin pek ziyade artmış bulunması hasebiyle servisin süratle yapılmasmada müsait bulunma
maktadır. Bu noksanları telafi etmek için istasyon telsiz postası senelerdenberi gece gündüz müste-
miren çalışmaktadır. 

Ankara Telsiz İstasyonu uzun dlagah olduğu için karşısında muhabir olarak ancak bir veya iki 
ecnebi memleket bulunabilmektedir. 0 

Hayatî ehemmiyeti haiz bulunan harici muhaberenin muntazaman ve müstemiren temini için bu 
istasyonların en kısa zamanda tecdidine ihtiyaç olduğundan Ankara ve İstanbul 'da en uzak mem
leketlerle muhabere takatinde birer telsiz telgraf ve telefon istasyonu kurulmasma teşebbüs edil
mişti*. 

Fabrikalar tarafından gönderilen teklifler P. T. T. İdaresince tetkik edilmektedir. 

Yapı işleri : 

A) 1945 senesi içinde muhtelif mahallerde (231 094) lira tutarmda arsa ve bina istimlâk edil
miş veya satınalınmıştır. 

B) Mecmu bedeli (3 157 660) liraya baliğ olan : 

1. — Anakara Otomatik telefon Santralı; 
2. — Balıkesir Telefon Santralı; 
3. — Akhisar P. T. T.; 
4. —- Kırıkkale P. T. T.; 
5. — Erzincan P. T. T.; 
6 — Kastamonu P. T. T.; 
7. — Konya Telefon Santralı; 
8. — Antakya P. T. T.; 
9. — Samanpazan P. T. T. binalariyle; 

10. — Kayaş Levazım Deposunun inşaatı; 
11. — Ankara Bahçelievler P. T, T. Merkezi ve telefon santralı müteahhitlerine ihale edilmiştir. 

C) Sivas, Eskişehir, telefon; Ceyhan, Pazarcık P. T. T. ve Sanatoryum binalarına ait projelerde 
ihzar edilmiş bulunmaktadır. : 

Levazım kısmı : 

A) 1945 senesinde mecmu bedeli (1 800 000) liralık muhtelif eins ve kalemde telgraf ve telefon 
malzemesi satmalınmıştır. 

Personel yetiştirme : 

Hâlen; 
Yüksek Mühendis okulunda 33 
Sanat Enstitüsünde 80 
P. T. T. Meslek Okulunda 186 . 
P. T. T. Meslek kursunda 45 

öğrenci okumakta, Yüksek ticaret Okulüda 30 Öğrenci okutulması kararlaştırılmış bulunmaktadır. 
Telekomünikasyon mühendisliği için Avrupa'ya gönderilecek 25 öğrenci bunlar dışında olup, onlar

da gönderilmek üzeredir. 

Şimdiye kadar P. T. T. Hesabına Yüksek Mühendis okulundan 56, Sanat Enstitülerinden 76 ve 
P. T. T. Meslek kursundan 213 öğrenci mezun olduğu ve P, T* T, hizmetlerine iltihak ettikleri an
laşılmıştır. 

v( S. Sayısı : 13) 
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Açılan yeni P. T. T. Merkezleri 

İş programı veçhile aşağıdaki merkezler açılmıştır: 

Adı Açılış tarihi 

Derepazarı 
Gründoğdu 
Tekirdağ - Çarşı (Şube) 
Hacıköy (Çekerek) 
Safranbolu - Çarşı 
Taşova 
Şaphane 
Gazianteb - Pazar (Şube) 
Gölbaşı (Şube) 
•Sarıköy 
Taşkent 

. Misis 
Beylikahır 
Eskişehir - Köprübaşı 
Azdavay 
Pazarören 
Çamlıdere 
Yomra 
Kemerli 
Kurtalan 
Şenköy 
Eynesil 
Bekilli 
Örtülü 
Hasanoğlan 

17 
17 
8 

21 
1 
1 

14 
27 

6 
17 
18 
1 

29 
6 

10 
18 
80 

12 
1 
5 

13 
29 
2(> 
22 

. I . 1945 

. I . 1945 

. I . 1945 

. 1 .' 1945 Posta meıke. 

. II . 1945 

. II 

. II 
1945 
1945 

. II . 1945 

.III. 1945 
. IV . 1945 
. V . 1945 
. VI . 1945 
. VI . 
.VII 

1945 
. 1945 

. VII . 1945 

. VII . 1945 

. VII . 3043 
» » 

. IX . 1945 

. X . 1945 

. X . 1945 

. X . 1945 

. X . 1945 

. X . 1945 

. X . 1945 

İstimlâk edilecek arsa ve binalar : 

Yine iş programı gereğince aşağıdaki istimlakler tamamlanmıştır: 

Lira K. 

Burgazada binası 
Muş binası 
Muğla binası 
Derik binası 
Eskişehir telefon arsası 
Oetinkaya arsa istimlâki 
Meslek okulu ikinci kısım istimlâki 
Artova arsası 
Tepeköy 
Turgutlu 

13 000 
40 000 
40 000 

3 500 
20 000 

123 
83 820 

650 
15 000 
15 000 

75 

Toplam 231 093 75 

III - İdarenin hizmet inkişafları bakımından aşağıdaki tablolar yeter bir kanaat ifade eder ma
hiyette görülmüştür: 

( S. Sayısı : 13) 
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Mukayeseli hizmet hacimleri 

1938 1939 1942 1943 1944 

Resmî, âdi ve taahhütlü mektup
lar (Aded) 18 203 183 18 074 961 37 721 584 36 813 732 46 176 393 
Ücretli, âdi ve taahhütlü mektup, 
kart vesaire (Aded) 69 624 840 67 668 575 76 368 159 73 191 997 71 274 457 
Resmî kiymetli ve kiymetsiz paket
ler (Aded) 330 668 332 662 641 824 294 859 357 335 
Ücretli kiymetli. ve kiymetsiz pa
ketler (Aded) 
Resmî kiymetli mektuplar (Aded) 
Ücretli kiymetli mektuplar (Aded) 
Kabul edilen posta ve telgraf hava
leleri (Aded) 
Resmî telgraflar (Aded) 
Ücretli telgraflar (Aded) 
Şehir dahilî telefon konuşmaları 
(Aded)< 26 445 871 27 598 035 36 591 041 37 904 441 45 368 710 
Şehirlerarası telefon konuşmaları 
(Aded) 
Milletlerarası telefon konuşmaları 

İçtimai yardım kanunları münasebetiyle yüklendiği munzam malî külfetler: 

Fevkalâde zam, çocuk zammı, yakacak zammı, doğum yardımı, ölüm yardı
mı, aynı yardım ilâ... 7 500 000 

Emekli, dul ve yetim aylıkları 1 000 000 
Memurlara verilecek bir üst derece farkı ve % 5 emekli kesenekleri 3 000 000 
Merkez Bankası hissesi 400 000 

310 276 
26 784 
6 145 

1 992 062 
2 306 658 
3 955 886 

377 596 
23 761 
6 997 

2 404 964 
2 910 610 
4 282 338 

734 718 
25 311 
5 207 

3 335 143 . 
3 761 690 
5 936 490 

721 660 
20 117 
4 950 

3 198 202 
3 833 370 
6 756 441 

870 613 
28 473 
4 275 

3 171 995 
6 174 324 
5 768 099 

570 797 
89 406 

549 213 
70 297 

925 015 
43 883 

1 120 282 
180 535 

1 195 805 
9 765 

11 900 000 Liraya 
baliğ olmaktadır. 

İdare bu kanunî mükellefiyetleri karşılamıya imkân bulamadığı için P. T. T. tarifelerine, bu 
kanunî yardımları karşılıyacak bir gelir teminine yetecek nispeti aşmayan hazı zamlar yapmak zo
runda kalmıştır. Harp yıllarında malzeme bedelleriyle bakım masraflarının yükselmiş olmasının 
mucip olduğu malî külfetleri ise P. T. T. tarifelerine zamlar yapmak suretiyle değil, artan iş ve 
hizmetleri kullandığı asgari miktardaki personelden azami randıman almak suretiyle karşılamaya 
çalışmaktadır. 

1944 gelir bütçesine yardım: Lira 

Millî Savunma vergisi 3 354 464 
Belediye vergisi 610 930 

Resmî daireler ve hayır cemiyetlerine tatbik edilen tenzilâtlı tarifeler ve 
tahsis olunan meccani telefonlardan: 

( S. Sayısı : 13 ) 
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Posta Telgraf Telefon 
Lira Lira Lira 

4 305 218 5 995 342 449 27.8 10 749 838 
Adlî tebligattan 1 800 000 
Satın alınan şirketlerin tediye taksitleri 310 000 

Baliğ olmaktadır. 16 825 232 Liraya 

VI - Bu kısmın hülâsası olarak: 

İdarenin almış olduğu istikâmette ilerlemeye devam edebilmesi için tesis sermayesine her yıl 
daha fazla nispette pay ayırmağa muktedir bir hale sokulması ve 1947 yılından itibaren kanunen 
tatbik edilmesi lâzımgelen resmî muhaberelerde % 100 ücret esasının tam yerinde ve vaktinde bir 
tedbir olarak belirdiğidir. 

B 

1946 bütçe tasarısı rakamları bakımından 

I - Toplantıları itibariyle: 

P. T. T. İsletme O en el Müdürlüğünün 1946 yılı bütçesi gelir ve gider birbirine denk olarak 
(42 966 985) liradır. 

Gelir toplamı 1945 yılı yedi aylığının 12 aya nispetine göre (4 790 215) lira fazladır. 

Oıider bütçeside 1945 yılı yedi aylığının 12 ye nispeti halinde (298 790) lira eksik bulunmakta
dır. 

II - Gelir itibariyle: 

1946 malî yılı gelir tahminlerinin dayandığı temeller (1) sayı ile ilişik cetvelde gösterilmiştir. 
Özü alınınca. 

A) İdarenin belli başlı gelirini teşkil eden posta, telli ve telsiz telgraf ve telefondan 
(24 928 000) lira elde 'dileeeği tahmin edilm:ş ve bununda, 

(21 894 168 ) lirası 1945 yılı ilk üç aylık eylemli tahakkukunun 12 aya nispetinden tahassü! 
eden miktara, 

(928 000) lirası 1946 yılı içinde tahsil edileceği umulan resmî dairelere ait eski yıllar telefon üc
reti bakayasına, (2 sayılı cetvel bağlıdır.) 

(2 105 832) lirasıda her yıl olduğu gibi mevsim dolayısiyle her üç. nevi hasılatta vuku bulacak 
ai'lış ile yapılmakta olan yeni tesislerin vadettiği inkişafa dayanmaktadır. 

B) Geriye kalan (18 038 985) Uranında; 

(9 166 139) lirası istatistik neticelerine göre 1946 yılında tahsili lâzımgelen genel ve katma büt
çeli dairelerin haberleşme ücretlerine; 

(2 637 945) lirası genel bütçeli dairelerin eski yıllarda tahakkuk edipte 1946 yılında tahsili umu
lan haberleşme ücretleri bakayasına, (3) sayılı cetvel ilişiktir. 

(310 993) lirası çeşitli gelirlerle radyo keseneğine: 

(6 778 000) lirası da 1945 yılından devredecek nakit mevcuduna taallûk etmektedir. 

( S. Sayısı : 13 ) 



TTI - Gider toplamı itibariyle: 

I - 1946 yılı gider bütçesi toplamı 1945 yılı toplarına göre (298 797) lira eksiktir. Ancak, bö
lümler üzerinde mütalâa edildiği takdirde bu eksiklik (4 924 Şlfr) lirayı bulmaktadır-. Bu da tel
graf ve telefon tesisatı ısıtma gereçleri, taksitler gibi yaz ve sonbahar ayları içinde yapma, onar
ma, satmalma veya ödenmesi zaruri olmasından dolayı 1945 yılı yedi aylık bütçesine yıllık olarak 
konulan bir kısım ödeneğin tekrar 12 aya nispetinden ileri gelmektedir. 

Buna mukabil kanuni icap ve zaruretlerle veya idarenin inkişafiyle ilgili tertiplere (4 626 119) 
liralık ödenek ilâve edilmek suretiyle hakiki eksiklik yukarıda ifa.de edilen (298 797) liradan iba
ret kalmaktadır. 

(4 626 119) liranın bölümlerini gösteren (4 sayılı) cetvel ilişiktir. Bu cetvele göre yapılan zam
mın, 

3 662 674 lirası aylıklar, ücret, aynı yardim ve çocuk, doğum, yakacak zamlarına, 
95 148 lirası iller öteberi ve kırtasiye giderlerine, 

716 866 lirası bina yapma ve onarma giderleriyle öf renci giderlerine, 
151 431 lirası eski ve yeni yıllar borçlarına, 

4 626 119 
tahsis edilmiştir. 

Bina yapma ve onarma işine ayrılan ödenek genel artışın % 15,49 nu bulmaktadır. En mühim 
artış kanuni icaplara dayanmış bulunanlardadır. 

IV - Bütçe kanunu tasarısı itibariyle: 

I - 1945 yılı Bütçe Kanununa nazaran yapılan değişiklik 8 nci maddeden 4454 sayılı Teşkilât 
Kanununun tecil edilmiş olan 36, 37, 38 ve 39 ncu madddelerinden yalnız 36 ncı maddesinin hariç 
bırakılmasından ibarettir. 

Bu maddenin çıkarılmasına sebep, Hazinenin işgal ve tasarrufunda olup ta idareye lüzumlu gö
rülecek bina ve arsaların bedelsiz olarak Hazineden alınmasını temin ve idareye ait menkûl mal
larla deniz vasıtalarının Devlet malı hükmünde olduğu hakkındaki fıkranın daha fazla müeccel kal
masına meydan vermemektir. 

Geçen sene de tecil edilmiş olan 37 - 39 ncu maddelerinin 1946 yılında da müeccel bırakılmak is
tenmesi hesap sisteminde yapılacak esaslı değişiklik için İsviçre P. T. T. İdaresinden getirtilmesi za
ruri görülen uzman için adı geçen idare ile devam etmekte olan muhaberat uzaması ve bu uzmanla
rın getirtilmesi için gereken malî formalitenin henüz tamamlanmamış olması ve İsviçre P. T. T. İda
resinin kendi bünyesinde aynı sistemi tatbik ederken geçirdiğini teklifinde tebarüz ettirdiği uzun 
müddet dolayısiyle işin haiz olduğu şümul ve ehemmiyete göre daha esaslı bir surette ele alınabilmesi 
için tatbikatın 1946 yılındada tecili zaruri görülmüş olmasıdır. 

V . Formüllerde giyim eşyasının hizmetlilerden maada fiili olarak gişe ve muhabere servislerinde 
bulunanlara da verileceği derpiş edilmektedir. 

Bu suretle, merkez teşkilâtiyle işletmelerin pek mahdut bir kısım memurları giyim eşyasından 
faydalanamamaktadır. 

Halbuki, idare memurlarının işlefcttıö ihtiyaçla-rına teban servislerinin sık sık tebdiline ve bu su
retle bütün memurların gişe ve haberleşme servislerinde hizmet almalarına zaruret hasıl olduğu 
yapılan incelemede anlaşılmıştır, 

<* S*ym: U) 
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Bu itibarla, memurlar arasında fark gözetilmeksizin tevziat yapılabilmesini teminen formüllerin 
aşağıda gösterilen şekilde tadili lüzum görülmüştür. 

P. T. T. memur ve hizmetlilerine yönetmeliği gereğince verilecek giyim eşyası karşılıkları bu 
tertipten ödenir. 

O 

Netice 

Komisyonumuzun iyi, feragatli rasyonel bir işletme tahakkuk ettirebilmeği millî ihtiras haline 
getirmiş, idarelerimizden birini bu vesile ile bir kere daha yakından görmek ve incelemek imkânını 
bana vermiş olmanın üzerimde bıraktığı ve komisyon arkadaşlarımında paylaşacağında şüphe etme
diğim bütün. îdare mensuplarına müteveccih takdir duygularımı da belirtmeği bir vazife sayarak 
bütçelerini kabulünüze lâyık bulduğumu arzeder ve gelecek yıl bütçesiyle bilnassa otomatik telefon 
servislerinde tahakkuk edecek inkişafı takiben başmüdürlükler sayısını ve bazı servisleri artırmak da 
tabiî bir zaruret olarak görülmekte olduğunu ilâve eylerim, 

Raportör 
Manisa Milletvekili 

F. Kurdoğlu 
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İlişik say} : İ 

Tahsilat 

Posta 
Haziran 1945 
Temmuz » 
Ağustos » 

telgraf ve telsiz 
Haziran 1945 
Temmuz > 
Ağustos > 

Telefon 
Haziran 1945 
Temmuz > 
Ağustos > 

Genel bütçeli idareler 
Haziran 1945 
Temmuz > 
Ağustos > 

Katma bütçeli idareler 
Haziran 1945 
Temmuz > 
Ağustos » 

Çeşitli gelir 
Haziran 1945 
Temmuz > 
Ağustos > 

Badyo keseneği 
Haziran 1945 
Temmuz a» 
Ağustos » 

59İ 559 
650 073 
560 880 

692 379 
690 662 
705 772 

575 836 
471 144 
535 237 

1 872 616 
1 647 953 
1 346 000 

950 
225 471 
109 310 

26 009 
82 558 
15 846 

613 
2 086 
4 003 

Toplam 
Geçen yıldan devrolunan para f azalsı 

İnkişaf farkr ve telefon ücreti bakayası 

1 802 512 X 4 = 7 210 048 

2 088 813 X 4 = 8 355 252 

1 582 217 X 4 = 6 328 868 

4 866 569 

335 731 

124 413 

6 702 

10 806 957 

Toplam 

Genel toplam 

21 894 168 

10 093 000 

835 992 

151 993 

160 000 

33 133 153 
6 778 000 

• m u » 

39 913 153 
3 053 832 

I I I I I > 

42 966 985 
** • ıvr-a 
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İlişik *a$%: 2 

1938 -1944 
yıllan tahak-

Borçlu daireler kukat toplamı Yapılan tahsilat Bakiye 

B. M. Medfei 
Sayıştay 
Orman G. K. K. 
D. Limanları 

Danıştay 
C. Başkanlığı 
D. D . Y . G. M. 
Dışiş. Bk. 
Diyanet işleri Bşk. 
D. H. Y. G. M. 
Gümrük ve Tekel Bk. 
Tekel G. Müd. 
G. Muhafaza G. K. 
Başbk. 
Basm ve Yayın G. M. 
Meteoroloji G. Md. 
Adalet Bk. 
Maliye Bk. 
İçişleri Bk. 
Millî Savunma Bk. 
Millî Eğitim Bk. 
Ekonomi Bk. 
Sağlık ve Sos. Y. Bk. 
D. D. Y. G. Md. 
Ticaret Bk. 
Bayındırlık Bk. 
istanbul Belediyesi elek. 
Ankara » » 
Vakıflar 
Tarım Bk. 
Ulaştırma Bk. 

4 942 
3 426 
2 944 

12 311 
241 

11 787 
31 913 
10 499 

53 
1 362 

10 479 
6 655 
1 719 

495 
8 028 
2 052 

18 470 
100 579 
295 400 
209 571 
40 162 

2 541 
10 086 
67 549 
11 938 

3 880 
80 360 
11 451 
3 519 

12 703 
13 990 

001 121 

24 
62 
34 
93 
83 
75 
83 
02 
66 
62 
85 
11 
75 
54 
66 
68 
58 
39 
62 
27 
47 
03 
30 
48 
46 
44 
22 
98 
72 
90 
47 

77 

0 
0 

2 793 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 362 
0 

1 407 
1 658 

0 
7 962 
1 799 

0 
0 
0 

31 332 
0 

292 
0 
0 
0 

945 
12 777 

0 
0 

789 
0 

63 127 

00 
00 
06 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
63 
00 
16 
75 
00 
20 
64 
00 
00 
00 
45 
00 
97 
00 
00 
00 
91 
81 
00 
00 
19 
00 

77 

4 942 24 
3 426 62 

151 28 
12 311 93 

241 83 
11 787 75 
31 913 83 
10 499 02 

53 66 
0 00 

10 479 85 
3 247 95 

61 00 
495 54 

66 46 
253 04 

18 470 58 
100 579 39 
295 400 62 
178 238 82 
40 162 47 

2 248 06 
10 086 30 
67 549 48 
11 938 46 
2 934 53 

67 582 41 
11 451 98 
3 519 72 

11 914 71 
13 990 47 

928 000 04 

lisanla); 



tîifth say% : 8 

Genel ye İcatma bötç^i dairslerm eski senelere ait bakiye posta ve telgraf ücretleri 

Dairesi 
p® 3Ü0 1941 1942 1943 1944 Toplamı 

l i ra İL Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 

Kara Müs. 
Hava > 
Maliye Bakan. 
îçîgleri » 
ftearet > 
Emniyet G. M. 
Meteoroloji G. 
Harita G. M. 
Askerî Fab. 

315.766,57 

33,05 
M. 13,71 

695.529,82 

84.m74 

l.ö$5,15 

506.799,06 

MT.756J» 
192,081,38 

38(,94 

327.610,81 

2.682,67 

61.155,99 
2.993,33 

3,85 

21,45 

1.579.251,38 
2.993,33 

447.756,81 
603.755,88 

3,85 
33,05 
13,71 

402,39 
3.737,82 

Toplam 315.813,33 TSO.Ma^l 1.147,018,14 330,293,48 3,85 64,174,71 2.637.948,22 

B. M. 

1946 yılı için teşbit edilen giderin 1945 yılının 12 aylığına göre fazlası 

Faaklrk 
ödeneğin nem. miktarı ' Gerekçesi 

1 1 Memullar aylığı 

2 2 Hizmetliler ücreti 
3 0 Memuclaıyı verilecek -bir 

üst dereoe farkı ve «mekli 
keseneği 

6 1 Çocuk zammı 

2 Yakacak zammı 

3 Doğum yardım* 

4 Aynı yardım 

9 1 İller kırtasiyesi 

1 415 4598 sayılı kanun ^©reğinee ödenecek bir üst de* 
rece maaş faikı içindir. 

48 397 Bazı hizmetli fcadroiaraam artırılmasından 
Bu miktarın (2 186 531) lirası kadroya göre 
bir üst dereceye çıkarılacak olan memur maas-

2 3&Q »©02 lanna (723 651) lirası da emekli keseneğine 
ait bulunmaktadır. 

•880 715 1944 - 1945 yılları -giderlerine göre bu miktar 
artırılmasının zaruri görülmesinden. 

20 715 1500 ve daha yüksek rakımlı yerlerde çalıştırıl-
«nakte olan memur adedinin gözönüne alınma
sından. 

31 430 1944 - 1945 yıllan giderlerine nispetle artırıl
ması lüzumlu görülmesinden 

300 000 1944 - 1945 yıllan giderlerine nispetle artırıl
ması lâzım gelmesinden. 

702 860 Bölüm toplamı 

18 000 Kırtasiye fiyatındaki yükseklik ve yeni açılacak 
merkezler gözönüne alınarak artırılmıştır» 

İ&:&Em;!l3} 



M. ödeneğin nevi 

5 İller öteberi giderleri 

Fazlalık 
miktarı Gerekçesi 

6 Posta pulu ve kartları ile 
tarih damgası giderleri 

77 148 Her türlü gereç fiyatlarında görülen yüksekliği 
karşılamak için artmlmiştir. 

