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Birinci Oturum 
Ekonomi Bakanlığının 1947 yılı bütçesi gö

rüşülüp kabul olunduktan sonra; 
Saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime ara 

verildi. 
Başkanvekili Kâtip 
Gümüşane Tunceli 
H. F. Ataç Necmeddin Sahir Sılan 

Kâtip 
Kocaeli 
S. Pek 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üçüncü Oturum 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1947 yılı 

bütçesiyle; 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1947 yılı bütçe

si kabul olunduktan sonra; 
Tekel Genel Müdürlüğü Bütçesinin maddele

rine geçildi ve; 
Cuma günü saat 10 da toplanılmak üzere 

Birleşime son verildi. 

tkinci Oturum 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1947 yılı 

bütçesinin tümü üzerinde bir müddet görüşül
dü ve; 

Dinlenilmek üzere Birleşime ara verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Konya Rize 

T. F. Sılay Dr. F. Kurtuluş 
Kâtip 

Tunceli 
Necmeddin Sahir Sılan 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR * ı * * • " — • . 

-•*r»»sJsjWB» 

Teklif 
1. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Beke-

ta'nın, köy okulları ve enstitüleri teşkilât kanu
nunun 25 nci maddesinin birinci fıkrasında de
ğişiklik yapılması hakkında kanun teklifi (2/22) 

(İçişleri ve Millî Eğitim Komisyonlarına); 
Rapor 

2. — Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Ko
misyonu raporu (1/96) (Gündeme). 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10 

BAŞKAN — Hasan Fehmi Ataç 
KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Dr. Fahri Kurtuluş (Rize) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1947 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/27) 

BAŞKAN — Tekel Bütçesinin maddelerinin 
görüşülmesine devam ediyoruz. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1947 
yılı giderleri için ilişik (A) işaretli cetvelde 

gösterildiği üzere (37 294 850) lira ödenek ve
rilmiştir. 

A - CETVELİ 

B. Lira 
1 Ücretler 14 339 200 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Tazminat 228 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

— 592 
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B. Lira 

3 4178 ve 4598 sayıl kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 896 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Büro giderleri 626 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 Basılı kâğıt ve defterler 105 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 Posa, telgraf ve telefon ücret-
ve giderleri 387 899 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7 Kira karşılığı 582 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8 Taşıt giderleri 298 080 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

9 Yolluklar 620 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

10 Giyecekler 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

11 Tedavi, yol ve başka giderler 70 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

12 Yapı, bina satmalma, demir
baş ve tesisat işleri ile bunların 
onarılması 4 844 031 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

13 4898 sayılı kanun gereğince ye
niden yapılacak Fabrika, imal 
ve doldurma evleriyle mevcut
larının genişletilmesi giderleri 9 900 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

14 Deneme, arıtma ve savaş gi
derleri 250 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

15 Kaçağı önleme ve kovalama 
giderleri 291 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

16 Koruma ve tahsil memurları
nın hayvan yem bedelleri 250 000 
BALKAN — Kabai edilmiştir. 

17 1918 sayılı kanun ve ekleri ge
reğince yapılacak ödemeler 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

18 Mahkeme giderleri 44 120 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

19 Para taşıma giderleri 433 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

20 İkramiye 850 000 
BAŞKAN — KaV- il edilmiştir. 
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B. Lira 
21 Genel Muhasebe Kanununun 

48 nci maddesini ilgilendiren 
giderler 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

22 Kurs genel giderleri 1 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

23 4489 sayılı kanuna göre yurt 
dışına gönderileceklerin staj gi
derleri 40 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

24 öğrenci ödeneği 25 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

25 Yabancı uzmanlar 185 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

26 Yayın ve propaganda ve sergi 
giderleri 200 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

27 2921 sayılı kanun gereğince Te
kel Tekaüt Sandığı payı 688 851 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

28 4250 sayılı kanun gereğince şa
rapçılara verilecek prim ve ya
pılacak başka ödemeler 11 320 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

29 Kaza sigortası 1 250 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

30 Geçen yıl borçları 40 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

31 Eski yıllar borçları 55 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

32 1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi gereğince kâğıt para amor
tismanı 369 253 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