95 148 Bölüm toplamı 

4 296 

0 

1 

4 

Bina yapma ve onarma 
işleri 

Beyiye keseneği 

Ticaret okullarında o-
kutturulaeak öğrenci gi
derleri 

676 860 

2 430 

26 932 

1 Uzman ücretleri 1 632 

0 Beden terbiyesi kanunu 
gereğince yapılacak hiz- ' 
metler 1 858 
Bastırılacak kitap ve 
dergi karşılıkları ve yaz
ma ve tercüme ücretleri 2 858 

1 1941 - 1944 yılları borç
ları 115 715 

İstanbul telefon şirketi
ne ödenecek taksit kar
şılığı 35 716 

Memleket içinde ve dışında bastırılacak pul ve 
kartlar için (450 000) liraya ihtiyaç görülmesi 
ve bu fark geçen seneye nispeten mütevellit bu
lunmuştur. 
1945 yılı içinde yüklenmeye bağlatılan ve 1946 
yılı içinde bitirilecek ve yaptırılacak binalarla 
onarma karşılığıdır. 
1945 yılı yedi aylığının senelik nispetinden mü-
tehassıl bir farktan ileri gelmektedir. 
1945 - 1946 ders yılı içinde öğrenci adedinin 
kırkbeşe çıkarılmış ve diğer dairelerde hizmetli 
olupta idare emrinde çalıştırılan veya çalıştırı
lacak olanların tahakkuk edecek okuma gider
leriyle tazminatı karşılamak içindir. 
Mevcut uzmanlardan birisi için derpiş edilen 
zamma taallûk eylemektedir. 
1945 yılı yedi aylık ödeneğinin senelik nispetin
den mütevellit farktır. 

Geçen sene alınan ödeneğin kâfi gelmemiş olma
sından. 

1941 yılında Cumhuriyet Merkez Bankasına ve
rilecek kâğıt para amortismanını karşılamak 
içindir. 
1945 yılı için konulan ödeneğin seneliği nispe
tinden mütevellit farktır. 

4 626 119 Genel toplam 

IS. Öavısi: İ3İ 
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Bütçe Komisyonu ra-poru 

T.B. Jf.Jf. . . . . . . .'. 
Bütçe. Komisyonu 5. XII. 1945 
Esas No. 1/483 

Karar No. 10 
Yüksek Başkanlığa 

Başbakanlığın 1 . X . 1945 tarih ve 6/2213 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan Pos
ta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 
1946 yılı Bütçe Kanunu tasarısı Komisyonumuza 
verilmekte Ulaştırma Bakanı General Ali Fııad 
Cebesoy, Posta, Telgraf Genel Müdürü Naki 
Köstem ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî 
Kontrol Genel Müdürü Hadi Hüsman hazır ol
dukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Gider bütçesi: 

Genel Müdürlüğün 1946 yılı gider bütçesi, 
yedi aylık gecen yıl bütçesine 5 aylık nazarî gi
der tahminlerinin eklenmesinden hasıl olan ra
kamdan (298 797) lira noksaniyle (42 966 985) 
lira olarak tesbit ve teklif olunmuştur. 

Gider bölümleri üzerinde inceleme yapılınca 
bu noksanlık beş milyon liraya yaklaşmaktadır 
ki bu da 1945 yılı yedi aylık bütçesine öden
mesi zaruri bazı borç taksitleriyle bir kısım mal
zemenin satmalma bedellerinin tamam konulmuş 
ve 12 aylığın hesabında hakikatte mevcut olmı-
yaıı bir rakam yükselişi meydana gelmiş olma
sından ileri gelmektedir. 

Bazı gider tertiplerindeki eksilmelere muka
bil bazı tertiplerde de hizmetlerin gelişmesiyle 
mütenasip veya kanunların icaplarına uygun ar
tışlar vardır. 

İdarenin giyecekler bölümüne ilişkin formü
lünde elbise talimatnamesinin tatbikma müta-
allik bir değişiklik yapılmıştır. 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme İdaresinin 
haberleşme vasıtalarının gelişmesi bakımından 
geçen yıl programına dâhil hizmetlerden mü
him bir kısmını yaptığı, bu arada büyük şehir
lerimizdeki telefon santrallarmı genişlettiği, şe
hirlerarası telefon servislerine yeni merkezler 
eklediği, telgraf hatlarını uzattığı ve bazı söz
leşmeler imzaladığı görülmektedir. 

Memleketimizde iş hacminin genişlemesi ve 
gelecek zamanlardaki ticari ve iktisadi gelişme
ler mevcut haberleşme vasıtalarını yetersiz kıla
cak ve bundan idare için müşkül durum ve 
memleket için de yeni sıkıntılar meydana gele
bilecektir. Bu endişe ile işletme idaresi bazı ha
zırlıklara girişmiştir. İdarenin işletme işlerini 
esaslı bir programa bağlıyan ve geleck yıllara 
geçici (60 000 000) liralık yüklenme yetkisini 
kapsayan bir kanun tasarısının yakında Büyük 
Meclise sunulacağı ve millî korunma bakımından 
önemi olan telgraf ve telefon şebekelerinin ge
nişletilip kuvvetlendirilmesi maksadiyle hazır
lanmış (26 000 000) liralık diğer bir programm 
da Başbakanlığa sunulduğu öğrenilmiştir. 

Gelir bütçesi: 

İdarenin gelir tahminleri toplamı da 
(42 966 985) liradır. Gelir kalemlerindeki umu
mî gelişmeye nazaran bu tahminler Komisyonu
muzca da hakikate yakın görülmüştür. 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme İdaresi 
bütçesinin incelenmesi sırasmda Komisyonumuz 
Devlet haberleşmelerinin lüzumsuz israflara mey
dan verilmiyecek bir kontrol sistemine tâbi tu
tulması konusu üzerinde durmuştur. 

Bütçe Kanunu tasarısı: 

Her yıl Bütçe Kanunlarında bulunması ge
rekli hükümleri ihtiva eden kanun tasarısı da 
ayniyle kabul olunmuştur. 

Duraklamadan gelişen ve rasyonel bir işlet
me halini alan idarenin 1946 yılı bütçesi Komis
yonumuzca kabul olunmuş ve Kamutay'm ona
yına konulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunul
muştur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Kastamonu Edirne Tokad 
T. Goşkan M. N. Gitndikalp H.N.Keşmir 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdür
lüğü 1946 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon iş
letme Genel Müdürlüğü 1946 yılı giderleri için' 
bağlı (A işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(42 966 985) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Posta, Telgraf ve Telefon iş
letme Genel Müdürlüğü 1946 yılı giderlerine kar
şılık olan gelirler bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (42 966 985) lira olarak tah
min edilmiştir. 

MADDE 3. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü tarafından 1946 yılı için
de tahsil edilecek gelir çeşiterinden her biri
nin dayandığı hükümler bağlı (C) işaretli cet
velle gösterilmiştir. 

MADDE 4. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğünün 3656 sayılı kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerle bu ka
nunun konusu dışında kalan memurları ve ta
şıtları bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Numaraları ile adları bağlı (E) işaretli cet
velde yazılı bölümlerden 3656 sayılı kanunun 9 
ncu maddesi gereğince yönetimi gerekli görülen 
geçici hizmetler için aylık ücretli hizmetliler kul
lanılabilir. 

Bunların kadrolariyle 3656 sayılı kanunun 13 
ncü maddesi hükümlerine uygun uzmanlık yer
leri P>akanlar Kurulu karariyle belirtilir ve er-
tetsi yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine veri
lir. Bu bölümlerden alınacak kadroların eldeki 
kadrolara ekleme olmaması gerektir. 

MADDE 5. — Gider bölümlerinden yapılacak 
ödemelere ilişkin formül bu kanuna bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 6. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü kuruluşuna dair olan 
4454 sayılı kanuna bağlı cetvellerde yazılı kad
rolardan bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1946 yılıiKİn kullanılmaz. 

MADDE 7. — Telgraf, Telefon ve Telsiz 
kurma, yapma ve onarma gereçleri ve posta pul-
lariyle pul verme makinası ve otomotik tarih 
damgası ve taşıtlar satmalınmasına veya arsa, 
bina satmalma ve yapmasına harcanmak üzere 

I5ÜTÇK KOMİSYONUNUN DEĞlŞTİRİŞt 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel MüâMr* 
lüğü 1946 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — » 

MADDE 3. 

MADDE 4. — 

MADDE 5. ~~ » 

MADDE 6. 

MADDE 7. 
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yedi buçuk milyon liraya kadar gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişmeğe Genel Müdürlük 
yetkilidir. 

MADDE 8. — 3054 ve 3488 sayılı kanunla
rın 3 ve 4 ncü maddeleriyle 4454 sayılı kanunun 
37, 38 ve 39 ncu maddeleri hükümleri 1946 yılı 
içinde uygulanmaz. 

MAADDE 9. — Havale işlemlerinin yürütül
mesi için Millî Bankalardan bir milyon liraya 
kadar kısa süreli avans almağa ve hesaplar açtır
mağa Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel 
Müdürlüğü yetkilidir. 

MADDE 10. — Bağlı (A) işaretli cetvelin 26 
ncı bölümünün 2 nci ve 3 ncü maddelerine ko
nulan ödenek bir yandan 1946 yrlı Bütçe Kanu
nuna bağlı (B) işaretli cetvelde gelir, öbür yan
dan aynı kanuna bağlı (A) işaretli cetvelin Mil
lî Eğitim Bakanlığı kısmının bu Bakanlıkça gös
terilecek ilgili bölümlerine ödenek konur, 

MADDE 11. — Olağanüstü hallerin devamı 
süresince memleketin savunması, düzenlik ve gü
venliğiyle genel menfaat ve sağlığı ilgilendiren 
hizmetlerin yapılması için gerekli yerlerde tesis 
giderleriyle şehir içi konuşma ücreti alınmaksızın 
parasız telefonlar kurulmasına Ulaştırma Bakan
lığı yetkilidir. 

MADDE 12. — Geçen yıl borçları bölümle
rindeki ödenek üstünde çıkacak borçlar, ilgili ol
dukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bö
lümlere Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
ten ödenir. 1928 - 1944 bütçe yıllarına ilişkin 
olupta Genel Muhasebe Kanununun 93 ncü mad
desine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçesinde bulunan borçlar 1946 büt
çesinin gider bölümleri artıklarından eski yıllar 
borçlan bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarıla
cak ödenekten ödenir. 

MADDE 13. — Bu kanun 1 ocak 1946 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 14. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

Başbakan Adliye Bakanı 
Ş. Saraçoğlu R. Türel 
Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 

A. B. Artunkal Hilmi Uran 

( S. Sayısı : 13) 
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Dışişleri Bakanı Maliye Bakam 
H. Saka N. E. Sümer 

Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
Strrt Bay 

Ekonomi Bakanı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Fuad Sirmen Dr. S. Konuk 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 

Suat 51 Ürgüblü Ş. B. Hatipoğlu 
Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı 
A. F. Cebesoy R, Karadeniz 

Çalışma Bakam 
Dr. S, Irmak 

(S. Sayısı: 13) 
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A - CETVELİ 

ödeneğin çeşidi 

1945 
Yıh 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabtıl edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek, emeldi ikramiyesi re 

benzeri özlük haklar 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

I - Aylık ve ücretler 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 
Emekli, dul ve yetim aylıkları 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 

Bölüm toplamı 

6 770 894 
1 750 

410 245 

7 182 889 

166 081 
1 773 219 

1 000 

1 940 300 

11 608 656 
3 000 

700 000 

12 311 656 

284 710 
3 088 200 

1 500 

3 374 410 

11 608 656 
3 000 

700 000 

12 311 656 

284 710 
3 088 200 

1 500 

3 374 410 

. . . . sayılı kanun gereğince ya
pılacak ödemeler 0 2 910 002 2 910 002 

5 

6 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 122 500 210 000 210 000 
1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek 
emekli ikramiyesi 33 000 55 000 55 000 

1 
2 
3 
4 
5 

4178, 4598 ve 4599 
nunlar gereğince 

sayılı ka-
verilecek 

zamlar ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Aynı yardım 

Bölüm top] amı 

370 000 
37 500 
40 000 
20 000 

1 400 000 

1 867 500 

985 000 
85 000 

100 000 
20 000 

2 700 000 

3 890 000 

985 000 
85 000 

100 000 
20 000 

2 700 000 

3 890 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
l i ra Lira 

4454 sayılı kanunun 51 nci 
maddesi gereğince verilecek 
ücretler 550 000 640 000 640 000 

Birinci kısım toplamı 11 696 189 23 391 068 23 391 068 

İkinci kısım - Yönetim gider
leri 

8 

9 

10 
11 
12 

13 

1 
• 2 

3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 

•5 

1 
2 
3 
4 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Haberleşme ücret ve giderleri 
Kira karşılığı 

I I - özlük olanlar 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 

Bölüm toplamı 

10 000 
15 000 

3 000 
10 000 
10 000 

48 000 

77 000 
146 000 
75 000 

250 000 
130 000 

678 000 

400 000 
600 

117 000 

117 000 
183 000 
103 000 
30 000 

433 000 

15 000 
25 000 

5 000 
10 000 
15 000 

70 000 

150 000 
225 000 
125 000 
225 000 
300 000 

1 025 000 

500 000 
1 000 

200 000 

. 142 500 
243 000 
175 000 
30 000 

590 500 

15 000 
25 000 

5 000 
10 000 
15 000 

70 000 

150 000 
225 000 
125 000 
225 000 
300 000 

1 025 000 

500 000 
1 000 

200 000 

: i 

142 500 
243 000 
175 OOö 
30 000 

590 500 
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1945 1946 yılı için 

Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
Ödeneği istenen kabul edilen 

ödeneğin Çeşidi Lira Lira Lira 

Giyecekler 598 000 700 000 700 000 
4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 88 000 100 000 100 000 

ikinci kısım toplamı 2 362 600 3 186 500 3 186 500 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 
Posta hizmetleri 
Taşıma işleri 
Taşıtlar işletme ve onarma gi
derleri 
Bendiye, hurç, çanta ve çuval 
satmalma ve onarma giderleri, 
ilân ücretleri 
Gezici memur ve hamal prim
leri 
Havale, taahhütlü ve kıymetli 
mektup ve paket tazminatı 
Posta pulu ve kartlariyle tarih 
damgaları giderleri 
Cevaplı kuponlar karşılığında 
veya vusulü ihbarlı telgraflar 
için yapıştırılan veya battala 
kalan pullar karşılığı 7 000 7 000 7 000 

700 000 

175 000 

330 000 

45 000 

50 000 

260 000 

1 200 000 

275 000 

250 000 

75 000 

50 000 

450 000 

1 200 000 

275 000 

250 000 

75 000 

50 000 

450 000 

Bölüm toplamı 1 567 000 2 307 000 2 307 000 

Telli ve telsiz telgraf, telefon 
yapma, onarma ve işletme gi
derleri ve taşıt satmalma kar
şılığı 5 152 000 6 202 000 6 202 000 
Bina yapma ve onarma işleri 2 376 000 4 750 000 4 750 000 
Genel Muhasebe Kanununun 
48 nci maddesini ilgilendiren 
giderler 
Beyiye keseneği 19 000 35 000 35 000 

( S. Sayısı : 13 ) 
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B. M. 

20 
21 

22 

23 

24 
25 

26 

27 

28 

tf. ödeneğin çeşidi 

2 Geri verilecek paralar 
3 Mahkeme harçları 

Bölüm toplamı 

Mahkeme giderleri 
P. T. T. Fabrikası her türlü gi
derleri 
P. T. T. Yatılı Meslek okulu 
her türlü giderleri 
Sanatoryum her türlü giderleri 

I I - Geçici olanlar 
Kurs igderleri 
Pasif korunma giderleri 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

294 000 
4 700 

317 700 

4 700 

73 000 

175 000 
320 000 

39 550 
20 000 

1946 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

500 000 
8 000 

543 000 

8 000 

125 000 

225 000 
250 000 

67 800 
10 000 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

500 000 
8 000 

543 000 

8 000 

125 000 

225 000 
250 000 

67 800 
10 000 

I I I - Çeşitli olanlar 
öğrenci ödeneği 
Telgraf, telefon ve telsiz mü
hendisi yetiştirilmek üzere ya
bancı memleketlere gönderile
cek öğrenci giderleri 
Teknik üniversitede okutturu
lacak öğrenci giderleri 
Sanat ve teknik enstitülerinde 
ve okullarında okutturulacak 
öğrenci giderleri 
Ticaret okullarında okutturu
lacak öğrenci giderleri 

60 000 

30 000 

40 000 

12 000 

Bölüm toplamı 142 000 

Sıhhi ecza gereç ve tedavi gi
derleri 
Uzman ücret ve giderleri 

1 Ücret 
2 Yolluk ve başka giderler 

Bölüm toplamı 

60 000 

64 500 
23 500 

88 000 

100 000 

50 000 

68 500 

47 500 

266 000 

40 000 

112 200 
40 000 

152 200 

100 000 

50 000 

68 500 

47 500 

266 000 

40 000 

112 200 
40 000 

152 200 
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ödeneğin çeşidi 

Basımevi ve hesap makineleri 
giderleri 
Atlı dağıtıcılar hayvan yem 
karşılığı 
Faiz ve acyo 
Sigorta giderleri 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1 

160 500 
1 750 

35 000 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 

275 000 
3 000 

40 000 

1 

275 000 
3 000 

40 000 
3530 sayılı Beden Terbiyesi 
Kanunu gereğince yapılacak 
hizmetler 3 000 7 000 7 000 
Çeşitli kesenekler 
Tahsildarlar keseneği 12 500 15 000 15 000 
Gren el telefon merkezlen kese
neği 20 000 25 000 25 000 

Bölüm toplamı 32 500 40 000 40 000 

Bern bürosuna verilecek katıl
ma payı ve başka giderleri 11 200 12 000 12 000 
Bastırılacak kitap ve dergi 
karşılıkları ve yazma ve tercü
me ücretleri 10 000 20 000 20 000 

Üçüncü kısım toplamı lö 588 901 15 343 001 15 343 001 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 90 000 90 000 90 000 
Eski yıllar borçlan 
1941 - 1944 yuları borçlan 55 000 210 000 210 000 
1928 - 1940 » » 10 000 10 000 10 000 

Bölüm toplamı 65 000 220 000 220 000 

Hükme bağlı borçlar 1 000 1 000 1 000 
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ödeneğin çeşidi 

1945 
Yıh 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

3054 sayılı kanun gereğince 
kaldırılmış îstanbul Telefon 
Şirketine ödenecek taksit kar
şılığı 125 000 250 000 250 000 
3375 sayılı kanun gereğince 
kaldırılmış İzmir Telefon Şir
ketine ödenecek taksit karşı
lığı 60 000 60 000 60 000 
1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi gereğince kâğıt para amor
tismanı 249 887 425 416 425 416 

Dördüncü kısım toplamı 590 887 1 046 416 1 046 416 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 11 696 189 23 391 068 23 391 068 

İkinci kısım toplamı 2 362 600 3 186 500 3 186 500 

Üçüncü kısım toplamı 10 588 901 15 343 001 15 343 001 

Dördüncü kısım toplamı 590 887 1 046 416 1 046 416 

GENEL TOPLAM 25 238 577 42 966 985 42. 966 985 
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B - CETVELÎ 

1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 

Gelirin çeşidi ^ira Lira Lira 

Posta ve telekomünikasyon ge
lirleri 
Posta 4 900 000 8 000 000 8 000 000 
Telgraf ve telsiz 4 890 000 8 500 000 8 500 000 
Telefon 3 307 500 8 428 000 8 428 000 

Bölüm toplamı 13 097 500 24 928 000 24 928 000 

Resmî dairelerden alınacak 
posta ve telgraf ücretleri 
Genel dairelerden 4 484 429 10 093 000 10 093 000 
Özel ve katına bütçeli idareler
den 513 508 855 992 855 992 

Bölüm toplamı 4 997 937 10 948 992 10 948 992 

Çeşitli gelirler 140 578 151 993 151 993 
Radyo keseneği 80 000 160 000 160 000 
G-eçen yıldan devrolunan para 
fazlası 6 922 562 6 778 000 6 778 000 

GENEL TOPLAM 25 238 577 42 966 985 42 966 985 



0 - CETVELİ 

Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

Kanunu muvakkat 23 şubat 1328 Teatii muhaberata hadim hususi elektrik huttıtu 
hakkında 

Kanun 26 T. Saıü 1339 
11 . 6 .1933 
18. 5 .1935 
1.12.1942 

. 4 şubat 1340 

30. 5 . 
1.12. 
7 . 1 . 
1 . 5 . 

21.12. 
21.12. 
13. 4 . 

1 . 5 . 
11. 6 , 
13.12. 
18. 5 i 
10 
12 
25 
24. 6 

1926 
1928 
1929 
1930 
1931 
193A 
1933 
1933 
1933 
1934 
1935 
1936 
1936 
1938 
1938 

376 Posta kanunu 
2298] 
2721)- Tadilât ve ekleri 
4133J 
406 Telgraf ve telefon kanunu 

(Bu kanunun 33 ncü maddesi 
nunla kaldırılmıştır) 

8761 
1366 
1379 
1601 
1900 
1901 
2142 
2164^ 
2304 
2609 
2722 
3026 
3054 
3375 
3488 

835 numaralı ka-

Tadilât ve ekleri 

9 . 6 .1937 
15 . 5 . 1928 

17. 5 .1928 
16 . 6 .1932 

22 .12 .1934 

4 . 6 . 1 9 3 7 
24. 6 .1938 
16. 1 .1938 

7. 5 .1941 

7. 5 .1941 

14. 8 .1942 

3222 
1253 

1265 
2009 

2640 

3202 
3401 
3560 

4023 

4042 

4300 

Telsiz kanunu 
P. T. T. İdaresince eşhasa ait akümülâtörlerin dol
durulması hakkında 
Anadolu ajansı telgraf ücretleri hakkında 
(Eastern) Telgraf kumpanyasiyle mtinakit Muka
velenamenin feshiyle (Commanication împerial 
and International) Limitet şirketiyle bir mukave
le akdi hakkında 
Beynelmilel telekomünikasyon mukavelesiyle telli 
ve telsiz telgraf ve telefon nizamnamesinin tasdiki-
na dair 
T. C. Ziraat Bankası Kanununun 53 ncü maddesi. 
Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 25 nci maddesi 
Adli evrakın P. T. T. îdaresi vasıtasiyle tebliği 
hakkında. 
Buenos Aires Posta Kongrası kararlarını havi se
netlerin tesdikı. 
Milletlerarası telekomünikasyon mukavelename
sine bağlı protokollerin (Kahire 1938) revizyon
larının tasdiki hakkında. 
3222 sayılı Telsiz Kanununun 19 ncu maddesinin 
1 nci fıkrasının tadili hakkında kanun. 

( S. Saym : 13) 



- 3 6 -
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev 'i Tarihi No. Ö Z E T 

Kanun 
» 

> 

Karar 

> 

» 

» 

» 

» 

* 

» 

» 

13 . 7 .1943 
16 . 7 .1943 
3.8.1944 

3.8.1944 

27.12.1923 

1. 1 .1928 

1.10 .1934 

24. 4 .1935 

20 . 12 .1935 

30 . 4 .1937 

20 . 7 . 1937 

1.9. 1937 

19 . 1 .1938 

4454 
4475 
4646 

4647 

185 

6012 

2/1364 

2/2393 

2/3732 

2/6483 

2/7138 

2/7319 

2/8072 

19. 