33 İşçilere, Çocuk yuvalarına, Te
kel Mensupları Yardım Cemiye
tine ve Tekel İşçi Tutum ve Ko
ruma Sandıklarına yardım 507 946 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

34 Hastane ve hayır kurumlarına 
yardım 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Maddeyi bölümlerle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1947 

593 — 
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yılı gelirleri ilişik (B) işaretli cetvelde .gösteril
diği üzere (İSO 356 282) lira talimin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

B. Lira 
1 Satış kârları (Tekel geliri) 94 069 175 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Çeşitli gelirler 510 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3 Para cezaları 110 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4 Çeşitli hasılat 350 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5 Geri alma 30 000 

BAŞKAN —- Kabul edilmiştir 
6 Tütün, içki, tuz, kibrit ve çak

maktaşı, savunma vergileri 85 287 107 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(îkinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... tkinci-
mâdde kabul edilmiştir. 

$£ADDE 3. Tekel Genel Müdürlüğünce tah
sil edilecek resimlerden her birinin dayandığı 
hükünıAer ilişik (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı?... Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Üçüncü madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine giren hiz-
metlileriyle taşıtları kadroları ilişik (D) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Numaralariyle adları 
bağlı (E) işaretli cetveldeki bölümlerden 3656 
sayılı kanunun 9 ncu maddesi gereğince yöneti
mi gerekli geçici hizmetler için aylık ücretli me
murlar ve hizmetliler kullanılabilir. Bunların 
kadrolariyle 3656 sayılı kanunun 13 neü mad
desi hükümlerine uygun uzmanlık yerleri Ba
kanlar Kurulu karariylebelirtilir ve ertesi yıl 
bütçesiyle Büyük Millet. Meclisine verilir. Bu 
bölümlerden alınacak kadroların eldeki kadrola
ra ekleme olmaması gerektir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı?... Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

5.1946 O : 1 
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 - 1945 yılarına ilişkin olupta Ge
nel Muhasebe Kanununun 93 ncu maddesine gö
re zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yıl
ları bütçelerinde bulunan borçlar 1947 yûı büt
çesinin gider bölümleri artıklarından eski yıl
lar borçları bölümüne Maliye Bakanlığınca ak
tarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddt. hakkında söz istiyen var 
mı?... Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Yuru içinde ve dışında okut
turulacak öğrenciler içîu bağlı (A) işaretli cet
velin (24) ncü bölümüne konulan ödenek bir 
yandan 1947 yılı Bütçe kanununa bağlı (B) işa
retli cetvelde gelir gösterilir ve bir yandan 
aynı kanuna bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili Bar 
kanlıklar kısmının bu Bakanlıklarca gösterile
cek bölümlerine ödenek konur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mil... Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Al
tıncı madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Olağanüstü hallerin devamı sü
resince Tekel Genel Müdürlüğünün Fabrika, Tuz-
İa, îsletmeevleri gibi işyerlerinde toplu olarak 
çalıştırdığı işçilere ve hizmetlilere (bu işyerle
rinde çalışan memurlar dâhil) giderleri döner 
sermayeden ödenmek üzere çalıştıkları günler-
4e günde bir defa yemek verilebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?... Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ye
dinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ambar, Fabrika, Atelye, İş
letme evleri, Doldurma ye Jmalevleriyle tuzlalar
da ve İdarenin yollama, tütün transfer, satış ve 
başka işlerinde iş saatleri dışında çalışmaları 
gerekli görülecek veya geceleri çalıştırılacak me
murlarla hizmetlilere bn suretle çalıştırıla
cakları süreler için verilecek ek ücretler ve yurt 
dışında açılmış ve açılacak olan şube ve acen-
talıklarm büro, depo kiralariyle her türlü idare 
masrafları ve yerli hizmetlilerin ücret ve gün
delikleri, buralardaki memur ve hizmetlilerin 
usulüne tevfikan tahakkuk edecek yurt dışın
daki seyahat ve ikamet gündelikleriyle yol gider-
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leri ve buralardaki reklâm ve ilân ücretleri dö
ner sermayeden ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Seki
zinci -madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül bu kanuna bağlı 
(R^ işaretli setvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Do
kuzuncu madde kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun 1 Ocak 1947 tari
hinde yürürlüğe girer. 