14. 
15. 

9. 

27. 

13. 

8. 

3. 

1 

7 
11 

, 2 

4 

10 

1 

4 

.1938 

.1938 

.1938 

.1939 

.1939 

.1939 

.1940 

.1940 

2/8077 

2/9250 
2/9884 

2/10342 

2/10866 

2/12145 

2/12585 

2/13231 

Posta, Tlegraf ve Telefon teşkilât ve memurları H. 
Geçici dördüncü- maddesi. 
2721 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun. 
2722 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun. 
Romanya ile Türkiye arasında Köstence kablo
sunun işletilmesine dair yapılan itilâfnamenin 
tasdiki hakkında 
Amerika ile Türkiye arasında taati edilecek tel
siz telgrafların ücretleri hakkında 
Harici posta müraselâtından alınacak ücretler 
hakkında 
Türkiye ile Amerika Birleşik Hükümeti arasında 
posta paketleri teatisine dair uzlaşma hakknda 
Anadolu ajansının İran Pars ajansına yazacağı 
adi matbuat telgrafları hakkında 
Bükreş posta ve telekomünikasyon uzlaşması hak
kında 
Umumî telsiz telefon neşriyatını almağa mahsus 
tesisattan her malî sene için alınacak ücretler 
hakkında 
Marmaris - Rodos kablosunun işletme mukavelesi 
hakkında 
Radyo satışlarından alınmakta olan ücret miktar
larının, İzmir Enternasyonal fuarında teşhir edil
mek maksadiyle getirilecek radyo makineleri için 
iki buçuk liraya indirilmesi hakkında 
İzmir telefon şirketi' tesisatının satın alınması 
hakkında 
Radyo telgraf ücret tarifesinin tasdiki hakkında 
İstanbul telefon abonelerinin riayete mecbur ol
dukları hükümler hakkında 
Avrupa rejiminde çekilecek telgraflardan alına
cak ücretlere dair 
Türkiye - Bulgaristan P. T. T. Mukavelesinin 15 
nci maddesinin tadili hakkında 
Bükreş'te toplanan Balkan birliği posta ve teleko
münikasyon komitesinin içtimaında kabul edilen 
esaslar dairesinde tesbit edilen ücretler hakkında 
Yabancı memleketlerle yapılacak posta muamelâtın
dan alınacak ücretler hakkında 
Yerlerini değiştiren radyo abonelerinden alınacak 
veya kendilerine iade olunacak ücret farkları 
hakkında 

X S. Sayısı: 13) 



-sı -
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. 

Karar 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

10. 8 .1940 

17.19.1940 

24 .12 .1940 
10. 7 .1941 

7.8.1941 

17 . 1 .1942 

3 . 6 .1942 

30 . 9 .1942 
18 . 2 .1944 

2/U141 

2/14856 

2/14920 
2/16160 

2/16380 

2/17184 

2/18026 

2/18815 
3/433 

Tarife 

Nizamname 

Ö Z E T 

18 . 3 .1944 3/432 

Türkiye ile Fransız mandası altında bulunan yakın 
Şark Hükümetleri arasındaki telefon devrelerinin 
işletilmesine ait uzlaşma hakkında 
İstanbul - Selanik telgraf irtibatmdaki bozukluk do-
layısiyle İstanbul - Atina arasında telsiz irtibatın
dan alınacak ücretler hakkmda 
Telsiz ücret tarifesinde yapılan değişiklik hakkında 
İstanbul telefon talimatnamesinde yapılan değişik
lik hakkmda 
Radyo ücretleri hakkında son nüfus sayımının esas 
tutulacağma dair 
İstanbul telefon abonelerinin riayete mecbur olduk
ları hükümlere ait talimatnamenin 17,18 ve 19 ncu 
maddeleri hükümlerinin Ankara'da da tatbiki hak
kmda 
Posta idaresi vasıtasiyle tebliğ edilecek adli evrak
tan alınacak ücretlere ait tarifenin tasdiki hak
kında 
Telsiz ücretleri tarifesinde yapılan tadilâta dair 
Ticaret gemilerindeki şerareli telsiz cihazlarının 
lambalı telsiz cihazlariyle değiştirilmesinin 1 . 1 . 
1944 tarihinden itibaren 3 sene sonraya bırakılması 
hakkmda. 
Beynelmilel telgraf mukavelename ve btina mer
but telgraf, telefon ve telsiz nizamnameleri 
4454 sayılı kanunun 27 ve 28 nci maddelerine göre 
tanzim edilmiş olan posta, telgraf ve telefon ta
rifesi. 
P. T. T. Memurları inzibat cezaları hakkında. 

(S . Sayısı: 13). 



Görevin çeşidi 

MERKEZ 

Grnfiker 
Resmî daireler tahsildarı 
Kâğıt ayırıcısı 

> . » 
» takipçisi 

Resim, proje ve.fotoğraf çoğaltıcısı 
» » » » 

Yönetim memuru 
Hastabakıcı 
Aşçı 
Fabrika ııstabaşısı 
Ustabaşı 

Fabrika modelcisi 
Daktilograf 

Kâğıt dağıtıcısı 
Takipçi 

» 
Kardeksci 
Elektrikçi 
Marangoz 
Ambalajcı 
Dikici 
Kaloriferci vt? nıerenietçi 

» » 
Bekçi 

» 
Başlı ademe 
Hademe 
Hademe 
Hamal 

> 

D 
Sayı Ücret 

- 3 8 -
CETVELÎ 

ı 
ı 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
8 
6 
6 
5 

!4 
3 
4 
2 

1 
1 
4 
2 
l 
2 
4 
4 
2 

25 
40 

5 
5 

170 

120 
100 
90 
70 
80 

120 
100 
150 
100 
100 
2QP 
175 
130 
125 
125 
100 
90 
85 
80 
75 
70 
60 
50 

1 125 
3 100 
2 125 

100 
100 
75 
75 
100 
75 
75 
60 
75 
50 
40 
60 
50 

Görevin çeşidi 

ÎLLER 

Başmakinisl 
» 

Makinist 

» 
» 
» 

•» 

> 
Fennî tesisatçj 

» > 
» » 
> » 
» » 
» » 

(inıfikcr 
» 

Elektrikçi 
BaşmontÖr 
Montor 

» 

Santral verififeatörü 
» » 

Sayı Ücret 

3 
13 
12 
39 
2 
1 
5 
13 
48 
32 
11 
7 
5 
2 
2 
8 
10 
3 
1 
11 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
8 
1 
2 
2 
11 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
8 

250 
200 
175 
150 
140 
130 
125 
120 
100 
90 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
50 
150 
140 
125 
120 
100 
90 
80 
75 
65 
50 
120 
100 
90 
100 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
90 
80 

(.S. Sayısı : 13) 



Görevin çeşidi 

— 39 
Sayı Ücret 

Santral verifikatörü yardımcısı 
» » » 
» » » 

Hat verifikatörü 

Akkii memuru 
Şoför 

> 

Usta 
> 

» 

Hat başbakrcısı 
Hatbakrcı 

> 

> 

> 

» 
K/ıbJo tamircisi 
Telefon tamircisi 

» » 

Kkçi 

işçi 
» 
» 
» 

» 
Piş memuru 

Takipçi 
» 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
8 
3 
Ö 

1 
1 
1 

10 
•n 

5 
21 

3 
30 

7 
9 
1 
8 
2 
9 
1 
(S 
6 
4 
3 
2 
t 
2 
3 
1 

64 
40 
t i 
1 
1 
1 
1 
1 

75 
70 
50 

100 
90 
80 

120 
100 
90 

340 
100 
80 
75 
60 
55 

120 
100 

90 
80 
75 
70 
65 
60 
50 
40 

140 
90 
80 
75 

120 
100 
90 
80 
75 
60 
80 
7 5 
70 
65 
60 
50 
40 

225 
120 
200 
120 
100 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Takipçi 
» 

Ambar memuru 
* » 
> » 

Tahsildar 
^ 
» 

naktilofcraf 
» 
^ 
» 

Başşoför 
Posta taşıyıcı şoför 

» » » 
> » » 

. » :» » 
» » » 
» » » 

Başşoför 
Şoför 

» 
» 

Makine. ustnbaşısı 

Ustabaşı 
* 

Usta 
^ fontörcü 

Makinist 
» 

Gemici 
Gemi adamları 
Silici 
Motor bekçisi 
Motörsikletçi 
Hamalbaşı 
Hamal 

Muhabereci 

Stajiyer 

2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
1 

7 
5 
1 
6 
1 
38 
75 
1 
2 
2 
15 
5 
5 
3 
1 
5 
5 
29 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
5 
7 
2 
5 
1 
3 
7 
55 
170 
90 
25 
543 
300 

75 
70 
140 
120 
100 
90 
80 
75 
60 
40 
90 
85 
80 
75 
70 
60 
140 
120 
110 
100 
90 
80 
75 
120 
100 
90 
80 
200 
150 
100 
80 
5fî 
110 
»00 
100 
90 
60 
60 
60 
60 
75 
70 
65 
60 
50 
100 
75 
50 



Görevin çeşidi 

Baştelefoncu 
» 

Telefoncu 
» 
» 

» 
Kâğıt dağıtıcısı 

Yönetim memuru 
» » 

Marangoz 
Aınbalâjcı 

» 
Kaloriferci ve mereraetçi 

t » 
Bahçıvan 
Bekçi 
Başhademe 
Hademe 

Telsiz istasyonları 

- 40 -
Sayı Ücret 

55 
25 
74 
31 

110 
2 
3 
1 
1 
3 
1 
9 
5 

15 
5 

30 
15 

100 
150 
238 

2941 

150 
İ20 

3 
7 

18 100 
19 90 

80 
75 
70 
65 
60 
60 
55 

375 
120 
75 
75 
60 

100 
75 
75 
60 
75 
50 
40 
30 

Görevin çeşidi 

lia^ımıkinist 
Makinist 

» 

Daktilograf 

Şoför 
Anten bakıcısı 
Yağcı 

Taşra Saymanlıkları 

Takipçi 
Ambalajcı 
Daktilograf 

Ustabaşı 225 

Aylıklı memurlar 

Memuriyetin çeşidi Aded Aylığı Tutarı 

Hatbaşbakıcısı ve başdağı-
tıcı 

> » > 
Hatbakıcı ve dağıtıcı 

» » 
> » 

50 
100 
87 

400 
4248 

30 
25 
25 
20 
15 

85 
75 
75 
60 
5C 

4885 



£ Pilaka 
S No. Çeşidi 

P. T. T. İşletme Genel Müdürlüğü İ946 maU yılı taşıt kadrosu 

Marka Motor No. Göreceği iş 

888 Küçük otobüs 

193 » 

19S » 

345 

Ford 

» 1 

7 168 Senriı oto. B. B. 
(335} Servis oto B. B. 
?337( 
340 Kamyonet 

•/• m 
402 

331 
462 

51965 

Buik 

Şevrole 

Ford 

Buik 

Ford 
Fiat 

Şerrple 
Ford" 

> 

Şerrole 
Ford 
> 
» 

203 

204 Moris 

1861227033 

1865566101 

134560078 

54532 

54457871 

43261877 

21745 
Ç241678 
)240817 
435088 

18/33425 
18/49457 

109774 
5149817 

17380 
18/6ŞP1692 
J6&&575 
j6804022 

18/6609350 

838101 

21834 

Mühendislerin Ankara - Gölbaşı telsin ile 
mürsile istasyonlarına gidip gelmeleri için 
Memur ve makinistlerin Ankara - Gölbaşı 
telsizi ile mürsile istasyonlarına gidip gelme
leri için 
Ankara telefonu arıza ve keşif memurlarının 
nakli için 
Mühendislerin İstanbul - Yeşilköy ve Osma
niye telsizlerine gidip gelmeleri için 
Memur ve makinistlerin İstanbul - Osmaniye 
telsizlerine gidip gelmeleri için 
tstaupul telefonu ânza ve keşif memurları
nın nakli için 
Ankara şehir dahilî postalarının nakli için 
İstanbul şehir içi postalarının nakli için 
(beberi) 
İstanbul şehir içi postalarının taşınmasıda 
Ankara » > » . 
İstanbul şehir içi postalarının taşınmasında 

» » » 
Ankara şehir içi postalarının nakliyatında 
(beheri) 
Ankara telefon servisi tamirat ve tesisat iş
lerinde 
İstanbul telefonu tamirat ve tesisat mal
zemesinin nakli için 
İstanbul telefonu tamirat ve tesisat malze
mesinin nakli için 



GQ 

% 
** 
t-» co 
w 

I 

£» e? 

1 

2 

1 
1 

1 

5 

2 

2 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

3 

9 

Pilaka 
No. Çeşidi 

$576 Yeni) Kamyonet 
)713 Eski$ 
L 1 5 r Kamyonet 
820 » 
716 » 

826 » 
[5481 
5491 
550}- Kamyon 
5511 
#52] 

485-486 Kamyonet 

$2787) Kamyon 
)87S8$ " 
823 > 
548 » 
1988 > 
2792 » 

» 
$485) Kamyonet 
)486$ 

> 

> 

Marka 

Şevrole 

> 

Aero 
Şevrole 

Ford 

Doç 

Aero 

Doç 

» 
» 
.» 
» 
» 

Areo 

Ford 

5> 

Motor No. 

1553042 

$1553032) 
)1553075$ 

65047 
399-754 

18/6801684 
(1118/748591 
11118/60920 j 
•{ 1118/51896 [ 
11118/543181 
[1118/53858] 

5033-5050 

$59353) 
)50052$ 

118/66886 
115/60109 

1110/47340 
65214 
69816 
$5033) 
)5050$ 

[6052201 
<{ 604943[ 
[605112) 
6051141 
605117| 
605114J 
605212] 

-{605224! 
605103| 
6050911 
6051741 
605247J 

Da 
Göreceği iş s 

İstanbul şehir içi postalarının taşınmasında 

İzmir » » » » (Beheri) 

•» •» » 
İzmir telefonu tamirat ve tesisat malzemesi 
nakli için 
İzmir telefonu tamirat ve tesisat işleri için 

İstanbul şehir içi postalarının taşınmasında (Be 

İstanbul şehir içi postalanılın taşınmasında 
(Beheri) 

Ankara şehir içi postalarının nakli için (beheri) 

İzmir şehir içi postalarının nakli için 
İstanbul telefonu tamirat ve tesisat işleri için 
Ankara telefonu tamirat ve tesisat işleri için 
Ankara - İstanbul arası telgraf tamiratında 
İstanbul - Edirne arası telefon tamiratında 
İstanbul şehir içi postalarının taşınmasında 
(Beheri) 

Ankara şehir içi postalarının taşınmasında 
(Beheri) 

Erzurum, Adana, Balıkesir, Afyon, Konya, Es 
kişehir ve Samsun merkezleriyle istasyonlar ara 
sında postaların taşınması ve konutlarda koli, tev 
zi ve uygun bedelle mütaahhit bulunmıyan mer 
kezler arasmda postaların taşınmasında (Beheri) 



.£ Pilaka 
03 

m 

322 
1 

No. Çeşidi Marka 

Kamyonet 

Kayık 

Bisiklet 
Deniz motoru 

'Şevrole 

Şevrole 

1 
1 

tH
 

2 
3 
2 

2 

1 
1 

Ll 

489 
25 

919 
920 
921 
922 

> 
Motosiklet 

» 
Posta vagonu 

> > 
Deniz motoru 

> > 
» j> 

> » 
Motorlu araba 

> > 

Âdi el arabası 

> 
B. M. V. 
Triumph 

Benz 
Kelvin 
Dizel 

> 
A. E. G. 
Bleişert 

Motor No. 

f627175] 
627148 
627097 
626983 
627144 

r627101] 
627096 
627088 
627093 
627049 
627091 
627154 
627087 
596186 

Göreceği iş 
Daya 

sûr 

Seyyar merkez olarak kullanılacaktır (Beheri 

Seyyar merkez olarak kullanılacaktır. 
(Beheri) 

Seyyar merkez olarak kullanılacaktır. 
Ankara telgraf tevziatında 
Trabzon > » 
Postaların taşınmasında (Beheri) 

> > . > 
istanbul - Haydarpaşa arasında ve limandaki 
vapurlara posta taşınması için 

Ankara istasyonunda posta alıp vermek için 
Haydarpaşa istasyonlarında posta alıp vermek 
için 
Sirkeci, Haydarpaşa, îzmir, Ankara, Kaysari, 
Sivas, Diyarbakır, Ulukışla, Adana ve Afyon 
istasyonlarında posta alıp vermek için (Beheri) 
izmir'de postaların vapurlardan alınıp veril
mesinde 
Merkezlerin posta ve telgraf tevziatında. 
istanbul için (1946 yılma ait bütçeden yap
tırılacaktır.) 



£ Pilaka 
$ No. Çeşidi . Marka Motor No. 

5* Motosiklet 

10 » 

4 Motorlu araba 

10 » » 

150 Bisiklet 

Bisiklet 

Servis oto B. B. 

10 

12 

50 

1 
1 
1 

> 

Âdi el arabası 

Posta vagonu 

Kamyonet 
Araba 
At 

1 

Daya 
Göreceği iş sür 

Esas telgraf merkezleriyle bazı tâli telgraf mer
kezleri arasında irtibatın temini ve İzmir tele
fon servisi ile bazı merkezlerin telgraf tevzi
atı için (1946 yılma ait bütçeden satın alına
caktır.) 
Esas merkezlerle tâli merkezler arasında irtiba-
tmtemini ve bazı merkezlerin telgraf tevziatı 
için 1946 yılında satın alınacaktır. 
İstasyonlarda postaların almıp verilmesi için 
(1946 yılına ait bütçeden satm alınacaktır.) 
istasyonlarda postaların alınıp verilmesi için 
1946 yılında satın alınacaktır. 
Merkezlerin posta ve telgraf tevziatı için (1946 
yılma ait bütçeden satm alınacaktır.) 
Merkezlerin posta ve telgraf tevziatı için (1946 
yılında satm alınacaktır.) 
Eskişehir merkezleriyle istasyon arasında pos-

ataların taşınması ve ikametgâhta teslim edile
cek kolilerin dağıtılması için (1946 yılma ait 
bütçeden satm alınacaktır.) 
İstanbul şehir içi. postalarının taşmması için 
1946 yılmda satm alınacaktır. 
İstasyonlarda postaların alınıp verilmesi için 
(1946 yılma ait bütçeden satm alınacaktır.) 
Postaların taşınması için 1946 yılında satm 
alınacaktır. 
istanbul'da açılacak olan P. T. T. Hastanesi 
için (1946 yılma ait bütçeden satm alınacak
tır.) 
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E-CETVELÎ 

Kadroları gider bölümlerinden yapılacak hizmetlerin bölüm ve madde numaralan 

B. M. 

2 £ Geçici hizmetliler ücreti 
18 Bina, yapma ve onarma işleri 
22 P. T. T. Yatılı Meslek Okulu her türlü giderleri 
23 Sanatoryum her türlü giderleri 
24 Kurs giderleri 

L - OETVELÎ 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Fen Dairesi Başkanlığı 

6 Fen Müfettişi 
7 » » 
8 » > 

Saymanlık Müdürlüğü 

8 
10 
11 
12 
13 

Şef 
» 
Memur 
» 
» 

3 
1 
6 

10 

4 
5 
0 

10 
10 

35 

Emlâk ve Levazım Müdürlüğü 

11 Memur 
12 » 
13 » 

10 

P. T. T. Fabrika. Müdürlüğü 

9 Şef 1 

70 
60 
50 

50 
35 
30 
25 
20 

2 
7 
1 

30 
25 
20 

40 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

P. T. T. Basımevi Müdürlüğü 

6 Mftdür 
8 Sayman 

10 Şef 
13 Memur 
9 Ayniyat saymanı 

10 Şef 
10 Ambar memuru 
11 Mutemet 
11 Ayniyat memuru 
12 Ayniyat memuru 

2 
2 

12 

70 
50 
35 
20 
40 
35 
35 
30 
30 
25 

işletme. Kuruluşu Bölge Başmüdürlükleri 

8 Şef 
9 » 
9 Kontrol memuru 

11 Memur 
12 » 
13 » 
10 Şef 
12 Ayniyat memuru 
13 Ayniyat » 
7 Fen Başmemuru 
8 Fen memuru 
9 ' » »* 

10 » » 

2 
5 
1 
40 
14 
26 
1 
6 
6 
4 
5 
6 
7 

50 
40 
40 
30 
25 
20 
35 
25 
20 
60 
50 
40 
35 

( S. Sayısı : 13 ) 



D. Görevin çeşidi 
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Sayı Aylık I t>. 

11 Fen memuru 
12 > » 
12 Makinist 
13 » 
11 Memur 

8 
9 

10 
20 
20 

190 

Ankara Telefon Müdürlüğü 

11 Montör 
13 Memur 
13 Tahsildar 

30 
25 
25 
20 
30 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

tstanbul Telefon Başmüdürlüğü 

11 Memur 
12 » 

Umw TcUfon Müdürlüğü 

3 
1 
2 

30 
20 
20 

11 Memur 
12 > 
12 Ayniyat memuru 

30 
25 

25 
25 

R - CETVELİ 

B. : 8 - M. : 5 — öteberi giderleri 
Açma töreni, cenaze törenine katılma, ziyafet ve hayır derneklerine yardım gibi giderler bu tertibe 

dâhildir. 

B. : 9 - M. : 2 — Döşeme ve demirbaş 
Terazi, kasa, saat ve servis ihtiyacı için alınacak karyola, yatak, battaniye ve bunlara ilişkin gereç

ler ile her türlü önderleri ve ilân ücretleri bu tertibe dâhildir. 

250 liraya kadar olan 
tibe dâhildir. 

B. : 9 - M. : 5 — öteberi giderleri 
onarma ile bina, arsa vergileri, tanzifat ve tenvirat resimleri bu ter

fi. : 13 - M. : 2 — Geçici görev yolluğu 
Mühendis, makinist, ve başka fen memurlariyle bölgeleri dışında çalıştırılacak hat başbakıcılarla, 

bakıcıların ve telefon ekcileriyle montörlerin gerekli gider ve gündelikleri bu tertibe dâhildir. 

B. : 13 - M. : 4 — Yabancı memleketler yolluğu 
Kongre, konferans, staj veya bastırılacak pul ve yaptırılacak kalıplar için yabancı memleketlere 

gönderilecek memurların yollukları ve başka giderleri bu tertipten ödenir. 

B. : 14 — Giyecekler 
Maaşları 4ü liradan (40 dâhil) ve ücretleri 150 liradan aşağı (150 dâhil) P. T. T. memur ve hiz

metlilerine yönetmeliği gereğince ••verilecek giyim eşyası karşılıkları bu tertipten ödenir. 

( S. Sayısı : 13 ) 
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B. : 16 - M. : 1 — Taşıma isteri 

Yataklı vagonlar ve yabancı vapur kumpanyaları ile yapılacak posta taşıma ücretleri ve anlaş
maları gereğince posta müteahhitlerine verilecek taşıt iç ve dış lâstikleri karşılığı ve ilân ücretleri 
bu tertibe dâhildir. •»*• - ...,_. 