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

MADDE 11. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel Bakanları yürütür. 

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

Kanunun tümünü açık oya arzediyorum. 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1946 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işarstli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında* kanun tasansı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/99) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında mütalâa var 
mı? Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1946 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 

değişiklik yapılması hakkmda kanun 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin 31 nci (Bölge bütçelerine yar
dım) bölümüne (200 000) lira ek ödenek veril
miştir. 

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

MADE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. Bu kanun hükümlerini Mali

l i 43 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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ye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümüâü açık oya sunuyorum. 

3. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarım ve Bütçe Komisyonu raporu (1/100) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında mütalâa var mı 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1946 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de

ğişiklik yapılması hakkında kanım 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin 21 nci (Memleket ig ve dışında 
staj ve tahsil giderleri) bölümünden (7 500) 
lira düşülerek 12 nci yolluklar bölümünün 4 ncü 
(Yabancı memleketler yolluğu) maddesine akta
rılmıştır. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etnüyesler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

4. — Posta, Telgraf ve Telefon Genel Mü
dürlüğü 1946 yü\ Bütçe Kammuna bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması h&kkmda 
kanun tasarm m Bütçe Komisyçmı raporu 
(1/10$) [2] 

BAŞKAN — Tümü hakkında mütalâa var 
mı? Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

[1] 42 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 44 sayılı basmayazı tutanağın stmundadr. 
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Posta, Telgraf ve Telefon îşletme Genel Müdür

lüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında kanun 

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü .1946 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) sayı
lı cetvelde yazılı tertiplerine (3 071 500) lira 
ödenek verilmiştir. 

CETVEL [1] 

ü. Lira 
5 1683 sayılı kanunun 58 nci mad

desi gereğince verilecek emekli 
ikramiyesi . 60 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanun
lar gereğince verilecek zamlar 
ve yardımlar 115 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7 4454 sayılı kanunun 51 nci mad
desi gereğince verilecek ücretler 305 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

13 Yolluklar 80 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

17 Telli ve telsiz telgraf, telefon 
yapma, onarma ve işletme gider
leri ve taşıt satmalma karşılığı 2 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

34 Çeşitli kesenekler 4 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

37 Geçen yıl borçları 7 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu

nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Posta, Telgraf ve Telefon îş
letme Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı 
cetvelde gösterilen tertipleri arasında (153 000) 
liralık aktarma yapılmıştır. 

[2] SAYILI CETVEL 

B. Düşülen Eklenen 
4 Geçici tazminat 38 000 

BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

1946 
B. 

O : 1 
Düşülen Eklenen 

9 İller büro giderleri 25 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

10 Basılı kağıt ve defterler 75 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

11 Haberleşme ücret ve gi
derleri 1 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

14 Giyecekler 50 000 
BAŞKAN —. Kabul edil
miştir. 

16 Posta hizmetleri 38 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

40 3054 sayılı kanun gere
ğince kaldırılmış İstanbul 
telefon şirketine ödenecek 
taksit karşılığı 40 000 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

41 3375 sayılı kanun gere
ğince kaldırılmış İzmir 
Telefon Şirketine ödene
cek taksit karşılığı 39 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

(İkinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu

nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etraiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümünü açıkoya sunuyorum. 

5. — Şekerden alınan Munzam İstihlâk 
Vergisinde yapılan indirmelerin onanması hak
kında kanun tasarısı ve Ekonomi, Maliye ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/3) [1] 

[1] Birinci görüşülmesi 17 nci Birle§im tu-
tanağmdadır. 
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İkinci müzakeresidir. 
27.12 

Şekerden alınan Munzam istihlâk Vergisinde 
yapılan indirmelerin onanması hakkında kanun 

MADDE 1. — 4385 sayılı kanunun 4 ncü 
maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakan
lar Kurulunun ilişik 13 . VI . 1946 tarih ve 
3/4332 sayılı karariyle şekerden alman Munzam 
İstihlâk Vergilerinde yapılan indirmeler onan
mıştır. i 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Madeyi oya j 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... j 
Madde kabul edilmiştir. j 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde j 
yürürlüğe girer. i 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler,. Kabul edilmiştir. 

Tümünü açık oya arzediyorum. 