B. : 16 - M. : 2 — Taşıtlar işletme ve onarma giderleri 
Taşıtlar işe yetmediği takdirde dışardan tutulacak teşkillerin kira, karşılıklarıyla belediyeye iliş

kin vergi ve resimler ve ilân ücretleri bu tertibe dâhildir. 

B. : 16 - M. : 3 — Bendiye, hurç, çanta ve çuval satmalma ve onarma giderleri ilân ücretleri 
Posta işletmesine gerekli hurç, çanta» çuval, sicim, bez, kurşun, mühüımumu vesaire gibi eşya 

ve gereç karşılıklariyla taşıma ve ilân ücretleri bu tertibe dâhildir. 

E. : 16 - M. : 4 — Gezici memur ve hamal primleri 
Gezici memur ve hamallara bu bölümden verilecek prim nispeti Ulaştırma Bakanlığınca tâyin 

olunur. 

B. : 16 - M. : 6 — Fosta pulu ve kart lan ile tarih damgaları giderleri 
Pül resimleri müsabaka ikramiyeleri ve jüri heyetine verilecek ikramiye, gereç, baskı» gümrük ve 

taşıma giderleriyle albümler, teşhir tabloları, pul katoloğları ve ilân ücretleri ve Bern bürosundan' 
getirtilecek kupon ve pullar karşılığı bu tertibe dâhildir.. 

B. : 17 — Telli ve tekris telgraf, telefon yapma, kurma, onarma ve işletme giderleri ve taşıt 
satmalma karşılığı 

Telefon» telli ve telsiz telgraf yapma, kurma ve onarmada çalıştırılacak amele gündeliği ve her 
çeşit makine, alât ve edevat ve gereç karşılıklariyla nakliye ve başka giderleri, telefon kabineleri ha
berleşme salonlarına ilişkin yazı makineleri ve kurma ve işletme giderleri pil etajerleri ve benzeri 
tesisleri, gereç ve eşya karşılıkları hatların kurma ve ıslahı sırasında bozulan kaldırımların onarma 
giderleri saî ücretleri ve taşıt satmalma karşılık lan, bant, telefon rehberleri ve ilân ücretleri bu 

tertibe dâhildir. 

B. : 18 — Bina, yapma ve onarma işleri 
Bina, arsa satmalma, yapma, kurma ve onarma karşılıkları, denet memurlariyle sürveyyan 

ücretleri, tapu ve harç giderleri, keşif ve onarma için mahalline gönderilecek mühendis, fen tapu 
vesair resmî memurların yollukları, vukuf ehli gündelikleri ve başka giderleri gerektikçe ida
rece tedarik edilecek yapı gereçlerinin satmalma v • t̂  una ücret ve karşılıkları, hariçte ynpt'vıK-^.k 
proje ve pilân karşılıkları ve bunların çoğaltma giderleri, müsabaka yoluyla yaptırılacak proje ve 
puanların müsabaka ikramiyeleri ile jüri heyetlerine verilecek ikramiye, ilân ücretleri, eldeki 
resmî teşkilâtın katılmasiyle Bağlıca köyünden Etimesgut bucağına getirilecek suyun tesisat gi
derleri olarak idare payına düşen ve Ankara îli emrine ödenecek olan paralar bu tertipten verilir. 

B. : 19 - M. : 2 — Geri verilecek paralar 
Yabancı P. T. T. İdare ye kumpanyalariyle yapdan her türlü münasebetlerden doğan ve anlaşma

lara dayanan eski ve yeni yıllar borçlan da bu tertibe dâhildir. 

B. : 21 — P. T. T. Fabrikası her türlü giderleri 
Fabrika ve Etimesgut'taki pil imalâthanesinin demirbaş eşya ve işletme giderleriyle işçi günde

likleri İş Kanununa göre işçilere verilecek tazminat, fabrika yönetmeliği gereğince işçilere verilecek 

( S. Sayısı : 13) 
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ikramiyeler, üân ücretleri, gereğinde fabrika ve imalâthanesinin başka yerlere taşınma ve kurma 
giderleri. 

B. : 22 — Yatılı P. T. T. Meslek Okula har türlü giderleri 
Okulun kurma eksiklerine ilişkin giderlerle okul Öğretmenleri ücretleri, memur ve hizmetlileri 

dâhil olduğu halde öğrencilerin yiyecek, içecekleri ve bunların gerektirdiği taşıma giderleri, öğren
cilerin Genel Müdürlükçe tâyin edilecek miktarda verilecek harçlıkları, giyecekleri, öğrencilerin 
defter, kalem, lâstik, ders gereçleri, spor ve beden terbiyesi hareket ve müsabakaları, hamam, traş, 
revir, ilâç, tedavi, cenaze, çamaşır için sabun, çivit, soda, malûl kalacak öğrencilerin memleket
lerine gönderilmesi, hava tebdili alan öğrencilerin memleketlerine gidip, gelme yol giderleri, tat
bikata götürülecek öğrencilerin yolculuk giderleri, İstanbul'da yapılacak sözlü imtihana girmek 
hakkım kazananlardan sözlü imtihanında muvaffak olmryanlarm yazılı imtihanların yapıldığı ye
re kadar dönüş yol giderleri, öğrencilerin kitap ve ders notlan için kâğıt çoğaltma gereçleri, ders
hane, yatakhane, mutfak eşya ve gereçleri, kitap telif, tercüme, baskı ve mükâfat giderleri, yayım 
ve konferans ücretleri, idarenin kırtasiye, defter, demirbaş eşya karşılığı ve döşeme, basılı kâğıt, 
yakacak, elektrik, havagazı, küçük onarma, tesisler, hizmetlilerin giyeceği, bütün temizlik ve ko
runma, imtihan ve başka yönetim giderleri ve ilân karşılıkları bu tertipten ödenir. 

B. : 23 —- Sanatoryum her türlü giderleri 
Sanatoryumun ilk kurulusuna ilişkin bütün giderler, memur ve hizmetliler dâhil olduğu hal

de hastaların yiyecek ve içecekleri, döşeme ve demirbaş eşya karşılıkları, sıhhi tesisler ve lâboratu-
var giderleri, ilâç ve sıhhi gereç karşılıkları, yakacak, elektrik, havagazı ve su giderleri ve hizmet
lilerle hastaların giyim eşyası giderleri, kırtasiye, defterler, basılmış kâğıt karşılıkları mutfak eşya 
ve gereçleri karşılıkları, tahlil ücretleri, iki yüz elli liraya kadar olan küçük onarmalar, kıtaı, 
memur ve hizmetlilerin ücretleri, sanatoryuma ilişkin taşıtların her türlü giderleri, temizlik gi
derleri ve temizlik gereçleri karşılıkları, bahçe giderleri ve bahçe için alınacak gereç karşılıkları, 
kitap ve dergi giderleri, sanatoryumda ölenlerin cenaze giderleri, sanatoryum hizmetleriyle ilgili 
tabına ve ilân ücretleri bu tertipten ödenir. 

B. : 24 — Kurs giderleri 
Kurs öğretmen ve yönetim memurlariyle hizmetli ücretleri ve illerdeki kursların bu çeşit gider

leri; kursa getirilecek memurların geliş - gidiş yolluklariyle kursta bulundukları sürede kendile
rine verilecek gündelik, dersgelirleriyle öğrencilerin kitap, defter, kalem, lâstik ve kursu birinci, 
ikinci ve üçüncülükle bitirenlere verilecek mükâfat ve imtihan giderleri, kursun çeşitli, kira, döşe 
me, demirbaş, aydınlatma, ısıtma, kırtasiye, basılı kâğıt veya bastırılacak kitap, not çoğaltma gi
derleri ve bunlara ilişkin taşıma ve ilân ücretleri bu tertibe dahildir. 

B. : 26 - M. > 4 — Ticaret okullarında okutturulacak öğrenci giderleri 
Ticaret okullarında idare hesabına okutturulacak öğrencilerin yiyecek* giyecek, ve yatacak gi

derleri karşılığı olmak üzere kendilerine verilecek en çok 60 lira nispetindeki harçlıklarla diğer 
dairelerde mecburi hizmeti olupta idare hizmetine alınması icaheden veya evvelce alımpda halen 
çalıştırılmakta bulunanların tahakkuk edecek okuma giderleriyle tazminatı bu tertipten ödenir. 

B. : 27 — Sıhhi ecza ve gereç ve tedavi giderleri 
P. T. T. memurlarının vazife başında olacak hastalanma ve yaralanmalarında kullanılmak üzere 

alınacak bütün ilâç ve tıbbi gereç karşılıklariyle vazife sırasında kazaya uğrayan hizmetli ve işçile
rin tedavi ve yol giderleri bunlardan ölen ve sakatlananların kendilerine Teya ailelerine ödenecek 
tazminat, cenaze, sıhhi muavenet gereçleri, sigorta primleri, ilâç ve taşıma giderleri bu tertipten 
verilir. (Kazadan doğacak tazminatın miktarı Genel Müdürlükçe tâyin olunur.) 

( S. Sayısı : 13 ) 
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B. : 28 - M. : 1 — Uzman ücreti 

Yabancı memleketlerden uzman getirilmesi mümkün olmadığı takdirde kullanılacak yerli muha
sebe uzmanına Bakanlar Kurulunca belirtilecek miktarda verilecek ikramiye bu tertibe dahildir. 

B. : 29 — Basımevi ve hesap makineleri giderleri 
Satmalma, kurma, işletme ve yönetim giderleriyle memur ve hizmetlilerin ücret ve günde

likleri bu tertibe dâhildir. 

B. : 31 — Faiz ve a<ayo 
Banka ile olan nakdi işlemlerin faiz, komisyon ve başka gideri bu tertipten Ödenir. 

B. : 34 - M. : 1 — Tahsildarlar keseneği 
Tahsilat nispetinde verilecek keseneğin nispet ve miktarı Ulaştırma Bakanlığınca belirtilir. 

2 ı ") ' ' _•> 
.,-.-:-«. - ••• . «*^""B. : 34 - M. : 2 — Genel telefon merkezleri keseneği ' " \ 

Genel telefon merkezleri abonelerine verilmesi lâzım gelen keseneğin nispet ve miktarı Ulaştır
ma Bakanlığınca belirtilir. <• -

B. : 35 — Bern bürosuna verilecek katılma payı ve başka giderleri 
Gerek Bern bürosuna ve gerek Milletlerarası birlik ve komitelere verilecek senelik katılma payı 

ve bunlardan getirilecek risale, dergi ve basılı evrak karşılıkları bu tertipten ödenir. 

B. : 36 — Bastırılacak kitap ve dergi karşılıkları ve yazma ve tercüme ücretleri 
Bastırılacak kitap ve dergilerin baskı, cilt, kâğıt ve başka giderlerin yazma ve tercüme ücret

leri bu tertipten verilir. 

Hakmılar Kurulunun 17.7.1945 tarih ve 3/2863 sayıh Karariyle kabul edilen 1945 yılında istihdamı 
zaruri sürveyyan kadrosu 

B. M. ödeneğin çeşidi ^ * *,' - i l 

17 0 Bina yapma ve < 

Görevin çeşidi 

Sürveyyan 

-

onarma i 

Aded 

1 
4 
4 
7 

16 

şleri 
Aylık ücreti 

Lira 

X 400 
300 
260 
210 

» *' * 

Ay 

7 
7 
7 
7 

Toplam 
Olağanüstü zam 

Genel toplam 

Tutan 

2 800 
8 400 
7 280 

10 290 

28 770 
3 246.69 

32 016.69 

[X] İşaretli kadroda ecnebi i&tihdam olunabilir. 
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Bakanlar Kurulunun 17.7.1945 tarih ve 3/%877 sayü%fKafffriyltt kabul edilen P. T. T. Yatılı Meslek 

Okulu öğretmen kadro cetveli 

B. M. 

21 0 P. T. T. Yatılı Meslek Okulu her türlü giderleri: 
Olağanüstü zam da-

Memuriyetin çeşidi öğretmen Kadro hdl 7 aylık ödeneği 
adedi ücreti Beherinin aylık ücreti Süre Lira K. 

Meslek Okulu öğretmeni 
» » » 
» » » 
» » » 

4 
2 

20 
2 

28 

210 
170 
140. 
100 

210 
170 
140 
100 

7 
7 
7 
7 

6 530 44 
2 733 22 

22 594 60 
1 670 90 

33 529 16 

Bakanlar Kurulunun 17.7.1945 tarih ve 3/2862 sayılı Karariyle kabul edilen P. T. T. Kurs öğretmeni 
ve idare kurulu kadro cetveli 

B. M, 

23 0 Kura giderleri 

Görevin çeşidi 

Aylık Olağanüstü zam 
ücret Tutarı dahil tutarı 

Sayı Lira Lira Süre Lira K. 

Memurlar ve öğretmenler: 
Kurs müdürü 

» idare memuru 
» tahakkuk > 
» mutemedi 

Ankara şeflik kursı öğretmeni 
» » » » 

Taşra muhabere kursları » 

Hizmetliler : 
Ankara şeflik kursu daktilografı 

» » » başhademesi 
» » » hademesi 

1 
1 
1 
1 
1 

11 
4 

1 
1 
4 

210 
120 
120 
120 
140 
85 
50 

100 
75 
50 

210 
120 
120 
120 
140 
935 
200 

100 
75 

200 

7 
7 
7 
7 
4 
4 
7 

7 
7 
7 

1 632 
969 
969 
969 
645 

4 468 
1 691 

11 345 

835 
627 

1691 

61 
08 
08 
08 
56 
64 
76 

81 

45 
83 
76 

3 155 04 
1. — öğretmen kadroları 3888 sayılı kanun esasları dairesinde kullanılacaktır. 

»+<t 
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S. Sayısı: |8 

1946 yılı 

Havayolları G. M 
bütçesi 



Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/474) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1946 yılı için hazrianıp Bakanlar Kurulunca 
29 . I X . 1945 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Bütçe Kanunu tasarısı gerekçesiyle 
birlikte sunulmuştur, 

Başbakan 
Ş, Saraçoğlu 

Devlet Havayolları Genel Müdülüğü 1946 akçalı yılı gerekçe tasarısı 

Her gün yeni terakki ve inkişaflara mazhar olmak suretiyle asrımız nakil vasıtaları içeri
sinde kıymet ve ehemmiyeti gitgide artmakta bulunan ve dünya sivil havacılığı arasında kendi
sine düşen görevi başarmak amaciyle Devlet teşkilâtı arasında yeralan Devlet Havayolları İdaresi 
henüz inkişaf devresinde olduğundan ve kendi geliri az olduğundan başarmak zorunda olduğu işleri 
karşılıyacak vaziyette olmadığından şimdiye kadar umumî bütçenin müsaadesi nispetinde Hazineden 
aldığı yardımların ve büyük gayret ve mesai sarfı suretiyle gayelerine ulaşma amacındadır. 

Bidayette çok masraf ihtiyarını istilzam eden sivil havacılık işlerini uhdesine alan bu idarenin 
henüz teşkil ve inkişaf devresinde olduğu malûmdur. Sivil idareye geçmesi 10 seneyi tecavüz etme
yen hava nakil işleri evvel emirde memleketin muhtelif yerlerinde yaptıracağı istimlâklar üzerine 
meydanlar yapmak, telsiz istasyonları kurmak, binalar ve hangarlar yapmak mecburiyetindedir. 
Hemen cümlesi şehir ve kasabalardan uzak olanhava meydanlarına benzin tankları yerleştirmek, 
elektrik, telefon, su tesisatı yaptırmak gibi çeşitlive çok teferruatlı işlerle meşgul olmak zaruretin
dedir. Bir taraf an bu tesisatı ikmal etmekle beraber hava ve yer vasıtaları mubayaa etmek bunlarm 
hiç olmazsa küçük tamirlerini yaptırmak üzere tamirhaneler ve atelyeler kurmak, diğer taraftan 
da mümkün olan süratle nakliyat yapmak mevkii dedir. 

Yukarıda arz ve izah edildiği üzere bütün bu işlerin yapılması ve başarılması evvelâ paraya, 
sonra uzunca süren bir zaman ve mesaiye muhtaçtır. Bu idare, daha ilk inkişaf devrelerinde iken 
cihanşümul olan İkinci dünya harbiyle karşılaşmış, henüz memleketimizde mevcudu olmayan nakil 
vasıtaları ve yedek malzemesinin binbir müşkilât içerisinde ve zaman zaman şu veya bu ecnebi 
memleketinden tedarik edebilmiştir. Bütün bu mâni ve engellere rağmen harp seneleri içerisinde de 
hem nakil işlerini hem de bu meyanda yeni yeni meydan açmayı, tesisler yapmayı ihmal etmemiş
tir. '; ' ; : ,v ! .-- : .*UYH 

İdare şimdilik kendi gelirleriyle giderlerini karşılıyacak bir durumda değildir. Bu bakımdan 
aynı zamanda meınleket halkını havacılığa alıştırmak üzere umumî Devlet hizmetlerinden birisini 
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de yaptığına göre açıklarını bittabi Hazineden aldığı yardımla kapamakta ve kısa bir zamanda gör
düğü çok mühim hizmetleri bu yardıma borçlu bulunmaktadır. 

Ancak on seneden beri Hazineden muhtelif şekillerde alınan yardım miktarı idarenin kendi ge
lirleri de arasında olmak üzere (15 000 000) milyon liraya bile baliğ olmamıştır. Bu yardımın yüzde 
yetmiş beşi bahsedilen tesisler ve mubayaalara hasredilmiş ve geriye kalan dörtte biri de maaş 
ve idare masrafları karşılığını teşkil etmiştir. Bu sene dünya harbi sona ermiştir. Şikago'da topla
nan ve Yüce Kamutayca da tasdik edilen havacılık kongresi kararları bu idareye bir çok vazife
ler tahmil etmiş ve bunların bir kaç sene içerisinde başanlabilmesi için hazırlanan programa 
göre hususi surette hazırlanan kanun tasarısı yüce Kamutaya takdim edilmek üzere bulunmuştur. 

Bütçe Kanunun tasarısının birinci maddesi. (4 600 000) lira olarak belirtilen idarenin 1946 
yılı bütçesi giderlerinin dağıtılması sureti ve bölümlerinin müfredatı şöyledir : 

Bölüm : 1 - Madde : 1 — (101 082) liradır. Teşkilât Kanununa bağlı kadroya göre bilhesap 
konulmuştur. 

Madde : 2 — (2 000) liradır. Tahmini olan bu kısım ihtiyaca göre sarf edilecektir. 

Madde : 3 •— (2 000) liradır. Emekliye ayrılacak 2 - 3 memurun ancak bir senelik maaşları 
karşılığıdır. .. r . 

Bölüm : 2 — (27 301) liradır. Memurlara, verilmesi düşünülen bir üst derece maaş, geçici taz
minat ve emekli keseneklerin farkıdır. 

Bolüm : 3 - Madde : 1 — (21 720) liradır. Bu kısımda da Teşkilât Kanununa bağlı daimî ücretli 
memurların bir senelik ücretleri karşılığı olup bilhesap konulmuştur. 

Madde : 2 — (916 937) liradır. Bu miktar geçen yıl bütçesine konulan ve yedi aylığı seneliğe 
iblâğ edilen miktardan bir miktar fazladır. Bu fazlalık bu sene kadrolarına ilâve mecburiyetinde 
kalman bir kısım memuriyetlerden mütevellittir. j, 

Bunlardan 3 memur yeniden ihdas edilecek bölge mmtaka başmüdürleri içindir. Uçuş isti* 
kametlerinin muhtelif ve çok bulunması ve mesafelerini uzak olması dolayısiyle bu uçuşların mer
kezden telsizle himaye edilmeleri fevkalâde güçleşmiştir. Binaenaleyh seyir ve seferin emniyeti 
bakımından bölge taksimatına ehemmiyetle lüzum vardır. Teşkil edilecek bölge işletme müdürleri 
tayyareler kendi hudutları dahiline girdiği zaman onları himaye edecek ve bölgelerine bağlanacak 
mâydanlardaki işletmelerini tazmin ve tedvir edecektir. 

Bundan başka henüz idarede mevcudu olmayan ve istihdamlarına artık mecburiyet hâsıl 
olan 15. meydan rasat memuru ile Amerikalılarca kurulup bu idareye devredilecek olan bir kaç 
fasat merkezinden yetiştirilip çalıştırılmaları iktiza eden ekipler için 24 telsiz rasat memuru 
tayyare adedi artıkça revizyonlariyle mükellef olan personelden 12 pilot yardımcısı 26 makinist 
25 makinist yamağı ile bir kaç müteferrik müstahdem ilâve edilmiştir. Bugün yapılan ve gün geçtik
le hacmi o nispette artan teşkilât için yeniden teklifi mutasavver teşkilât kanunu çıkarılıncaya ka
tta* biü&arur yapılan bu küçük mikyastaki değişikliğin buyrulaeağı şüphesizdir. 

JÖölüm : 4 — (14 196) liradır. Mevcut kadroya göre bilhesap konulmuştur, 

Öolüm ı 5 — (20 000) liradır. 3424 numaralı teşkilât kanunumuzun 5 nci maddesi mucibince 
Vazife ile uçuş esnasında bir kaza neticesi düşen pilot muavin pilot makinist telsizci ve mühendis* 
İlerden vefat edeceklerin kanuni mirasçılarına bir defaya mahsus olmak üzere verilecek (5 000) 
lira nakdî tazminatın karşılığıdır. Geçen sene (15 000) lira olarak konulan bu tahsisat büyük 
tabure ler üzerinde vazife gören, kişilik ekibin tazminatlarını karşılamadığından her ihtimale karşı 
konulmuştuı*. Ancak lüzumunda sarf edileceği tabiidir i : 
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Bölüm : 6 - Madde : 1 —• (8 500) liradır. Gecen sene ödeneğinin 12 ye iblâğından ibarettir. 

Madde : 2 — (500) liradır. Yüksek yerlerde vazife görecek memurların yakacak bedelleri karşı
lığıdır. 

Madde : 3 — (2 000) liradır. Doğum yardımları içindir. Bidayeten katiyetle tâyinine imkân 
olmayan bu maddeye bir miktar fazla para konulmuştur, ihtiyaç nispetinde sarfedilecektir. 

Madde : 4 — (2 000) liradır. Bunun da bidayeten tâyini mümkün değildir vaziyete göre sarfiyat 
yapılması şüphesizdir. 

Madde : 5 — (118 080) liradır. Mevcut memur ve müstahdemler sayısına ve ayda 15 lira veri
leceği esasına göre bilhesap konulmuştur. 

Bölüm : 7 — (55 000) liradır. Geçen sene (51 428) lira olan ve o yıl içersinde yapılan fazla 
uçuşlar yüzünden ihtiyacı karşılanmayan bu ödeneğe cüzi bir miktar zam yapılmıştır. 

Bölüm : 8 — Geçen sene (74 625) lira olan bu bölüm ödeneği geçen seneye nazaran fiyatlardaki 
yükselişte gözönünde tutularak ve hakkıki ihtiyaca göre (94 000) liraya iblâğ edilmiştir. 