6. — 1947 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/16) 

A — Tarım Bakanlığı Bütçesi. 

BAŞKAN — Tarım bütçesinin müzakeresine 
başlıyoruz. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? 
ilk söz Cemil Said Barlas'mdır. 
CEMÎL SAÎD BARLAS (Gazianteb) — Efen

dim, eğer Millî Ekonomi namı altında bütün is
tihsal işlerimiz tek Bakanlıkta birleştirilmiş ol
saydı sık sık huzurunuza çıkıp istihsal işlerimi
ze ait maruzatta bulunmazdık. Ne yapalım ki 
Ticaret ayrı, İktisat ayrı, Tarım ayrı, Gümrük 
ayrıdır, biz de sık sık çıkıp sizi rahatsız etmek 
mecburiyetinde kalıyoruz. 

Dâvam şudur: Mahallî bir dâvadır maalesef. 
Arzediyorum. 

Sayın Hatipoğlu Tarım Bakanı iken rica et-
etmiştik, bizim Gaziantep'te senevi 8 000 tondan 
fazla fıstık yetişir. Bunuun üç bin tonu bir ta
kım haşereler, mahiyeti belli olmıyan şeyler ta
rafından mahvedilir. Bunlar fos, fıs derler. Sa- j 
yın Hatipoğlıma Söyledik bunu tedkik ettirin, bu i 
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yüzden memleketin bir serveti mahvoluyor de
dik. Bazı mütahassıslar gönderdiler. Onlar ma
hallinde tedkikat yaptılar. Fakat tecrübeleri 
azdı, bir takım konferanslar, verdiler, broşürler 
yazdılar amma hastalığın ne olduğunu tesbit 
edemediler. İtalya'da, işitiyoruz ki, bu fıstık 
vardır, italyan mütahassısları mevcuttur. . Bun
ları getirin diye eski Ziraat Vekiline ricada bu
lunduk, italyan mütahassısı getirtmeğe söz verdi
ler. Kendisi çekildi. Aynı ricayı yeni Bakan 
Kurdoğluna da yaptık. O da vadetti. Fakat bila
hare mütahassıs tahsisatı olmadığı için bu rica
mızın isafına imkân olmadığını bildirdi. Ben 
Tarım Bakanından rica ediyorum. Az broşür 
bastırsınlar, fomaliteleri az düşünsünler, fakat 
evvelâ mütahassıs dâvasını halletsinler ve be
nim dairei intihabiyem olan Gaziantebe bir ital
yan mütalıssısı getirip senevi üç bin ton ziyan 
olan ve döviz getiren bu fıstık işine bir çare bul
sunlar. 

CEMÎL BlLSEL (Samsun) — Ziraatçi de
ğilim, iyi bilmediğim bir işte söze katışmaktan 
da daima çekinirim. Sayın Tarım Bakanından 
bir durumu aydınlatması için söz aldım. Fakat 
şikâyet konusuna gelebilmekliğim için seçim 
çevremde rasladığım şikâyet konusu olan ve ol
mıyan bir iki meseleye temas edeceğim. Evvelâ 
ilimizin seçim işleri üzerinde ne köylü ne de şe
hirli hiç bir vatandaştan hiç bir şikayete mâruz 
kalmadım. Bilirsiniz ki Samsun 'un günün olayla
rında yer vardır ve önemli yeri vardır. Fakat 
on Milletvekili arkadaşımızın her biri, mukabil 
partinin en çok oy alan namzetlerinden en az 
4 - 5 bin fazla oy ile seçilmiştir ve seçim en iyi 
şekillerde olmuştur. Okullarımızdan da hiç bir 
şikâyet almadık. Ben Samsun'da 7 - 8 ilkokulu, 
sekiz ilçemizdeki okullarını ayrı ayrı gezdim, if
tiharla söyliyeyim ki çocuklarımızın hepside te
mizdir neşelidir, heveslidir, uyanıktır, öğret
menleri tamdır. Ve kendileriyle ilgilidir. Bir ek
sikleri olup olmadığını sordum. Yalnız birisinde 
bir eksik söylendi. Ben onu da buradan derhal te
min edip arzularını yerine getirdim. Samsun'da 
örnek olarak çalışan bir Sanat okulu var; bir Ti
caret okulu ve bir Kız Enstitüsü vardır ve hiç 
şikâyetleri yoktur. Üç dört yıl evvel bir hâdise 
dolayısiyle dikkati çeken lisemiz dirayetli ve ça
lışkan müdürünün ve değerli hocalarının elinde 
hocalariyle ve talebesiyle öğünülecek bir varlığı-
mızdır. Bir tek şikâyetleri oldu. (Uğultular). 
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î)ers yılı başladıktan sonara fizik hoaalaorı $stmi§, 
buradan buau temin ettik. 