Bölün : 9 — (10 000) liradır. Geçen sene (9 000) lira olan bu bölümede (1 000) lira eksil
miştir. Yeniden yapılması iktiza eden kâğıt ve defterler için bu ödeneğe lüzum vardır 

Bölüm : 10 -— (32 000) liradır. Bu miktarda geçen seneye nazaran bir miktar fazladır. Bunun 
bir kısmı Posta ve Telgraf İdaresine verilecek ücretlere bakiyesi de yeniden yapılacak telefon tesi
satı karşılığıdır. 

Bölüm : 11 — (10 000) liradır. Eski senelerde bu tertibe konulan ödenek kifayet edemediği için 
bu tertibe de bir miktar fazla ödenek konulmuştur. 

Bölüm : 12 *— (41 500) liradır. Geçen sene (25 000) lira olan bu ödeneğe ihtiyaç nispetinde ilâ
veler yapılır. 

Bölüm 13 : (50 000) liradır. Geçen sene verilen tahsisatın (7) aylığının 12 aylığa iblâğ edil
mesinden daha noksandır. 

Bölüm : 14 — (3 000) liradır. Geçen yıl- (2 500) lira olan bu ödenek (3 000) liraya çıkarıl
mıştır. 

Bölüm : 15•— (1 300 000) Bu bölüm idarenin belkemiğini teşkil eden işletme, satmalmâ, onarma 
işlerini çerçevesi içerisine alan kısmıdır* Geçen sene 7 aylık için bu bölüme (750 000) lira konul
muştu. Bu miktar 12 aylığa iblâğ edilirse (1 286 000) liraya baliğ olur. Bu vaziyete göre bu bö
lüme ancak (14 000) lira gibi cüzî bir ilâve yapılmıştır. Çok daha fazla Ödenek konulması iktiza 
eden bu tertibe fazla bir miktar ilâve edilmemesi ödenek darlığmdandn\ 

Bölüm : 16 — (1 550 000) liradır. Geçen sene bu bölümr konulan Ödenek hemen biç' mesabesinde 
idi .Bu ödenek ile mevcut meydanlarımızın tesviye, ıslâh gibi en basit işleri yapılmakla beraber 
aynı zamanda inşaat işlerini ihtiva eden bu tertibe konulan ödenekle bu sene tevsi ve ıslahı zaruri 
«na meydanlarda Yeşilköy meydanı pistlerinin uzatılması ve imkân bulunduğu takdirde bu meydana 
ihtiyacı karşılıyacak bir bina inşa edilecektir. 

Bölüm : 17 — (7 500) liradır. Bir kaç senedenberi pek noksan alman bu ödenek ilâç fiyatlarının 
tereffüleri gözönünde bulundurularak bu miktara çıkarılmıştır. 

Bölüm : 18. — (60 000) liradır. Geçen sene bu bölüme konulan yedi aylık tahsisat kâfi gelme
miştir. Mukavele icabı verilmesi iktiza eden komisyon karşılığında borçlu kalındığı gibi nıeydanla-
rımızdaki yolcu memurlarımızın vesait noksanlarından nakil işlerine sarf edilen paralardan henüz 
Ödenmeyen borçları karşılamak üzere bu miktar ödeneğin alınması zaruri görülmüştür, 
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Bölüm : 19. — (1) liradır. Halen bu tertibe ödenek tefrikına zaruret görülmemiştir. 

Bölüm : 20 — (5 000) liradır. Geçen sene Ödeneğinin daha azıdır. 

Bölüm : 21 — (10 000) liradır, Bu bölüme geçen seneye nazaran (5 000) lira eklenmiştir. Bu 
da imkân müsaade ettiği takdirde yabancı memleketlere staj için gönderilecek memur ve talebenin 
masraflarını karşılama düşüricesiyledir. 

Bölüm : 22 — (1) liradır. Bunca arzulara rağmen bazı seneler müstesna bu bölüme ödenek ayrıl
mamış, bu yüzden idarenin ne nakil vasıtaları ne de binaları sigorta ettirilmemektedir. 

Bölüm : 23 — (30 Û0O) liradır. Buda memur ve müstahdemiermizden bir sene zarfında çok 
iyi çalışan ve ödevlerini hakkiyle ifa edenlere verilecek ikramiye karşılığıdır. Eski senelerde de 
miktarı daha az olan bu ödeneğe bir 'miktar ilâve edilmesi evvelce bu ikramiyenin yalnız uçucu 
eşhasa sarf edilmesinden mütevellittir. Bu vaziyet memurlar arasmda ikilik doğurmakta ve aynı 
işi yürütmek üzere muhtelif servislerden de vazife olan bir kişim memurların bundan istifade etme
meleri teessürlerini mucip olmaktadır. Esasen iyi çalışan memurlara teçvik maksadiyle verilen 
bu ikramiyenin daha şamil olması iyi neticeler verecektir. Bu ödeneğin kabul buyrulacağı şüphe
sizdir. 

Bölüm: 24. — (45 416) liradır. Bir hesap konulmuştur. 

Bölüm: 25. — (5 000) liradır. Baskı ve yayın işleri için bu miktar ödeneğe ihtiyaç vardır. 

Bölüm : 26. — (22 316) liradır. Bu miktardan bir kısmı tahakkuk etmiş bir borçtur. Bu borç fazla 
yapılan varidat dolayısiyle verilmesi muktazi komüsyon ücretleridir. Bakiyesi de tahakkuku müm
kün diğer borçlan karşılamak içindir. 

Bolüm: 27. — (25 000) liradır. Geçen sene teklifinde arz ve izah edildiği üzere meydanlarda 
yapılan inşaat farkı fiyatlarından tahakkuk etmiş ve etmek üzere bulunmuş. (600 000) liraya ya
kın idare borcu mevcuttur. Geçen sene Aütçe zarureti dolayısiyle bu tertibe pek az bir ödenek tef
rik edilmiştir. Her şene konulacak bu miktar ödenekle bir kaç sene içersinde bahse mevzuu borç
ların itfası için bu miktar ödenek istenilmiştir. 

Bölüm: 28.— (7 850) liradır. Evrakı nakdiye itfa karşılığıdır. 

Bütçe Kanunu tasarısının ikinci maddesi: 

İdarenin 1946 akçalı yılı içersinde tahsil edeceği gelir mühammenatmı göstermektedir. Geli
rinin müfredatı ilişik (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (4 600 000) liradır. 

İdareye ait olan (85 000) lira varidat içinde bulunduğumuz bütçe, yılı hesapları gözönünde tu* 
tulmak suretiyle ve hakikata en yakın olarak tahmin edilmiştir. Nakit olarak devredileceği göste
rilen (550 000) lira bu sene elde edilen fazla varidat ile cari yıl bütçesinden yapılacak tasarruf
lardan karşılanacaktır. 

. Hazineden bu yıl (265 0ÖÖ) lira yardım istenilmiş ve bu hususta masraf bütçesinden lüzumlu 
izahat verilmiştir. 

Bütçe tasarısının üçüncü maddesi i • 

3656 sayılı kanunun 19 neu maddesi hükmüne tevfikan idarenin müteferrik ve memur ve müs
tahdemlerine ait tanzim edilen kadroda ve (I>) işaretli cetvelde ve bu" idarenin halen mevcut ve bu 
yıl içersinde satın almak tasavvurunda bulunduğu hava ve yer nakil vasıtaları kadrosunda yine bu 
maddeye bağb ayrı bir cetvelde gösterilmiştir. 
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Bütçe Kanununun tasarısının dördüncü maddesi: 

Bu madde gelirlerin mevcut kanunlar ve tarifeler dairesinde alınmasının' devamı için yetki ver
mektedir. 

Bütçe Kanunu tasarısının beşinci maddesi: 

Millî Savunma Bakanlığında lüzum görüldükçe alınacak teknik personele ait olup her sene ka
bul buyrulmakta olan bu madde aynen bırakılmıştır. 

Bütçe kanunu tasarısının altıncı madesi: 

Masraf formülünün bütçeye bağlı (R) cetvelinde gösterildiğinin tebarüz ettirmektedir. 

Bütçe Kanunu tasarısının diğer maddelere bütçe yürüllüğü ile uygunlanmış, sahvalarını göster» 
mektedir. 
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Rapor 

27. XI. 1945 

Yüksek komisyonca tetkiki bize ısmarlanmış olan Devlet Havayolları 1946 yılı bütçesi incelendi. 

Gelir ve gider bütçelerinde 1945 yılma nispetle yapılan değişiklikler kısaca aşağıda gösteril
miştir. 

Gelir bütçesi: 

1945 yılında 1 numaralı bölümde işletme geliri olarak gösterilen (200 000) liraya karşı bu defa 
meydanlar bilet geliri olarak bir maddede (500 000) ve meydanlar bagaj geliri olarak da ikinci 
bir maddede (100 000) lira tahmin olunmuştur. Son yıl içinde memleketin dört çevresinde ve Van, 
Erzurum gibi uzak köşelerimiz de dâhil olduğu hal de 15 meydan arasmda seyrisef er yapıldığına göre 
bu artış kabul olunabilir, Hazine yardımı ile beraber gelir bütçesi yekûnu (4 600 000) liradır. 

Gider bütçesi : 

Bütçenin giderler kısmının çeşitli bölüm ve maddelerindeki miktarlar ve bunların bu seneki 7 ay
lık bütçesinin yıllığa iblâğı suretiyle eksik ve faz lalan bağlı cetvelde hulâsa olunmuştur. 

Bu fazla ve eksikliklerin sebebleri Hükümet teklifi gerekçesinde açıklanmıştır. Giderlerde görülen 
(1 804 000) lira fazlalığın (1,5) milyon lirası Yeşilköy meydanının önümüzdeki sene içinde yapıla
cak inşa, ıslah ve ikmal işlerinin önemli kısımlarına ayrılmıştır. 

Amerikalılardan devralınacak İstanbul, Ankara ve Adana tesis ve rasat şebekelerinde ve rasat 
telsiz memurluğu, rasat memurluğu, makinist gibi teknik işlerde kullanılmak üzere (D) cetveline 
ilâveler yapılmıştır. 

idarenin (L) cetveli yoktur. 

Nâkil vasıtaları kadrosuna yeni alınacak uçak ve diğer teçhizat ilâve olunmuştur. 

Kanun metni bakımından yeni tasarıya 7 nci madde olarak evvelkisinde olmıyan bir hüküm 
konulmuştur. Bu hükümde (Geçen ve eski yıllar borçları bölümündeki ödenek üstünde çıkacak 
borçların ilgili oldukları hizmetlere ilişkin bölümlerle tasarrufu mümkün diğer bölümlerden bu 
bölümlere Ulaştırma Bakanının teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir.) 
denilmektedir. 

Görüşler: 

3424 sayılı kanunla teşkil edilmiş olan Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü Havayolları tesisi 
ve bu yollar üzerinde uçaklarla yolcu, eşya ve posta nakliyatı yapma işlerini üzerine almıştır. Bu 
görevlerden başka Şikago'da toplanan ve mukarreratı 4749 sayılı kanunla kabul ve tasdik edilmiş 
olan Milletlerarası Havacılık Konferansı kararlarına göre Milletlerarası uçuşlara müsait meydanlar 
hazırlamak ve uçakların memleketimize giriş ve çıkışlarında uçuş emniyetini1 sağlayacak tesis ve 
rasat tesisleri vücuda getirmek ve bunlara lüzumlu teknik elemanları yetiştirmek işleri de bu ida
renin görevleri arasına girmiş bulunmaktadır. Bu maksatla istanbul, Ankara, izmir, Afyon, Adana, 
Elâzığ, Erzurum, olmak üzere yedi ana meydanını Milletlerarası uçuşlara müsait hale getirmesi 
icabetmektedir. 
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Bu arada hangar, memur ve yolcu binaları, atelyeler, telsiz, telefon, elektrik, su ve tanklar gibi 
tesisatların ikmali, yolcu nakli için kara nakil vasıtaları temini, meydanlar için lüzumlu ve zaruri 
addedilen sulama.ve yangın söndürme cihazları ve sıhhiye otomobilleri, traktör ve saire gibi vesa
itin tedariki hususları da zikrolunabilir. 

İdare 1938 yılında İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana arasında ancak dört meydan üzerinde ve 
gayrı muntazam şekilde seyrisefere başladığı halde yıldan yıla faaliyetni ve programını geniş
leterek içinde bulunduğumuz yıl esnasında yukarıda zikrolunan yedi meydandan başka Konya, 
Kayseri, Sivas, Samsun, Antep, Antalya, Diyarbakır, Van olmak üzere diğer sekiz meydan ara-
sında dahi muntazam fakat mevsim seferleri yapmakta ve Bursa, İskenderun, Kastamonu, Urfa 
meydanlarını da teşkil etmek için hazırlanmaktadır. Ayrıca lüzumlu tertibatın ve tedbirlerin alın
masına muvaffakiyet elverdiği takdirde elindeki imkânlar dahilinde uçuşlarını kış aylarına da 
teşmil için ümitle çalışmaktadır. 

İdarenin 1946 yılında yapılması mutlaka zaruri gördüğü ve bu işler yapılmadığı takdirde 1946 
uçuş faaliyet programmm tatbik edilemiyeceğini beyan eylediği aşağıdaki işler giderinin bütçede 
yer almadığı görülmüştür. 

Lira 

İşletilen Yunkers tayyarelerinin motörleri değiştirilmesi 
Tayarelerin üzerinde yapılacak tadilât ve revizyon 
Alınan üç Amerikan tayyaresinin havadan memlekete getirilmesi ve yedek parçaları 
Kullanılan 14 İngiliz tayyaresinin tamir ve yedekleri 
Meydanların telsiz cihazları 
İngilizlerden alınan 10 hangarın meydanlara nakli, kurulması ve kredi karşılığı 
Meydanlarda memurlara ve telsizlere baraka 
Benzin ve yağ bütçesinin işletme bölümüne bizzat noksan konulan hava ve yer taşıt
ları ihtiyacı karşılığı 

2 700 000 Toplam 

Bütçenin münasip yerlerinden kesilerek bu işlere sarfolunacak tahsisat bulmağa da imkân görü
lemediğine göre ancak 1945 yılı bütçesine devirli ek tahsisat koyabilmek hatıra gelmektedir. 

Ödevlerini başarı ile görmekte olan idare, günden güne artan ehemmiyetini ve gelecekteki inki
şaflarını nazara alarak ve birkaç yıllık tecrübelerine dayanılarak kendisine esaslı bir teşkilât ka
nunu hazırlamakla meşguldür. 

Havayolları uğrağı olması için mevki itibariyle tabii vasıfları haiz bulunan memleketimiz mey
danlarının zamanında alınacak tedbirler ve yapılacak tesisler ile uçuş emniyetini ve uçuşların is
tirahatını temin ederek Milletlerarası uçuş bakımından tercihli uğrak meydanları haline sokul
ması lüzum ve faidesi açıktır. 

Bu itibarla İdarenin Milletlerarası uçuşlara müsait hale getirmek mecburiyetinde bulunduğu 
meydanları ve bunların tesislerini biranevvel vücuda getirebilmesi için gereken tahsisatın 1947 yıb 
bütçesinde esirgenmemesi yerinde olur. 

Bütçeyi Yüksek Komisyonun tasvip nazarlarına sunarız. 

Eskişehir Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Yavuz Abadan Hüsnü Kortel 
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0 
12 670 
434 588 
8 659 
15 000 
5 001 
500 
500 
500 

52 877 
30 000 
2 300 
15 000 
2 900 
15 750 
7 580 
5 250 
10 000 
10 000 
4 357 
3 041 
8 250 
875 

2 416 
37 500 
1 458 

400 000 
175 000 
175 000 
53 413 
2 916 
17 000 
1 750 
5 833 
2 916 

1 
8 750 
16 683 
1 750 
4 000 
20 000 
2 500 

1 629 000 

CETVEL 
1945 12 aylık 

97 711 
1 715 
1 715 

0 
21 720 
745 008 
14 844 
25 715 
8 573 
857 
857 
857 

90 646 
51 428 
3 943 
25 715 
4 972 
27 000 
12 995 
10 000 
17 143 
17 153 
7 500 
5 213 
14 143 
1 500 
4 102 
64 285 
2 500 

685 716 
300 000 
300 000 
93 279 
4 999 
29 143 
3 000 
10 000 
5 000 

1 
15 000 
29 000 
3 000 
6 875 
34 285 
4 285 

2 795 762 

1946 teklifi 

101 082 
2 000 
2 000 
27 301 
21 720 
916 937 
14 195 
20 000 
8 500 
500 

2 000 
2 000 

118 080 
55 000 
4 000 
30 000 
20 000 
25 000 
15 000 
10 000 
22 500 
22 500 
10 000 
10 000 
20 000 
1 500 
10 000 
50 000 
3 000 

700 000 
300 000 
300 000 

1 550 000 
7 500 
60 000 

1 
5 000 
10 000 

1 
30 000 
45 516 
5 000 
22 316 
25 000 
7 850 

4 600 000 

Fazla 

3 371 
285 
285 

27 301 

171 929 

1 143 
1 143 

27 434 
3 572 

57 
4 285 
15 028 

2 005 

5 357 
5 500 
2 500 
4 787 
5 857 

5 858 

500 
14 284 

1 456 721 
2 501 
30 857 

5 000 

15 000 
16 516 
2 000 
15 459 

3 565 

1 844 600 

Noksan 

648 
5 715 

73 
357 

2 000 

14 285 

2 999 
5 000 

. 

9 285 

40 36? 
( S. Sayısı : 13 ) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/478 17 . XII. 1945 

Karar No. 

, Yüksek Başkanlığa 

Havayolları Genel Müdürlüğünün 1946 yılı 
bütçesi hakkında Başbakanlığın 1 . X . 1945 ta
rihli ve 6/2213 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan kanun tasarısı Komisyonumuza ha
vale buyurulmakla Ulaştırma Bakanı Ali Fııad 
Cebcsoy ile Havayolları ve Maliye Bakanlığı 
adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürleri 
hazır oldukları halde inceleni}) görüşüldü. 

Gider bütçesi : 
Havayolları Genel Müdürlüğünün 1946 yılı 

bütçesi 1945 yılının yedi aylık bütçesinin nazari 
olarak bir seneliğe çıkarılan toplamından 
(1 807 430) lira fazlasiyle (4 600 000) lira ola
rak teklif edilmiş bulunmaktadır. Bu fazlalık 16 
ncı meydanlar ve tesisler bölümüne (1 456 721) 
liralık fazla bir Ödenek konmasının sağlanmasın
dan ve diğer bölümlerde her yıl artmakta olan 
hava seferlerinin isteklerine uygun olarak gere
ken ödeneklerin konmuş olmasından ileri gelmiş 
olup yapılan bütün zamlar Genel Müdürlük ge
trlerinde hâsıl olan artışla ve Hazineden yapı
lan yardımın bir miktar daha artırılmasiyle te
min edilmiş bulunmaktadır. 

Ancak Havayollarının benzerleri gibi memle
ket ulaştırmasında devamlı olarak yılın her mev
siminde işletmeye açık bulunabilmesi hususu 
Komisyonun üzerinde önemle durduğu bir konu 
olmuştur. 

Bu yolda alman bilgilere göre Genel Müdür
lüğün devamlı işletmeğe açık olması evvelâ yer 
tesislerinin, hangarlarının, meydanlarının ve 
gerekli yer aletlerinin tamamlanmış olmasına 
bağlı olduğu müşahede edilmiştir. Bunların 
sağlanması için gelecek yıllara geçici yüklenme 
yetgisini kapsayan bir kanun tasarısının hazırla
narak yeter ödeneğin alınması ve behemehal bu 
hizmetin benzerleri derecesine çıkarılması temen
niye değer görülmüştür. 

Geçende Yüksek Meclisçe kabul edilen bir ak
tarma kanuniyle bu idareye 1945 yılı gelir 

fazlasından 2,5. milyon liralık bir yardım yapıl
mış olup bu ödeneğin 1946 yılma devir imkânı 
bulunduğundan 1946 gider bütçesinin 15 ve 16 
ner bölümlerine gereken ödenekler konulmuş ve 
bu suretle gider bütçesi toplamı (7 100 000) lira 
olarak kabul elilmiştir. 

Gelir bütçesi : 
Genel Müdürlüğün gelir bütçesinde bilhassa 

işletme geliri kayda değer bir artış göstermiş ve 
hizmetin devamlılığının sağlanması halinde bu
nun daha çok artacağı da tabiî bulunmaktadır. 

Yukarıda arzedilen 2,5 milyon liralık yardım 
ödeneği de eklenmek suretiyle gelir bütçesi 
(7 100 000) lira olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe tasarısı : 
Tasarının birinci ve ikinci maddelerinde büt

çe yekûnlarmdaki değişikliklere göre düzeltme
ler yapılmış ve diğer maddeler ayniyle kabul 
edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmck üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Kâtip 
İstanbul 
F. Öymcn 

Çanakkale 
S. T. Arsal 

Giresun 
M. Akkaija 

İsparta 
M. Karaağaç 

Kayseri 
F. Baysal 

Başkan V. 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 

Aydın 
R. Alpman 

Diyarbakır 
Ş. Vluğ 
Giresun 
A. Sayar 
İstanbul 
II. Kortd 
Kütahya. 
If. Pckcan 

Sözcü 
Tokad 

II. N. Keşmir 

Burlur 
Ş. Engineri 
Eskişehir 
Y. Abadan 

Hatay 
/ / . Selçuk 

İzmir 
M. Birsel 
Mardin 

R. Erten 

T. B. Balta M. A. Yörüker 
Trabzon Yozgad 

M. S. Anamur A. Sungur 

( S. Sayısı : 18 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

1946 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1946 yılı giderleri için bağlı (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (4 600 000) lira 
ödenek verilmiştir. 

MADDK 2. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün 1946 yılr giderlerine karşılık olan 
gelirler bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (4 600 000) lira tahnrn edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün o656 sayılı kananım 19 nen mad
desine giren memur ve hizmetleriyle taşıtları 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü tarafından işletilmekte olan uçaklardan 
özel kanun ve tarifelere göre ücret alınır. 

MADDE 5. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün 1946 yılı bütçesinin 16 ncı tesisler 
bölümündeki ödeneğin yarısını geçmemek üzere 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeğe 
Maliye Bakanının uygun bulmasiyle Ulaş'jr-
ııiii Bakam izinlidir. 

MADDE 6. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün pilot, makinist ihtiyacı noksanları 
gerektikçe Genel Kurmay Başkanlığının uygun 
bulması üzerine Millî Savunma Bakanlığınca te
min olunur. Bu suretle geçici olarak havayol
ları idaresinde çalıştırılacakların aylık ve uçuş 
zamları Millî Savunma bütçesinden ve tahakkuk 
edecek yolluk kilometre uçuş paralariyle ikra
miyeleri Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
bütçesinden ödenir. 

MADDE 7. — Geçen yrl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkacak 'borçlar ilgili ol
dukları hizmetle.e ilişkin bölümlerden hu bölü
me Maliye Bakanhğrnca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

p]ski yıllara ilişkin olup Genel Muhasebe Ka
nununun 98 ncü maddesine göre zaman aşımına 
uğramamış ve karşılıkları, yılları bütçelerinde 
bulunan borçlar, 1946 yılı bütçesinin gider bö
lümleri artıklarından eski yıllar bölümüne Ma
liye Bakanlığıncı aktarılacak ödenekten ödenir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1946 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1946 yılı giderleri için bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği-üzere (7 100 000) lira öde
nek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Havayolları (îeııel Mü
dürlüğünün 1946 yılı giderlerine karşılık olan 
gelirler bağlı (15) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzer- (7 100 000) lira tahmin edilmiştir. 

MA DDK :j. Avııivle. 

MADDE 4. •— Aynivle 

MA DDK ;'). —. Avnivle 

MADDE 6. — Avnivle. 

MADDE 7. — Avnivle. 

( S . Sayısı- İ S ) 
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MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ilişkin formül bu kanuna bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Ocak 1946 tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

A. B. Artunkal 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 

Adalet Bakam 
R. Türel 
içişleri Bakanı 

Hilmi Uran 
Maliye Bakanı 
N. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
Sırrı Doy 

Ekonomi Bakanı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
JPuad Sirmen Dr. S. Konuk 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 

Suat H. Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlu 
Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı 

A. F. Cebesoy B. Karadeniz 
Çalışma Bakanı 
Dr. S. İrmak 

B. K. 

MADDE 8. — Ayniyle. 

MADDE 9. — Ayniyle. 

MADDE 10. — Ayniyle. 

( S. Sayısı : 18 ) 
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A - CETVELİ 

1946 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Birinci hısım - Aylık, ücret, 
Ödenek, emekli ikramiyesi ve 

benzeri özlük haklar 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 

1 Memurlar aylığı 
2 Acık aylığı 
3 Emekli, dul ve yetim aylığı 

Bölüm toplamı 

. . . . sayılı kanun gereğince ya
pılacak ödemeler 
Ücretler 

1 Memurlar ücreti 
2 Hizmetliler ücreti 

Bölüm toplamı 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 
1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek 
emekli ikramiyesi ve 3424 sa
yılı kanunun 5 nci maddesi ge
reğince verilecek tazminat 
4178,4598 ve 4599 sayılı kanun
lar gereğince yapılacak zamlar 
ve yardımlar 

1 Çocuk zammı 
2 Yakacak zammı 
3 Doğum yardımı 
4 ölüm yardımı 

56 998 101 082 101 082 
1 000 2 000 2 000 
1 000 2 000 2 000 

58 998 105 082 105 082 

0 27 301 27 301 

12 670 21 720 21 720 
434 588 916 937 916 937 

447 258 938 657 938 657 

8 659 14 196 14 196 

15 000 20 000 20 000 

5 001 8 500 8 500 
500 500 500 
500 2 000 2 000 
500 2 000 2 000 

(S. Sayısı : 18 ) 
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VI. 

5 

1 
2 
3 
4 
5 

Ödeneğin çeşidi . 

Aynı yardım 

Bölüm toplamı 

Kilometre uçuş parası 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kısım ~ Yönetim (lider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Büro giderleri 
Kırtasiye» 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
Öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

1945 
Yıh 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

52 877 

59 378 

30 000 

619 293 

2 300 
15 000 

2 900 
15 750 
7 580 

43 530 

1946 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

118 080 

131 080 

55 000 

1 291 316 

4 000 
30 000 
20 000 
25 000 
15 000 

94 000 

ılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

118 080 

131 080 

55 000 

1 291 316 

4 000 
30 000 
20 000 
25 000 
15 000 

94 000 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf, telefon ücret ve 
giderleri 

5 250 10 000 10 000 

1 
2 

1 
2 
3 
4 

Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 

I I - özlük olanlar 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 

Bölüm toplamı 

5 500 

10 000 

15 500 

4 375 

3 041 
8 250 

875 
2 416 

14 582 

9 500 

22 500 

32 000 

10 000 

10 000 
20 000 

1 500 
10 000 

41 500 

9 500 

22 500 

32 000 

10 000 

10 000 
20 000 

1 500 
10 000 

41 500 

( S. Sayısı : 18 ) 
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1945 1946 yılı için 

Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

Ödeneğin çeşidi kira Lira Lira 

Giyecekler 37 500 50 000 50 000 
4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 1 458 3 000 3 000 

İkinci kısım toplamı 122 195 240 500 240 500 

1/riİHcİ! kısım - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 
Hava ve yer taşıtları giderleri 
"isletme 400 000 700 000 1 200 000 
Satmalımı 175 000 300 000 1 300 000 
Onarma 175 000 300 000 800 000 

Bölüm toplamı 750 000 1 300 000 3 300 000 

Meydanlar ve istasyon binala
rı, hangar ve atelye yapma, 
kurma, kamulaştırma ve onar
ma işleri 53 413 1 550 000 2 050 000 
Ecza ve sıhhi gereçler giderleri 2 916 7 500 7 500 
Geri verilecek bilet ücretleriy
le bilet satış komüsyonları 17 000 60 000 60 000 

I I - Geçici olanlar 
Pasif korunma giderleri 1 750 1 1 
4306 sayılı kanun gereğince 
Devletçe parasız verilecek gi
yim eşyası bedeli ve her türlü 
giderleri 5 833 5 000 5 000 

ITI - (>sh 
Memleket iç ve 
tahsil giderleri 
Sigorta ücreti 
İkramiye 

ti i olanlar 
dışında staj ve 

2 916 
1 

8 750 
(S. Sayısı: 18) 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

24 Devlet Demiryolları Emekli 
Sandığına katılma payı 

25 Baskı, yayım ve propaganda 
giderleri 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü insim - Borçlar 

26 Geçen yıl borçları 
27 Eski yallar borçları 
28 1715 sayılı kanunun 8 nci mad

desi gereğince kâğıt para amor
tismanı 

Dördüncü kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 

ikinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

16 683 45 516 45 516 

1 750 5 000 5 000 

861 012 3 013 018 5 513 018 

4 000 22 316 22 316 
20 000 25 000 25 000 

2 500 7 850 7 850 

26 500 55 166 55 166 

619 293 1 291 316 1 291 316 

122 195 240 500 240 500 

861 012 3 013 018 5 513 018 

26 500 55 166 55 166 

1 629 000 4600000 7 100 000 

( S. Sayısı : 18 ) 
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B - CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

işletme geliri 
Meydanlar bilet geliri 
Meydanlar bagaj geliri 
Çeşitli gelirler 
Hazîneden yardım 
Geçen yıldan devredilen para 
lar 

. 1945 
Yılı 7 aylık 
tahminleri 

lira 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

200 000 
0 

50 000 
1 030 000 

349 000 

600 000 
100 000 
85 000 

3 265 000 

550 000 

600 000 
100 000 
85 000 

3 265 000 

3 050 000 

GENEL TOPLAM 1 629 000 4 600 000 7 100 000 

( S. Sayısı : 18 ) 
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Görevin çeşidi 

Pilotlar 
Başpilot 
Birinci sınıf pilot 
ikinci » >> 
Üçüncü » » 
Dördüncü » » 
Pilot yardımcısı 

> » 

Toplam 

Telsizciler 

Telsiz Başmemuru 
» başmakinisti 
» istasyon başmemuru 
» ve elektrik makinisti 
•» istasyon başmemuru 
» » memuru 

Uçucu telsizci 
Rasat telsiz memuru 
» » » 

Meydan rasat » 

Toplam 

Makinistler 

Başmakinist 
» 
» yardımcısı 

İstasyon şefmakinisti 
Birinci sınıf makinist ve uçucu tay
yare telsiz makinisti 
Birinci sınıf makinist ve uçucu tay
yare telsiz makinisti 
Bh'inei sınıf servis revizyon ma
kinisti 
İkinci sınıf makinist 

» > » 
Üçüncü » » 

D 

Sayı 

3 
6 

10 
10 
10 
3 

12 

54 

1 
1 

16 
5 

16 
16 
22 
12 
12 
15 

116 

1 
2 
2 

16 

12 

12 

25 
12 
13 
25 

— IS — 
• CETVELİ 

Lira I 

350 
300 
275 
250 
200 
125 
120 

200 
200 
175 
150 
140 
125 
125 
140 
120 
140 

300 
250 
200 
175 

160 

150 

150 
125 
120 
100 

Görevin çeşidi 

Meydanlar 

Bölge meydanlar başmüdürü 
Meydan müdürü 

» » 
» memuru 
» » 
» kâtibi 

Toplam 

Çeşitli hizmetliler 

Kaynakçı 
Bordo aletcisi 
Marangoz 
Elektrikçi 
Tornacı 
Tesviyeci 
Frezeci 
Boyacı 
Terzi ve saraç 
Şoför 

» 
Atelye işçisi (Makinist yamağı) 
Kaloriferci 
Odacıbaşı 
Odacı 
Bekçi 
Daimî amele 
Meydan tamir çavuşu 
Aşçı 

Toplam 

Çeşitli memuriyetler 
Baş kontrolör 
Kontrolör 
Depo memuru (Bilet satış memuru) 
Daktilo 
Memur adayı 

Toplam 

Sayı 

3 
9 
7 
9 
7 

16 

51 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

16 
8 

75 
1 
1 

30 
30 
30 

8 
1 

209 

2 
1 

16 
5 

20 

44 

Lira 

260 
175 
150 
125 
100 
80 

» 
> 

150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
100 
100 
80 
50 
80 
45 
40 
50 
40 
50 
50 

350 
260 
120 

80 
50 

Toplam 120 Genel toplam 594 

( S. Sayısı : 18 ) 



No. Çeşidi 

3 
4 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
17 
18 
19 
20 
21 
13 
14 
15 
16 
22 
23 
24 
25 

Tayyare 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Küçük otobüs 

Dragon rapit 
> » 
» » 

86B Ekspres 
> > 
> » 
» > 
» » 

Tiğermot 
Domini 

» 
» 
» 

Mütehavvil 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 

70340,70341 
70349,70346 
70347,70349 
70325,70337 

Ju 52 354888,354877,354385 
» 355004,354569,355013 
» 354878,357041,355466 
» 359167,357217,357025 
» 357201,357208,357224 

Domini 
» 
» 

70439,70687 
70442,70471 
70685,70688 

Sıhhi otobüs 
Silindir 

70 Motosiklet Harley Davitson 4188 
21 > » » 5471 

Tayyare 
19 Otobüs Şevrole 838396 
18 > . > 838101 

» » 1087760 

Taşıt kadrosu 

Göreceği iş 

Posta ve yolcu nakli için 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 

Talim 
» 
» 
» 
> . 

için 

> 
> 
> 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
> 

> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Posta ve yolcu nakli için 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

> > > 
Hasta ve yaralı nakli için (Yeni almacak). 

> » > » > > 
Tayyare çekme ve meydan ıslahında kullanıl
mak üzere (Teferruatiyle birlikte 
Posta ve acele işlerde (Sepetli) 

» » » 
Posta ve yolcu nakli için (Yeni*alınacak). 
Yolcu ve personel nakli için 

3 

3 

5 
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lt - CETVELİ 

B. : 6 - M. : 1 — Çocuk zammı 
Emekli, dul ve yetimlere ilişkin olanlar da bu tertipten verilir. 

B. : 6 - M. : 5 — Aynı yardım f 

Emekli, dul ve yetimlere ilişkin zamlarda bu tertipten verilir. 

B. : 7 — Kilometre Uçuş parası 
Uçaklarla görev, tecrübe, talim uçuşu yapan geçici vesürekli pilotlara katettikleri kilometre 

başına 2 kuruş, mühendis, pilot yardımcılariyle telsizci, makinist, hemşire ve hastabakıcılara 
Ödevli memurlara 1.25 kuruş verilir. 

B. : 13 — Giyecekler 
(D) cetvelinde yazılı müstahdeminden pilot, pilot yardımcısı, makinist ve yamakları, telsizci, sa-

sat, depo ve sıhhat memurlan, meydanlar başmüdür, müdür memur ve kâtipleri, şoför, bekçi, odacı, 
aşçı, meydan tamir çavuşları ve daimî amelelere bu bölümdeki ödeneğin müsaadesi nispetinde ve ida
rece tâyin edilecek esaslar dahilinde iş tulumla riyle birer takım elbise, palto ve ayakkabı yaptı
rılır. 

B. : 14 —- 4598 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları 
ücretli memurlarla hizmetlilerin tedavi ve yol giderleriyle cenaze giderleri de bu tertipten ve

rilir. 

B. :15-M. : 1 —îşletme 
Taşıtların yağ, benzin giderleriyle nakliye için verilecek ücret ve kiralar ve bu işlerle ilişikli 

başka bütün giderlerle işletmenin emniyeti tevsii ve yeniden yapılacak tesisler için muktazi malze
meye ait bilcümle ardiye navlun sigorta ve başka giderler. 

M. : 2 — Satmalına 
Hava ve yer taşıtlariyle sıhhiye yanğrn ıöndürme taşıtları ve telsiz cihazları ve bunlara gereken 

motor ve gereçlerinin ve atelye gereçlerinin satınalınması ve başka bütün giderleri 

M. : 3 — Onarma 
Hava ve yer taşıtlariyle sıhhiye yangın söndürme taşıtları ve telsiz cihazları ve bunlara gereken 

motor ve gereçlerinin ve atelye gereçlerinin onarma giderleriyle yedek gereç satınalma ve bu işler
le ilişikli başka bütün giderler. 

B. : 18 — Geri verilecek bilet ücretleriyle bilet satış komisyonları 
Memurlar ve yolcuların bagaj ve postanın nakilleri giderleriyle bilet satış komisyonları ve bun

larla ilişikli başka giderler. 





S. Sayısı: 19 

1946 yılı 

Beden Terbiyesi G. M. bütçesi 



Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/477) 

T. C. 
Başbakanlık 1 . X . 1945 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/430, 6/2213 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1946 yılı için hazırlanıp Bakanlar Kurulunca 29 . I X . 1945 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan bütçe kannıra tasarısı gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1946 yılı bütçe tasarısının gerekçesi 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1946 yılı bütçesi hazırlanırken mümkün olan tasarruf çare
lerine başvurulmuş ve bu giderlerde 1945 (7) aylık bütçesine konulmuş olan ödenek esas tutula
rak buna göre 12 aylığı tesbit olunmuş ve su suretle bu sene için fazla ödenek istenmemiştir. 

Bütçe Kanunu 

Birinci ve ikinci maddeler: 

Birinci madde Genel Müdürlüğün 1946 yılı içinde yapacağı hizmetleri karşılayacak gidere ait 
ödenek miktarını, ikinci madde de bu ödeneği karşılayacak gelir muhammenatınm toplamlarını 
göstermektedir. 

Üçüncü madde: 

Madde, 3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine giren ve 1946 yılı içinde kullanılacak olan hizmet-
İllerle Genel Müdürlüğe ait taşıt kadrolarını tesbit etmektedir. 

Dördüncü madde: 

Bu maddede geçici sürelerle yapılacak olan hizmetler için 1946 yılı içinde Bakanlar Kurulundan 
alınacak kadroların alâkalı bulunduğu tertipleri gösteren (E) cetvelinden bahsedilmiş ve bu mev
zuda 3656 sayılı kanunun- 9 ncu maddesine uyulmuştur. 1945 bütçe yılı için mezkûr yıl Bütçe Ka
nununun 4 ncü maddesiyle verilmiş olan yetkiye dayanılarak alman kadro sureti bu tasarının so
nuna eklenmiştir. 

Beşinci madde: 

Madde, geçen yıl ile eski yıllar borçlarının ne gibi esaslar dairesinde ödenmesi gerektiğini 
göstermekte ve bundan evvelki yıllar bütçe kanunlariyle kabul olunan hükümler burada tekrar edil
miş bulunmaktadır. 

( S. Sayısı: 19 ) 
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Altıncı madde: 

Gazi Orta öğretmen Okulu ve Terbiye Enstitütüsü Beden Terbiyesi Şubesinde Genel Müdürlük 
hesabına her. sene öğrenci okutturulmaktadır. Bu halin Beden Terbiyesi Yüksek Enstitüsü kurulun
caya kadar devam etmesi zaruridir. Bu itibarla şimdiye kadar bütçe kanunlariyle verilmiş olan 
hüküm bu sene de altıncı maddede tekrar edilmiştir. 

Yedinci madde: 

Bu madde geŞen yıl Bütçe Kanununun yedinci maddesine konulmuş olan hükmün aynıdır. 1946 
bütçe tasarısının 16 ncı spor işleri faslının 1 - 12 nci maddelerinde yazılı spor faaliyeti dolayısiyle 
elde edilecek gelirlerle bu bölümün 13 ncü maddesine konulan ödenekten satınalinacak beden ter^ 
biyesi ve spor gereçlerinin nasıl ve ne suretle satılacağı ve bu satıştan elde edilecek gelirlerle genç
lik eğitmeni yetiştirmek için açılacak kurslara gelecek öğrencilerden alınacak öğretim ücretinin 
ne gibi esaslara dayanacağı ve bunların gelir ve gider bütçelerinde nasıl yer alacağı tesbit edilmiş
tir. " . 

Sekizinci madde: 

Bu madde, bu yılki bütçenin gider tertiplerinden yapılacak harcamlara ait formülün bir cetvel 
halinde tasarısının sonuna eklendiğini göstermektedir.' 

Dokuzuncu ve onuncu maddeler: 

Kanunlara her zaman konan belirli maddelerdir. 

(A) cetveli gerekçesi 

Birinci bölüm: 

Bu bölümün birinei maddesinde görülen (75 186) lira teşkilât kadrosunun maaşlı görevlere ait 
ödeneğin oniki aylık tutarıdır. İkinci madde açıkta kalan memurların aylığı için açılmıştır. Üçün
cü maddeye konulan (4 860) lira, yeni yılda emekliye ayrılacak memur aylığının karşılığıdır. 

İkinci bölüm: . • 

Bu bölümün birinci maddesindeki ödenek teşkilât kadrosuna dâhil ücretli memurların bir sene
lik istihkaklarının tutandır. Bu madde geçen yıla nazaran fazla görünen (540) lira terfi eden bir 
memurun yıllık farkından ibarettir. Bölümün ikinci maddesinde geçen yılm oniki aylığına göre göze 
çarpan (14 427) lira fazlalık da (210) lira ücretli 4 antrenör ile spor muayene merkezlerinde daimî 
suretle çalıştırılmasına lüzum görülen (75) lira ücretli 3 laborant kadrosunun (D) cetveline ilâve 
edilmiş olmasından ileri gelmektedir. Bunların dışında kalan rakkam mevcut hizmetlilerin bir se
nelik kadro tutarlarına tekabül etmektedir. 

Üçüncü bölüm: • r 

Maaşlı memurlara kanun gereğince ödenecek bir üst derece farkı tutarı ile emekli kesenekleri 
olarak ödenecek paranın yıllık tu tan hesaplanarak gösterilmiştir. 

Dördüncü madde: 

Bu bölümde görülen (96) lira fazlalık, kadrosuz terfi eden ücretli bir memurun (8) liradan 
bir yıllık geçici tazminat farkından ibaret olup geri kalanı mevcut maaşlı ve ücretli memur kad
rolarının icabettirdiği yıllık tazminatlarıdır. 

Beşinci bölüm: 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü teşkilâtında şimdiye kadar emekliye ayrılmış memur yoktu. 

Bu itibarla bu bölüme her yıl ancak bir lira ödenek konulmakta idi. Bu yıl 1683 sayılı kanunun, 58 

( S. Savrsı -. 19 ^ 
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iıci maddesi hükmünün tatbiki icabedeceğinden bölüme (6 000) lira ödenek konmuştur. 

Altıncı bölüm: 

Bu bölümün 1 nci maddesinde çocuk zammı ödeneğinde (300) lira bir fazlalık göze çarpmaktadır. 
Bu madde doğuma ve memur değişikliklerine göre ödeneği her yıl değişebilen bir maddedir. 4598 
sayılı kanuna göre zamma tâbi olan bugünkü çocuk adedi (50) dir. Yıllığı (3 000) lira tutar. 
4178 sayılı kanuna göre ayrıca senede (120) lira ödenmektedir. Bunlardan geri; kalan (180) lira 
da 1946 yılında doğacak çocuklar için tahminî olarak konulmuş bir rakamdır. 

Bu bölümde doğum ve ölüm yardımlarını ihtiva eden üç ve dördüncü maddelere konulan öde
nek tahmini ve fakat geçen yılın aynıdır. Yine bu bölümde yer alan beşinci maddedeki aynı yar
dım ödeneğinde göze çarpan (1 232) lira fazlalık bu yıl (D) cetveline ilâvesi düşünülen 4 antre
nörle 3 laboranta verilecek yıllık aynı yardım karşılığıdır. 

Yedinci bölüm: v 

Federasyon heyetlerine fahriyen tâyin olunanlara 4047 sayılı kanunun, geçici 1 nci maddesine 
göre verilmekte olan tazminat miktarını gösteren bu bölümdeki ödenekte geçen yıla nazaran hiç
bir fazlalık yapılmamıştır. 

8 - 1 5 nci bölümler: 

Yönetim giderleriyle memur ve müfettiş yolluklarını ihtiva eden bu bölümlere konulan ödenek 
geçen yılın oniki aylığına tekabül eden miktarlardan ibarettir. Geçen ve evvelki yıllarda esaslı tasarruf 
düşünceleri sonunda tesbit olunan bu ödenekler aynen bırakılarak yeni yılda hiçbir zamma tâbi tu
tulmamıştır. 

Onaltıncı ve onyedinci bölümler: 

Bu bölümlere konulmuş olan ödeneklerde de geçen yılın 12 aylığına nazaran fazlalık yoktüf. 

Onsekizinci bölüm: 

Yapılmasına Teşkilât Kanunu ile müsaade olunan Beden Terbiyesi Yüksek Enstitüsü inşaatına 
taallûk eden bu bölümün birinci maddesine konalan ödenekle (490 000) lira ile eksiltmeye konulan 
üçüncü kısım inşaatının 1946 yılma sâri mukavele hükmü yerine getirilecektir. Diğer madeleri de 
geçen yılın 12 aylığının aynıdır. 

Ondokûzuncu bölüm: 

Bu bölüm de geçen yılm oniki aylığından ibarettir, 

Yirminci ve yirmibirinci bölüm: 

Bu bölümler de geçen yılm oniki aylığından ibarettir* 

Yirmiikinci bölüm : 

Bu bölümün birinci maddesinin (409) ve ikinci maddesinin de (815) lira kadar bir fazlalıkla tes* 
bit edilmesinin sebebi icraya verilmiş olan borçlular adedinin artması dolayısiyle bu halin avukat 
ücreti ve mahkeme masrafına tesir yapmasından ve gümrük vergisinin de memleket haricinden spor 
malzemesi satmalmması imkânının yeni yılda artmasından ileri gelmiştir. 

Yirmiüçüncü bolüm : 

Spor faaliyet ve hareketlerinin çoğalması, normal halin avdeti gibi sebepler dolayisiyle spor heki* 
ini yetiştirmek i inkârdan bu sene sağlanacak hale geldiğinden geçen yılın oniki aylığı ödenek olarak 
konmuştur, 



YirmidÖrdüncü bölüm : 

Sporun hangi bakımlardan daha çok genişlemesi imkânlarını araştırmak üzere yeni yılda spor ko
nusu üzerinde geniş mikyasta bir spor kongras*-ak&edMmesi düşünülmüş ve bu itibarla şimdiye ka
dar 0) l^a ile rakamlandırılan bu bölüme bu kongrenin genel giderleri için (30 000) lira ödenek 
konulması lüzumlu görülmüştür. 