Çarşambada* halkın şikâyetlerine temas etti
ğim için söylüyorum* halkın parasiyle yapılmış. 
bir orta ©kul vardır, 

CEMİL BARLAS (Oaaianteb) — Bütçe Ta
ran büsiçesidİT. 

CEMİL BİLSEL (Devamla) — Tarım büt
çesi olduğunu ben de biliyorum. Tarım büt
çesi meselesine temas edebilmek için bunu te
barüz ettirmek lâzımdır. Halk haksız şikâyet 
etmez, meselesini anlatmak için söylüyorum. 

Bu »kulun yedi sekiz öğretmenini Milîî Eği
tim Bakanı derhal temin etti. Ve halk bımdan 
büyük sevinç duydu. 

Sağlık işlerinde çok şikâyete maruz olduk. 
dün bizden ofrnıyan yani Samsun Milletvekili 
olmamakla beraber bizler kadar Samsun'a bağ
lı olan Amasya'nın Sayın Milletvekili .. . 

AHMET EYMİR (Samsun) — Sizdenim, 
sizden.. 

CEMİL BİLSEL (Devamla) — Doğumevinin 
durumunu güzel sözlerle belirtti. Kendisine Sam
sun adına teşekkür ediyorum. Fakat ilâve 
edeyim ki, Samsun Milletvekilleri hep birarada 
daha evvel bu lüzum ve zaruretten Bakana bah
setmişler ve söz almışlardı. Diğer bakanlıkları 
ilgilendiren şikâyetlere temas etmiyeceğim. 
Doğrudan doğruya mevzua geçiyorum. 

Samsun'da diğer Milletvekilleri arkadaşları
mızla beraber 7 - 8 kongrede bulunduk. İllerde 
halkımızla temas ettik. Genel olarak ileri sürü
len şikâyet odun ve kömürdendir. Bu şikâyet
leri geçen sene de dinlemiştik. Burada naza
rı dikkatimizi celbeden şey, geçen sene hiç şi- ] 
kâyet edilmiyen, hattâ memnuniyet ifade edi
len bir ilçemizde, Köprü'de, bile en şiddetli şi
kâyetlere mâruz ©luşumuzdur. Sebebini sor
duk, arada çok iyi bir bölge müfettişi vardı, 
oradan ayrılmıştı. Orman İdaresinin yaptırdı
ğı 8 - 10 binanın yağmurlar altındaki bakımsız 
vaziyetinden de, halk şikâyet etti. Kongrede 
beyan edildiğine göre kömür Samsun'da, ki 
Samsun'un bütün ilçeleri gibi ormanın yanıba-
şındadır, kömürün kilosu 25, odunun 3,5 ku
ruştur ve odunun kesilip nakliyesiyle beraber 
5 kuruştur. Birçok yerlerimizde belki daha 
çok pahalıya satılıyor, fakat bunu orman böl
gesindeki halka izah etmenin müşkülâtına tak-
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dir edersiniz. Orman İdaresinin 13 kuruşa sat
tığı kömür var. Fakat, kongrede beyan edildiği
ne g&re, bu. s^ içindedir ve tozdan ibadettir. 
Halt» bazı evlerden tez satın alınacak bun» ka
rıştırılmakta ve satılmaktadır, dendi. 