25, 26 ve 27 nci bölümler : 

Bu bölümlere konulan ödenek geçen yılın oniki aylığına nazaran (715) lira nöksaniyle tesbit 
olunmuştur. 

28 nci bölüm : 

Bu bölümdeki ödenekte1 Loniki aylığa nazaran- görünen (2 860) lira noksan, ihtiyaca yeteeek mik
tarda ödenek hesaplanmasından ileri gelmiştir. 

Otuzuncu bölüm : 

1715 sayılı kanun gereğince Cumhuriyet Merkez Bankasına verilmesi lâzımgelen kâğıt para 
amortismanı karşılığı Ödenecektir. 

Ofcüzbîrinci bölüm: 

Bu bölümün ödeneğinde geçen yılın oniki aylığına nazaran bir fazlalık yoktur. 

(B) Cetveli gerekçesi . 7~ "~ 'OJ 

Bu cetvel 1946 bütçe yılının (1 137 963) liralık ödeneğini göstermekte olan (A) cetvelindeki 
giderleri karşılıyacak olan gelirler muhammenatım belirtmektedir. Giderlerin (400 000) lirası 1945 
bütçe yılından devrolünacağı tahmin edilen bütçe fazlasiyle (720 000) lirası genel bütçeden yapıla
cak yârdım ilö temin x>ltihaeak ve btmlardan artan (17 963) lirası <la muhtelif şekillerde elde edile
ceği ttmuîari -diğer gelirlerlek&îşriairacaktır. 

/ İri fi ._. 4* \ 



Rapor 
28. XI. 1945 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1946 yılı bütçe tutarı (1 137 963) liradır. Bu miktar ge
çen yedi aylık bütçe tutarının 12 aya çıkarılmasından ibarettir. 1945 yılında ayrıca 4773 sayılı ka
nunla (400- 000) lira almıştır. 

1946 yılı bütçe rakamları gözden geçirildiği zaman bölümlerdeki ödeneklerin bir kısmının ge
çen yılın aynı olduğu, bir kısmının da az eksiliş ve yükselişler bulunduğu görülür. Yeni olarak 
konulmuş ödenekler aşağıda gösterilmiştir: 

Bölüm Madde 

1 3 Emekli, dul ve yetim aylığı 4 860 lira 
3 Kanun gereğince maaşlı memurlara verilecek üst derece farkı ve 

emekli keseneği 19 950 » 
5 Emekli ikramiyesi ' 6 000 » 

24 iç kongre, konferans ve komisyon giderleri 30 000 » 

Diğer bölümlerde görülen azalma ve yükselmelerin sebepleri bütçenin gerekçesinde belirtildiği 
için burada ayrıca yazılmamıştır. Gerekirse bölüm ve maddelerde izahat verilecektir. 

B - Cetveli 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1946 yılı geliri (1 137 963) liradır. Bunun (720 000) li
rası umumî bütçeden yardım olarak verilmektedir. (400 00ü) lirası geçen yıldan artmış olandır. Di
ğer bölümlerdeki ödenek geçen yılın rakamları gözönüne alınarak konmuştur. 

Bundan başka geçen yıl, raporda belirtildiği üzere 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 19 
ncu madesine göre özel muhasebeden alınan % 2 ler, belediyelerden alınan % 4 1er vardır. Bu pa
ralar yine kanunun emrettiği şekilde % 80 i mahallin tesislerine, % 20 ler mahallin diğer masraf
larına karşılıktır. Bugüne kadar (9 125 464) lira olmuştur. Bu paraların nerelere verildiğini gös
teren liste eklidir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe Kanununda hüküm itibariyle bir değişiklik 
yoktur. Beşinci madde de genel hükümlere ayrılarak yazılmıştır. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1946 bütçesinin incelenmesi münasebetiyle çalışmalar 
üzerinde bazı bilgi edinilmesi faydalı olacaktır. Bütçenin 16 ncı bölümünü teşkil eden çeşitli spor
ların (Atıcılık, atletizm, boks, dağcılık ve kayakçılık, futbol, güreş, izcilik, spor oyunları) her yıl ar
tan bir ilerleyiş gösterdiği Genel Müdürlükten alınan izahattan anlaşılmıştır. 

Geçen yıl, raporda önemle durulan iki nokta üzerinde Genel Müdürlük çalışmalarını ilerletmiş, 
müspet bir yola koymuştur. Bunlardan biri bina işi, diğeri eleman meselesi. Beden Terbiyesi Yük
sek Enstitüsü inşaatının son kısmı alınan (400 000) liralık ödenekle ihale edilmiş ve yapı hayli 
ilerlemiştir, 

önümüzdeki ders yılı öğretim yeni binada yapı lacaktır. 

Eleman işine gelince : Her derecedeki okullar ve okul dışı çalışmalar için (Bölge, kulüp, ihtisas 
kulüpleri) yetkili öğretmen yetiştirme işini daha önemle ele alınmış bulunmasıdır. Bu amaçla Edir-
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ne'deki köy öğretmen okulu binasında iki yıllık bir Beden terbiyesi'okulu açılmış, buraya 10 kız, 
25 erkek öğrenci almıştır. Gazi Terbiye Enstitüsü beden terbiyesi şubesinde 7 kız 25 erkek öğrenci 
bulunmaktadır, iki yıllık bir öğretimden sonra Beden Terbiyesi Teşkilâtının muhtelif kollarında ça
lışacak olanlar iki yıldan sonra ayrıca bir yıl daha ihtisas yapacak bundan başka her yıl Gazi 
Terbiye Enstitüsü B. T. Şubesine Genel Müdürlük hesabına 10 öğrenci alınmaktadır. 

Bir noktayı burada tekrar etmek gerekmektedir. Ankara ve istanbul'daki spor muayene merkezleri 
iyi çalışmaktadır. Bunlarm sayısının artması çok arzu edilir. Bu yıl da dâhil olmak üzere bir kaç 
yıldanberi spor doktoru yetiştirmek amaciyle yabancı memleketlere gönderilecekler için bütçeye 
15 000 lira konmaktadır. Bu para iki yıldır belirli sebepler yüzünden harcanamamıştır. Bu teşkilât 
için spor hekimliğinin ne kadar önemli bir konu olduğu bilinen bir hakikat olduğu için ayrıca 
tafsili lâzım görülmemektedir. Her ne pahasına olursa olsun bu imkânın sağlanmasmı Genel 
Müdürlükten, beklemek yerinde bir dilek olur. 

Genel Müdürlüğün 1946 yılı bütçesinde yeni bir ödenek olarak konmuş bulunan 30 000 lira ge
rekçede yazıldığı gibi gittikçe genişlemekte olan ve memleket gençliğinin okuldışı spor ve Beden 
Terbiyesi hareketinin gelişmesini daha iyi sağlıyabilmek emeliyle bir spor kongresinin toplanma
sının düşünülmekte olduğu verilen izahattan anlaşılmıştır. 

1945 yılı bütçe raporunda kaunnun uygulanmasına ait tüzüğün kanuna göre düzenlenmesi, 
ayarlanması gerektiği ve bu amaçla hazırlanan tüzüğün Danıştayda olduğu belirtilmişti. Yeni tü
züğün uygulanmağa başladığı öğrenilmiştir. 

Yurttaşları geniş Ölçüde spor Beden Terbiyesi hareketine alıştırmak için bir spor karması ha
zırlandığı geçen yıl raporunda bildirilmişti. 

Genel Müdürlük bunu, yurt ölçüsünde uygulayabilmek için önce dört bölgede deneme yapmıştı. 
Ankara, Adana, Bursa ,Samsun'da bu konu üzerinde çalışmakta olduğu verilen izahattan anlaşıl
mıştır. 

Çalışmasının ana hatları kısa belirtilen B. T. Genel Müdürlüğü yurt gençliğinin spor ve beden 
terbiyesi işinin gereği gibi geilşmesini sağlıyabilmek için pilânlı bir çalışma yolunda yürümektedir. 

Raporum Bütçe Komisyonunun yüksek onayına sunulmak üzere saygılarla. 

Raportör 
Zonguldak Milletvekili 

Raportör 
Istanbll Milletvekili 
Fakihe öymen 

( S . Sayısı: 19) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sütçe Komisyomı 
Esas No. î/477 
Karar No. 12 

8, xu .tm 

Yüksek Başkanlığa 

Başbakanlığın 1 . X . 1945 tarih ve 6/2213 sa
yılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1946 yılı bütçe 
tasarısı Komisyonumuza verilmekle Millî Eğitim 
Bakanlığı Vekili Hilmi Uran hazır olduğu halde 
incelendi ve görüşüldü. 

Gider bütçesi : 
Genel Müdürlüğün bu yıl gider bütçesi, ye

di aylık geçen yıl bütçesi yekûnuna, beş aylık 
rakamların eklenmesinden çıkan miktara müsavi 
olarak (1 137 963) liradır. 

Bütçenin bazı bölümlerinde yapılmasına lü
zum görülen artırma ve eksiltme sebep ye mik
tarları gerekçede gösterildiği için burada tekrar 
edilmemiştir. 

Beden Terbiyesi teşkilâtının memleket genç
lerinin vücut gelişmesini ve spor faaliyetlerini 
mütevazi bir plân dahilinde yürütmekte olduğu, 
belediyelerden ve hususi muhasebelerden alman 
yüzdeler tutarlarının aynı bölgelerin spor saha 
ve faaliyetlerine harcandığı görülmektedir. 

Gelir bütçesi : 
720 000 lirası Hazinenin yardımından ge

len gelir bütçesi genel toplamı da (1 137 963) 

lira olarak tahmin edilmiş ve Komisyonumuzca. 
da ayniyle kabul olunmuştur. 

Bütçe Kanunu : 
Tasarı, bütçenin yürütülmesi için gerekli ve 

her yü konulması mutad hükümleri ihtiva et
mektedir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kastamonu 

Başkan V. 
Edirne 

T. Coşkan M. N. Gündüzalp 
Kâtip 
İstanbul 

F. öymen 
Çorum 

/. Eker 
Eskişehir 
Y. Abadan 

İsparta 
M. Karaağaç 

İzmir 
M. Birsel 

Mardin 
R. Erten 

Yozgad 
A. Sungv 

Aydın 
Gl. R. Alpman 
Diyarbakır 

R. Bekit 
Giresun 

M. Akkaya 
İstanbul 

H. Kortel 
Kayseri 

F. Baysal F, 
Samsun 

Sözcü 
Tokad 

H. N. Keşmir 

Burdur 
Ş. Engineri 
Diyarbakır 

Ş. Uluğ 
Giresun 

Ayet Sayar 
İstanbul 

H* Ülkmen 
Manisa 

. Kurdoğlu 
Yozgad 

M. A. Yörüker 8. Içöz 
Zonguldak 

ir E. Erişirgîl 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1946 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1946 yılı giderleri için bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (1 137 963) lira öde
nek verilmiştir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1946 yılı giderlerine karşılık olan gelir
ler, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (1 137 963) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün 3656 sayılı kanunun 19 ncü madde
sine giren hizmet'lileriyle taşıt kadroları bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4. —Numara İn viyle adları b'<ğh (E) 
işaretli cetvelde yazılı bölümlerden 3656 sayılı 
kanunun 9 ncu maddesi gereğince yönetimi ge
rekli görülen hizmetler için aylık ücretli memur 
ve hizmetliler kullanılabilir. Bunarın kadrola-
riyle 3656 sayılı kanunun 13 ncü maddesi hü
küm UTİ no uv.nrun uzmanlık yerleri Bakanlar Ku
rulu karariyle belirtilir ve ertesi yıl bütçesiyle 
Büyük Millet Meclisine verilir. Bu bölümlerden 
alınacak kadroların eldeki kadrolara ekleme ol
maması şarttır. 

MADDE 5. •— Gecen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkacak borçlar, ilgili ol
dukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bö
lümlere Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
nekten ödenir. Eski yıllara ilişkin olup zam m 
aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçe
lerinde bulunan borçlar, 1946 yılı bütçesinin 
gider bölümleri artıklarından eski yıllar borç
ları bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten ödenir. 

MADDE 6. — Bağlı (A) işaretli cetvelin 20 
nci bölümündeki ödenek, öğrenci sayısına göre 
belirtilecek miktar üzerinden bir taraftan Genel 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvele gelir, 
diğer taraftan yine aynı kanuna bağlı (A) işa
retli cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmında 
bu enstitü için açılmış bölümlere ek ödenek ola
rak konur. 

MADDE 7. — Bağlı (A) işaretli cetvelin Ki 
nci bölümünün 1 - 1 2 nci maddelerindeki snev 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1946 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE o. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. -— Ayniyle kabul edilmiştir, 
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Hü. 

işleri dolayısiyle elde edilecek gelirler ve 13 ncü 
maddecinde yazılı ödenekten satınalınan spor 
gereçlerinden Beden Terbiyesi bölgeleriyle kişi
lere, malolma bedeli üzerinden yapılacak satış 
tutarları ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğün
ce gençlik eğitmeni yetiştirmek üzere açılan 
kurslara resmî ve resmî olmıyan kurumlardan 
gönderilecek öğrenciler için bu kurumlarla Ge
nel Müdürlük arasında belirtilerek alınacak öğ
retim ücretleri bir taraftan bağlı (B) işaretli 
cetvelde açılacak özel bir bölüme gelir, diğer 
taraftan (A) işaretli cetvelin ilgili bölümlerine 
ödenek oarak kaydedilir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ilişkin formül bağlı (İt) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Ocak 1946 tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

B. R. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. E. Artunkal 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 

Adalet Bakam 
R. Türel 
İçişleri Bakanı 

Hilmi Uran 
Maliye Bakanı 
N. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
Sırrı Day 

Ekonomi Bakanı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Fuad Sirm-en Dr, S. Konuk 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 

Suat H. Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlv 
Ulaştırma Bakam Ticaret Bakam 

A. F. Cebesoy R, Karadeniz 
Çalışma Bakanı 
Dr, S. Irmak 

MADDE 8. - - Avnivle kabul edilmiştir 

MADDE 9, - Ayniyle kabul edilmiştir 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir 
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• -

A 

ödeneğin çeşidi 

- İ t 
CETVELİ 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık> ücrei< 
fnıekli ikramiyesi ve bfrnzeH 

özlük haklar 

I - Aylıklar, ücretler 
Aylıklar 

1 
2 
3 

1 
2 

Memurlar aylığı 
Açık aylığı 
Emekli, dul ve yetim aylığı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Hizmetliler ücreti 

Bölüm toplamı 

sayılı kanun gereğince ya
pılacak ödemeler 

43 280 
1 
1 

43 282 

45 360 
48 264 

93 624 

0 

75 186 
1 

4860 

80 047 

78 300 
97 165 

175 465 

19 950 

75 186 
1 

4860 

80 047 

78 300 
97 165 

175 465 

19 950 

1 
2 
3 
4 
5 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 
1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek 
emekli ikramiyesi 
4178,4598 ve 4599 sayılı kanun
lar gereğince verilecek zamlar 
ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Aynı yardım 

9 450 16 296 

6 000 

16 296 

6 000 

ıl 
I 

Bölüm toplamı 

1 750 
1 

580 
580 

17 085 

19 996 

3 300 
1 

1 000 
1 000 

30 520 

35 821 

3 300 
1 

1 000 
1 000 

30 520 

35 821 
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Ödeneğin çeşidi 

4047 sayılı kanun gereğince ve
rilecek fahri hizmetler tazmi
natı 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

10 916 

Birinci kısım toplamı 177 269 

18 713 

352 292 

18 713 

352 292 

İkinci kısım -Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme re demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
Öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

875 
580 
700 

1 630 
1 750 

5 535 

1 500 
1 000 
1 200 
2 800 
3 000 

9.500 

1 500 
1 000 
1 200 
2 800 
3 000 

9 500 

Basılı kâğıt ve defterler 
P. T. T. ücret ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon YC başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 

II - Özlük olanlar 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu. 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı iıionıloketlere gönderi
lecek müfettişler ve nıenmrlai' 
.yolluğu 

Bölüm toplamı 

1 166 

2 925. 

1 166 

2 000 

4 935 

2 000 

4 091 

6 720 
1 000 

6 935 

11 520 
1 715 

2 000 

4 935 

2 000 

6 935 

11 520 
1 715 

875 
2 333 
1 083 . 

1 500 
4 000 
7 000 

1 500 
4 000 
7 000 

7 292 12 501 12 501 
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M. Ödeneğin çeşidi 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira , 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Giyecekler 
4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 

İkinci kısım toplamı 

1 500 

875 

28 179 

1 500 

1 500 

47 171 

1 500 

1 500 

47 171 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

üçüncü kısım - Daire 
leri 

1 - Sürekli olaıı-İ 
Spor işleri giderleri 
Atıcılık 
Atletizm 
Bisiklet 
Boks 
Bağcılık, kayakçılık 
Eskrim 
Futbol 
Güreş 
İzcilik ve cimnastik 
Spor oyunları 
Su sporları 
Okul spor yurtlan 
Spor gereçleri 

Bölüm 

hizmet-

ar 

toplamı 

10 000 
30 000 
2 000 

20 000 
10 000 
2 000 

17 000 
30 000 
10 000 
11 000 
17 000 
11 000 
15 000 

185 000 

17 142 
51 428 
3 428 

34 285 
17 142 

3 428 
29 142 
51 428 
17 142 
18 857 
29 142 
18 857 
25 714 

317 135 

. . ,' 

17 142 
51 428 
3 428 

34 285 
17 142 
3 428 

29 142 
51 428 
17 142 
18 857 
29 142 
18 857 
25 714 

317 135 

Yayım ve propaganda işleri 
Yapı ve kurma işleri 
Beden Terbiyesi Yüksek Ensti
tüsü 

17 500 30 000 30 000 

nerkezleri 
narma işleri 

Böiüm toplamı 

158 900 
2 915 
1 750 

163 565 

235 400 
5 000 
3 000 

243 400 

235 400 
5 000 
3 000 

243 400 

i l - Geçici olanlar 
Öğretmen ve eğitmen kursları 

-(S. Salısı: 19) 
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Ödeneğin çeşidi 

1945 
Yıh 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonda 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

I I I - Çeşitli olanlar 
Gazi Orta öğretmen Okulu ve 
terbiye enstitüsünde okuttum-
lacak öğrenci giderleri 
Danışma heyeti üyeleri gider
leri 
Resim ve harçlar 
Mahkeme harçları 
Gümrük vergisi 

Bölüm toplamı 

10 500 

2 333 

199 
400 

599 

18 000 

4 000 

750 
1 500 

2 250 

18 000 

4 000 

750 
1 500 

2 250 

Yabancı memleketlerde yapıla
cak staj ve tahsil giderleri 
îç kongre, konferans ve komis
yonlar giderleri 
Temsil giderleri 
Para taşıma ve banka işleriyle 
ilgili giderler 

Üçüncü kısım toplamı 

8 760 15 000 15 000 

1 
145 

1 000 

397 393 

30 000 
250 

1 000 

674 750 

30 000 
250 

1 000 

674 750 

Dördüncü Innı-ıu- - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
Hükmedilmiş borçlar 
1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi gereğince kâğıt para amor
tisman karşılığı 

Dördüncü kısım toplamı 

584 
4 000 

1 

150 

1 000 
4 000 

1 

179 

4 735 5 180 

1 000 
4 000 

1 

179 

5 180 
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ödeneğin çeşidi 

Beşinci kımm -Yardımlar 

1945 
Yıh 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1946 yıh için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Bölge bütçelerine yardım 56 228 58 570 58 570 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 

ikinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

177 269 

28 179 

397 393 

4 735 

56 228 

663 804 

352 292 

47 171 

674 750 

5 180 

58 570 

1 137 963 

352 292 

47 171 

674 750 

5 180 

58 570 

1 137 963 

B CETVELİ 

1945 1946 yılı için 
Yıh 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 

Gelirin çeşidi 

Bütçeden yardım 
Faiz 
Beden terbiyesi ve spor ge
reçleri, şilt, kupa, madalya ve 
emsalinin satış bedelleri 
Dergi, kitap ve büroşür satışı 
Müsabakalar geliri 
Yardım ve teberrular 
Müteferrik gelirler 
Geçen yıldan artan para 

GENEL TOPLAM 
(S. Sayısı : 

Lira 

720 895 
1 500 

600 
100 

12 000 
1 

708 
228 000 

663 804 
: 19) 

Lira 

720 000 
1 500 

500 
300 

15 000 
1 

662 
400 000 

1 137 963 

Lira 

720 000 
1 500 

500 
300 

15 000 
1 

662 
400 000 

1 137 963 



Görevin çeşidi 

Ambar memuru 
» kâtibi 

Daktilo 
» 
» 

Dnğıtici 
.Başodacı 
Odacı 

';> 

(îeee bekçisi 

\,{UH\ Cinsi. markası 

D 

Sayı 

1 
] 

1 
1 
3 
1 
I 

<•> 

2 
2 

1 

N 
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- CETVELİ 

Lira 

120 
85 

100 
85 
75 

Görevin çeşidi 

Kapıcı 
Motosiklete! 

» yardımcısı 
Masajcı 
Lîibor.ınt 

60 Autraı ıör , monitör - Eği tmen, 
60 » » » 
50 j » » » 
40 
35 
60 

» » » 
» » » 
» » » 

TAŞITLAR 

otlar 
No. Kul (anıldığı iş 

1a.li 
» 
» 
» 
» 
» 

255594 
93828 

255571 
93820 

! Sepetsiz Trino.i' marka ıvıotoîdl '̂ol 5.ss.59598 Spor i;(:lerindt 
i Kamyonet. (Kurs işleri için 1946 vılmda safin alımıcalchr.) 

1 332 No. N. S. II sepetli motosiklet 

! W S. I ; sepet ii motosiklet 

Kağıt dağıtımında 

.Srtoi" islerinde 

E - CETVELİ 
B. M Öd eneyin eesıdı 

Ki 1 Atıcılık 
2 Atlet izim 
3 Bisiklet 
4 Boks 
5 Dağcılık, kayakçılık 
6 Eskrim 
7 Futbol 
8 Güreş 
9 İzcilik ve jimnastik 

10 Spor oyunları 
İ t Su sporları 

17 Yayım ve propoganda işleri 
18 1 Beden Terbiyesi Yüksek Enstitüsü 

2 Spor muayene merkezleri 
3 Diğer yapı ve onarma işleri 

19 Öğretmen ve eğitem kursları 
24 İç kongre, konferans ve komisyonlar <>-'ıderleri 

( S. Sayısı : 19 ) 
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E - CETVELÎ 
. . . . . . . . . .. ........^. 

B. : 16 - M. : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13 —Spor işleri 

Memleket içinde ve dışında Genel Müdürlükçe resmî ve hususi şekilde tertip edilen her nevi be
den terbiyesi ve spor hareketlerine katılacak sporcu ve idarecilerin (Memur olup da bu maksatla 
Sdevlendirilenler de dâhil) ibate, yedirme, tedavi, taşıma, haberleşme, konuşma, ziyafet, gezme, 
ağırlama, temizleme, gereği halinde bando ve benzeri müzik giderleri ve yabancı memleketlere ya
pılacak seyahatlerde yalnız sporcuların giydirilme, teçhiz, tören ve spor kiyafetleri giderleri, be
den terbiyesi -ve spor temas ve hareketlerinin gerektirdiği spor gereçlerinin, madalya, şild, ku
pa ve benzeri mükâfat ve hediyeliklerin ve bunların muhafaza kaplarının yaptırma, satmalına, ta
şıma, tanzim, onarma ve değiştirme giderleri, Millî bayramlarda ve resmî günlerde törenlere 
katılacak gençlik kulüp ye grup mensuplarının veya sporcuların bu törenlere katılmalarının gerek
tirdiği giderler, afiş, reklâm, ilân, beden terbiyesi ve spor hareket ve çalışmalarını belirten tü
zük ve yönetmelik, cüzdan, hedef, lisans ve fişi ve benzerlerinin baskı işlerinin, fotoğraf, sinema 
veya fotoğraf filimi ve plâk tedariki, hoparlör ve teferruatı satmalma ve işletme giderleri, spor te
mas ve hareketlerine katılacak sporcu ve idarecilere yiyecek ve ibate karşılığı olarak 4047 sayılı 
kanunun 3 ncü maddesi gereğince verilecek gündelikleri ve yol paraları, para yardımları, spor te
mas ve hareketlerine katılma dolayısiyle işinden ayrılanların bu münasebetle kaybettikleri kazanç
larını giderme bakımından yapılacak tazminat ödemeleri, tüzük gereğince verilecek her çeşit ikra
miye, ecnebi takımlarla anlaşma üzerine verilecek paralarla bunların her çeşit seyahat, ibate, ye
dirme, gezme, karşılama, ağırlama, uğurlama ve ziyafet giderleri ve spor temas ve hareketleri 
münasebetiyle geçici olarak kiralanacak stad, salon, saha veya beden terbiyesi ve spor yapılma
sına elverişli yerlerin kira bedelleri veya yapılacak anlaşma ile kira karşılığında buralarda yapılacak 
tesis, ıslahat, onarma giderleri, olimpiyatlara, Balkan oyunlarına, Milletlerarası spor temas 
ve hareketlerine katılacak veya memleket içinde yapılacak başka spor temas ve hareketlerine ha
zırlık için veya federasyonlarca diğer maksatlarla açılacak kamp ve kursların genel giderleri, ge
çici olarak kullanılacak yerli ve yabancı her çeşit spor öğreticisi, talimcisi, rehberi veya hizmet
lileri ücret veya gündelikleri ve yol paraları, federasyonlar teknik, müşavere heyetleri ve yüksek 
hâkem ve millî olimpiyat komitesi zaruri giderleri, Genel Müdürlükçe tesbit edilecek spiker, hâ
kem, kontrolör, mihmanlar, gişeci ve benzerlerinin gündelik ve ücretleri veya yedirmeleriyle 
günlük'başka gerekli giderleri, federasyonlar işVle ilgili olarak beden terbiyesi ve spor bakmın-
dan tetkik, kontrol, teftiş veya başka maksatlarla seyahat ettirileceklerin gündelik ve yol paraları, 
beynelmilel spor kurumlarına ödenecek kesenek, spor kazalarına karşı sporcuların sigorta ücretleri, 
okullar spor yurtlarının Genel Müdürlük programlarına karşılıklı olarak yapacakları beden terbiyesi 
ve spor hareketleri dolayısiyle yukarıdaki esaslara göre tahakkuk edecek giderleri. 

B. : 17 — Yayım ve propaganda işleri 

Kitap, dergi, broşür, tüzük, yönetmelik, talimat, gazete ve benzerlerinin satmalma, . abone 
karşılıkları ve baskı, yayın, klişe, resim, yazı, makale, tercüme, tasıma, dağıtma, inceleme ve 
bunlar için gerekli kâğıt, cilt karşılığı ve giderleri spor ve spor tesislerine ilişkin eski ve yeni eserleri 
arama, toplama, bunlardan sergi, kitaplık ve müze yapma giderleri, beden terbiyesi hareketi ve spor 
propagandası bakımından yazı, söz ve müzikle yapılacak her çeşit yaym, konferans giderleri ve 
bunların Genel Müdürlükçe tesbit olnnaeak ücretleri, millî ve Milletlerarası spor kurumlarına ya
pılacak tebrik giderleri, beden terbiyesi ve sporu ingilendirecek şekilde yayınlanmış herhangi yazı 
veya konferanslardan Genel Müdürlükçe belirtileceklere verilecek karşılıklar ve kezalik Beden ter
biyesi ve spor propagandası bakımından lüzumlu görülecek gezi veya toplantıya ve her çeşit spor 
hareketlerine Genel Müdürlükçe davet veya iştirak ettirilecekler için icrası zaruri bulunan yol pa
ralarıyla gündelikleri veya bunların çağırıldıkları yerlere giriş ücretleri, kitap, broşür ve benzerine 
konmak, münferit veya albüm halinde dağıtılmak veya saklanmak üzere satmalmaeak veya çektı-

( S . Sayısı: 19) 



— 18 — 
rilecek fotoğraf, kroki, maket ve benzerlerinin g;der ve karşılıkları Beden terbiyesi ve spor filim 
leri için atelye kurma ve işletmesi, foderasyonlara hazırlattırılmış veya sat m alınmış filimlerin pro
paganda bakımından teşhiri giderleri. 

B. : 18 - M. : 1 — Beden Terbiyesi Yüksek Enstitüsü 
M. : 2 — Spor muayene merkezleri 

Her çeşit yapı ve tesise ilişkin arazi, arsa kamulaştırma, malzeme-ahimiası ve taşınması ve 
bunların muhafaza giderleri, plân, resim, maket, keşif, ilân, ferağ ve intikal, sürveyan, teçhizat, 
idame ve kontrol giderleri yapı ve tesisin çeşidine göre kendi ödeneğinden ödenir. 

B. : 18 M. : 3 — Diğer yapı ve onarma işleri 

Genel Müdürlüğün emrinde olan veya olmıyan her çeşit spor saha ve tesislerinin müsabakaya 
elverişli hale getirilmesine gerekli işlerin giderleri ve bu maksatlarla kiralanacak arazi ve arsa kira. 
bedelleri, proje, maket ve plânların hazırlanma ve resimlendirme ve çoğaltma giderleri 

B. : 19 — Öğretmen ve Eğitmen kursları 

Beden Terbiyesi kuruluşunda aylık veya ücretle kullanılmak üzere yetiştirilecekler ile kadroya 
dâhil olarak çalıştırılmakta olanların mesleki bilgilerini artırmak için açılacak kurslarda çalıştırıla
cak öğretmen, Eğitmen, memur ve hizmetliler ücretleri yemek, giyecek teçhizat, aydınlatma, ısıtma, te
mizleme, ilâç, haberleşme ve konuşma karşılıkları taşıma ücretleri veya taşıtların satmalına, işletme 
ve onarma giderleri öğrencinin, kurs kitaplığının kitap, defter ve benzeri ders gereçlerinin satın 
alma, çoğaltma, ciltleme, onarma giderleri ve Genel. Müdürlükçe belirtilecek öğrenci harçlığı veya 
harçlıkla birlikte yemek karşılığı verilecek gündelikleri veya 3888 sayılı kanunun 5 nci maddesi 
gereğince verilecek yevmiyeler, kursa geleceklerin geliş, dönüş, yol paraları, tatbikata çıkış giderleri 
ve yol paraları, dershane, yatakhane, mutfak, hastane, ve sair tesisat giderleri veya kira karşılıkları, kira 
karşılığı yapı, tamir bedel ve giderleri kırtasiye döşeme, demirbaş ve ders âletleri satmalma, onarma 
ve taşıma giderleri ile kursun gerektirdiği başka giderler , 

B. : 21 - Danışma heyıeti üyeleri .giderleri 

Merkez Danışma Kurulu üyesi olup Ankara dışından getirileceklerden resmî görevi olanları
na 3656 sayılı kanunun 22 nci maddesi gereğince, olmıyanlara da Genel Müdürlükçe tâyin edi
lecek miktarda verilecek yol paraları ve gündelikleri. 

B. : 22 - M. : 1 - Mahkeme harçları 
Avukat ücreti de bu tertipten ödenir. 

B. : 23 - Yabancı memleketlerde yaptırılacak staj ve tahsil giderleri 
Staj veya tahsil için yabancı memleketlere gönderileceklerin yol paraları da bu tertipten 

ödenir. 

B. : 24 - İç kongre konferans ve komisyonlar giderleri 
Memleket dahilinde aktedilecek beden eğitimi ve spor kongre, konferans ve komisyonlarına 

katılacakların geliş, gidiş yol paralan ile yevmiyeleri veya 3656 sayılı kanunun 22 nci maddesi 
gereğince verilecek zaruri masrafları. 

B. : 31 - Bölge bütçelerine yardım 
Genel Müdürlükçe lüzum ve ihtiyaç görüldüğü takdirde beden terbiyesi ve spor işi ile ilgili 

olarak veya bölgelerin idari kuruluşları bakımından yapılacak nakdî veya aynı yardımlar. 
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Başbakanhk Muamelât Umum Müdürlüğü ""* ,'v~r 

Kararlar 31üdürlüğünün 3/2881 sayılı harar sureti 

Aylık ücretleri 1945 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesinin (E) cetveline giren 
15/1, 15/2, 15/4, 15/5, 15/7, 15/8, 15/9, 15/10, 15/11, 16, 17/1, 17/2 ve 18 nci tertiplerine konu
lan ödenekten verilmek üzere çalıştırılacak memur ve hizmetlilere ait ilişik- cetvelde yazılı kad
roların onanması ve bu kadrolarda çalıştırılacakların olağanüstü zamdan faydalanmaları; Millî 
Eğitim Bakanlığının 20 .'VI-. 1945 tarihli ve 51/49/1187/5324 sayılı yazısı ve Maliye Bakan
lığının 14 . YIL . 1945 tarihli ve 1170/3/2579 sayılı mütalâası üzerine, 4742 sayılı kanunun 
4 neü ve 4178 sayılı kanunun 7 nci maddelerine uyularak, Bakanlar Kurulunca 17 . VII . 1945 
tarihinde kararlaştırılmıştır. - . 

.Cumhurbaşkanı 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün 1945 malı yılı 7 aylık Bütçe Kanununa bağlı (E) cet
velinden kullanılacak geçici kadro [*] 

B. M. Görevin adı 

15 1 Atış çalıştırıcısı 
» » 

2 Ateletizm çalıştırıcısı 

4 Boks çalıştırıcısı 
» » 

5 Dağcılık, kayakçılık çalıştırıcısı 
» » » 
» » » 

7 Futbol hakem komitesi raportörü 
Futbol teknik müşavere heyeti kâtibi 
Futbol başçalıştıncısı 
Futbol çalıştırıcısı 
' » » 

8 Güreş çalıştırıcısı 
» » 
» » 

9 Cimnastik çalıtırıeısı 
Cimnastik çalıştırıcısı 

10 Basketbol çalıştırıcısı 
Tenis çalıştırıcısı 
Spor oyunları çalıştırıcısı 
Saha bakıcısı 

11 " Yüzme çalıştırıcısı 
Kürek çalıştırıcısı 
Yelken çalııtırıcısı 

Müddet 
Aded 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 

Ay 

6 
6 
6 
7 
6 
4 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
4 
4 
4 

Behennin 
aylık ücreti 

Lira. 

85 
75 

170 
100 
85 

170 
120 
210 
170 
140 
140 
120 
210 
170 
120 
170 
100 
75 

120 
100 
140 
170 
75 

170 
140 
120 
100 
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âo 

B. M. 

16 

18 

\S 

Grevin adı 

Meemua tertiplisi 
» dağıtıcısı 

Propagandacı 
Bültenci 
İnşaat sürveyanı 

» 

Desinatör 
Sürveyyan 
Laborant 

Muallim 
» muavini 
» 

Kurs doktoru 
» çamaşırcısı 
» malzeme muhafızı 
» hademesi 

Beherinin 
Müddet aylık ücreti 

Aded Ay Lira 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
6 
3 
5 
l 
1 
1 

_ 4 

6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
2 
2 
9 
•> 
•> 
7 
o 

100 
75 
210 
50 
300 
260 
210 
75 
260 
120 
100 
60 
170 
75 
85 
170 
60 
100 
50 

B. M. 

15 

16 
17 

18 

1 
2 
4 
5 
7 
8 
9 

10 
11 

1 
o 

T O P L A M 

ödeneğin çeşidi 

Atıcılık 
Atletizm 

Dağcılık - Kayakçılık 
Futbol 
Güreş 
İzcilik ve cimnastik 
Spor oyunları 
Su sporları 
Yayın ve propaganda işleri 
Beden Terbiyesi Yüksek Enstitüsü 
Spor muayene merkezleri 
öğretmen ve eğitmen kursları 

Ödenecek 
miktar 

Lira K. 

1 756 
2 616 
2 442 
4 507 
5 200 
6 667 
3 663 
3 996 
2 322 
3 554 
U 278 
1 981 
5 750 
._ 

8o 
19 
20 
44 
38 
74 
30 
92 
28 
28 
47 
89 
8_ 
. 

Gene! toplam 55 738 C'. 

«•« 
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S. Sayısı :4I 
istanbul Milletvekilliğine seçilen Mekki Hikmet Gelen-
beğ'e ait seçim tutanağının gönderildiğine dair Başba
kanlık tezkeresi ve Tutanakları İnceleme Komisyonu 

raporu (3/297) 

T. C. 
Başbakanlık 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
Özel No. 6/825 - 2696 13 . XII. 1945 
G. No. 2 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
8 . X I I . 1945 tarihli ve 6/811 - 2652 sayılı sezkereye ektir. 
İstanbul Milletvekilliğine seçilen Mekki Hikmet Gelenbeğ'e ait olup İçişleri Bakanlığının 

10 . XII . 1945 tarihli ve 9/233302 -11533 sayılı tezkeresiyle gönderilmiş olan iki eşyazı seçim tutanağı 
ilişik olarak sunulmuştur. Arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Hazırlama Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Hazırlama Komisyonu 

Esas No. 3/297 24. XII. 1915 
Karar No. 1 

Tutanakları İnceleme Komisyonu Yüksek Başkanlığına 

İstanbul Miletvekilliğine seçilen Mekki Hik
met Gelenbeğ'in seçiminde yolsuzluk yapıldığı 
hakkında İstanbul'da Beyoğlu'nda Mis sokağın
da oturan Eczacı Kimyager Kâmi Üstkan tara
fından vâki şikâyet üzerine Tutanakları İnce
leme Komisyonuna havale buyurulan ve Yüksek 
Komisyonca Tüzük hükümlerine göre tetkiki 
Tâli Komisyonumuza verilen tutanak ve şikâyet 
dilekçesi üzerinde lâzımgelen incelemeler ya
pıldı. 

Şikâyetçinin şikâyet dilekçesinde ileri sür
düğü mevzular 

1. — Seçim günü Üniversite Konferans Sa
lonunda ses tertibatının yapılmadığı ve bu yüz
den adayların seçmenler üzerinde propoganda 
yapmadıkları 

2. — Bazı adayların seçmenlerin kendilerine 
rey vermelerini daha önceden teinin etmiş ol

maları; 
3. — Seçimin iki ayrı günde yapıldığı ve 

kendisinin ikinci gün yapılan seçime gideme
diği şeklinde hülâsa edilebilir. 

İleri sürülen bu şikâyet mevzularının her 
üçü de mesnetsizdir. Yapılan seçimin 4320 sa
yılı Mebus seçimi Kanunu hükümlerine tama
men uygun olarak yapıldığı tutanağın incele
mesinden anlaşılmış olmakla Mekki Hikmet Ge-
lenbeğ'e ait tutanağın onanmasına Komisyonu
muzca oybirliği ile karar verildiğini saygıları
mızla arzederiz. 

Üç numaralı Tâli Ko. Baş Sözcü 
Erzurum Maraş 

A. Akyürek Dr. K. Bayizit 

Ankara İçel Ankara 
F. R, Alay Ş. Tugay R. Börekçi 



Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tutanakları İnceleme Komisyonu 

Esas No. 3/297 
Karar No. 1 

24 . XII. 1945 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Milletvekilliğine seçilen Mekki Hik
met üelenbeğ'in seçiminde yolsuzluk yapıldığı 
hakkında İstanbul'da Beyoğlu'nda Mis sokağın
da oturan Eczacı Kimyager Kami Üstkan tara
fından gönderilen şikâyet dilekçesi meselenin 
tetkik edilerek bir karara bağlanması için Ko
misyonumuza tevdi buyurulmuş ve Tüzük hü
kümleri gereğince bu tetkik ve inceleme işi kura 
ile üç numaralı Tâli Komisyona verilmişti. 

Seçim tutanağı ve şikâyet dilekçesinin ince
lenmesinden sonra: 

1. — Seçim günü Üniversite konferans salo
nunda ses tertibatının yapılmadığı ve bu yüzden 
adayların seçmenler üzerinde propaganda yapa
madıkları ; 

2. — Bazı adayların seçmenlerin kendilerine 
oy vermelerini daha önceden temin etmiş olma
ları; 

3. — Seçimin iki ayrı günde yapıldığı ve 
kendisinin ikinci gün yapılan seçime gidemedi
ği yolunda şikâyetçinin hulâsa edilen iddia ve 
şikâyetlerinin bir TU esnedi kanunisi olmadığını 
ve seçimin 4320 sayılı Mebus Seçimi Kanununun 
hükümlerine tamamen uygun olarak yapıldığını 
oybirliğiyle bildiren Tâli Komisyon raporu 

Umumî Heyetimizin müzakere konusunu teşkil 
etmiş ve neticede Mekki Hikmet Gelenbeğ'e ait 
seçim tutanağının onanmasına Komisyonumuzca 
da oybirliğiyle karar verilmiştir. 

Raporumuzu Yüksek Meclisin tasvibine arze-
dilmek üzere saygılarımızla sunarız. 

Tutanakları İnceleme 
Komisyonu Başkanı Sözcü 

Balıkesir Maraş 
K. Özalp Dr. K. Bayizit 
Kâtip 

Mardin Ankara 
İmzada bulunmadı / / . N. Mthçıoğlu 

Ankara Ankara Ankara 
A. Bay tın R. Börekçi F. R. Atay 

Çorum Edirne 
Dr. C. Kazanaoğlu M. E. Ağaoğulları 

Erzurum 
A. Akyürek 

İçel 
Ş. Tugay 

İzmir 
it. Köken 

Sinob 
Dr. B. Kökdemir 

Erzurum 
Ş. Koçak 

İstanbul 
F. öymen 

Kastamonu 
Z. Orbay 

Tekirağ 
E. Pekel 

Erzurum 
P. Demirhan 

İzmir 
S. Epikmcn 
Kırklareli 

Dr. F. Umay 
Tokad 

il. N, Keşmir 

»*•-« 
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S. Sayısı: 47 
Olağanüstü ihtiyaçlar için Millî Savunma Bakanlığınca 
yurda sokulacak maddelerin vergi muaflıkları hakkın
daki 4340 sayılı kanunun yürürlük süresinin bir yıl u-
zatılmasına dair kanun tasarısı ve Geçici komisyon 

raporu (1/530) 

T. G. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

., Sayı: 71/488 - 6/2830 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Olağanüstü ihtiyaçlar için Millî Savunma Bakanlığınca yurda sokulacak maddelerin vergi muaf
lıkları hakkındaki 4340 sayılı kanunun yürürlük süresinin bir sene uzatılması hakkmda Millî Savun
ma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 22 . XI I . 1945 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim.-

'• •• T' ; ? Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe 

Millî Savunma için gerekli silâh, mühimmat, malzeme ve teçhizat gibi dost ve müttefik memle
ketlerden yurda getirilecek maddelerin gümrük vergisiyle "zamlarmdan, Hazineye, özel idarelere ve 
belediyelere ait her türlü vergi, resim, harç ve zamlariyle ardiye ücretlerinden muaflığını sağlamak 
için 4340 sayılı kanun kabul edilmiştir. Bu kanunun 6 ncı maddesinin açıkladığı gibi işbu muaflık 
29 Aralık 1945 gününde sona ermektedir. 

Millî Savunma ihtiyaçları için ısmarlanan malzemenin bütünü henüz yurda gelmemiştir. Kaldıki: 
4340 sayılı kanunla yurda getirilecek malzeme gibi lüzum kalmayanların yurttan çıkarılması hakkın
da da hükümler vardır. Bundan başka ödünç vermeve Kiralama Kanunu hükümlerine göre bize mal
zeme veren devletlerde istedikleri takdirde malzemeden bir kısmını geri almak yetkisindedirler. 

Yukarda arzolunan malzeme getirme ve gerekirse geri verme işi henüz bitmemiş ve özelliğini ko
rumakta bulunmuş olduğundan sözü geçen 4340 sayılı kanun süresinin daha bir yıl uzatılmasına lü
zum görüldüğünden ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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28 . XII. 1945 

Yüksek Başkanlığa 

Olağanüstü ihtiyaçlar için Millî Savunma Ba
kanlığınca yurda sokulacak maddelerin vergi 
muaflıkları hakkındaki 4340 sayılı kanunun yü
rürlük süresinin bir yıl uzatılmasına dair Millî 
Savunma Bakanlığınca hazırlanarak Başbakan
lığın 26. XII . 1945 tarih ve 6/2830 sayılı tez
keresiyle Büyük Millet Meclisine sunulan kanun 
tasarısını incelemek ödevi Kamutay karariyle; 
Bütçe, Gümrük ve Tekel, Maliye ve Millî Sa
vunma Komisyonlarının seçtiği üçer üyeden ku
rulmuş olan Geçici Komisyonumuza verilmiş ve 
yaptığımız toplantıda Millî Savunma Bakanlı
ğınca gönderilen temsilciler de hazır olduğu 
halde adı geçen tasarı görüşülmüştür. 

Tasarıya bağlı gerekçeden ve temsilcilerin 

açıklamalarından anlaşıldığına göre 4340 sayılı 
kanun hükmünün bir yıl uzatılması uygun gö
rülmüş ve Hükümetin teklif ettiği kanun tasa
rısı olduğu gibi kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Geçici Komisyon Başkanı 

Hatay 
Ol. E. Durukan 
Kâtip 

Seyhan 
Ş. î§cen 
Kastamonu 
H. Çelen 
Manisa 

F. Kurdoğlu 

Samsun 
N. öztuzcu 

Malatya 
M. N. Zapçı 
Diyarbakır 

Ş. TJluğ 

Sözcü 
Seyhan 
Ş. îşcen 

Ankara 
M. Aksoley 

Siird 
B. Türkay 

Hatay 
H. Selçuk 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Olağanüstü ihtiyaçlar için Millî • Savunma 
Bakanlığınca yurda sokulacak maddelerin 
vergi muaflıkları hakkındaki 4340 sayılı 
kanunun yürürlük süresinin uzatılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 26 . XII . 1942 tarihli ve 4340 
sayılı Kanunun yürürlük süresi bu sürenin bi
timi tarihi olan 29 . XII . 1945 tarihinden iti-

L baren bir yıl uzatılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayım tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

A. R. Artunkal 

Adalet Bakanı 
R. Türel 
İçişleri Bakanı 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Yücel 

Maliye Bakanı 
N. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
Strn Bay 

Ekonomi Bakanı 
Fuad Sirmen 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. S. Konuk 

Gümrük ve Tekel Bakanr Tarım Bakanı 
Suat H. Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlu 

Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı 
A. E. Gebesoy R. Karadenie 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 
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