Bir kazamızda orman memuru doğrudan 
doğruya başka bir vilâyete bağlanmıştır. Bu 
da ilin genel olarak orman işlerinde idare et
mesine engel olmaktadır. Bunları dönüşümüz
de Bakana söyledim. Eğer vâdettiği gibi ce
vabım vermiş olsaydı bende seçmenlerimize bil
direcektim ve bu suretle bir iki dakikanızı al-
mıyacaktım. Onun için millet kürsüsünden söy
lüyorum, verecekleri cevap yalnız beni değil, 
halkımızı tatmin edecektir. Çok umarım ki, 
Bugün o vaziyet geçmiştir. Fakat iş başına 
geldikten sonra 2,5 ay zarfında memurlarını bu 
işe daha yön verecek şekilde kuramamış ve bu
nu halka anlatamamış olma durumunu tebarüz 
ettiriyorum. 

AHMET EYMİE (Samsun) — İsmim mev-
zuubahis olmuştur, cevap vereceğim. 

SALİM ALTDĞ (Erzurum). — Sayın ar
kadaşlar, bu yıl her tarafta bereketli bir mahsul 
vardır. Yurtta dolaşan arkadaşlar bunun doğur
duğu derin memnunluğu yer yer miişahçde et
mişlerdir. Biz de bu güzel hava içinde bir kaç 
arkadaşla birlikte seçim çevremizde gezdik. Yı
ğın yığm harmanların arasında, tarlaların başın
da vatandaşlarımızla dertleşirken hepimizin içini 
bir korkunun sardığını duyduk. O d« bütün 
memlekette bir ferahlık doğuran, ambarların isti
ap edemiyeceli bu bol mahsuru kaldrrmıya Şar
kın çok sert olan iklimi müsaade edecek midir 
korkusu. 

Aziz arkadaşlar, kısa bir müddet sonra 
korktuğumuz başımıza geldi. Daha Ekim aymın 
başında mevsimsiz yağan kar büyük maddi za
yiata sebep oldu ve hepimizin neşesini kaçırdı. 
Kar yağdığı zaman tarlalardan bir çoğa biçilme
miş, biçilenler döğühnemiş, dökülenler ambar
lara kaldırılmamıştı. Bak sak tekerrür eden tabia
tın bu zulmü karşısında doğunun büytik halk 
kitleleri artık f©yza bereketten istifada etmeyi 
değil, kendilerini nasıl geçindireceklerini ve ye
gâne geçim vasıtası olan hayvanlarını yaklaşan 
kara kışta nasıl yaşatacaklarını hazin hazin dü-
şünfiöiya başlamışlardı. Eğer havalar ayın sanla
rına dâğra açman»! ©baydı bütün ihtiyatlaramı-
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m ^e istoklarımıza rağmen mâruz kaldığımız bu 
.zarar felâket halini alırdı. Bereket versin çalışan 
fedakâr çiftçimiz buralarda olduğu gibi uzun 
süren iyi havalardan istifade ederek bu millî za
rarı azalttı. Doğu illerinde mevsimsiz yağan 
kar ve yağmur yüzünden vücude gelen zararı eli
mizde esaslı istatistik olmadığı için tâyin etmek 
bence müşküldür. Normal olarak her sene vesa
itsizlik yüzünden bütün memleket ölçüsündeki 
zararın ne kadar olduğunu bilmiyorum. Buna 
bir de böyle olağanüstü zararları ilâve edersek 
karşımıza çıkan büyük rakam karşısında her hal
de şaşırırız. 

Aziz arkadaşlar; bundan sonra elimizi ko
tumuzu bağlıyarak mütevekkilâne bekliyecek 
•değiliz. Fazla istihsal millî kalkınmamızdaki 
önemli rolünü gözönüne alarak mahsulün bir 

''kilosunun bile ziyama meydan vermiyecok ted
birlerin alınmasında zaruret vardır. Bence ev
velce istihsali koruyup kurtarmak, ondan sonra 
fazla istihsale doğru gitmek ve istihlâk saha
ları aramak daha doğrudur. 

Arkadaşlar; bütün dünya bu zayiatı önle
me yolunu zaten bulmuştur. Biz de tabiatın 
rûtfunu beklemiyerek köylümüzü çok kısa bir 
zamanda teknik ziraat aletleriyle teçhiz etmeli
yiz. O zaman Doğu illerinde tek mahsul uğ
runa bütün ömrünü harcıyan köylümüzün ve 
tabiatiyle hepimizin yüzü güler ve vicdanı rahat 
eder. 

Arkadaşlar; gazetelerde külliyetli miktarda 
traktörün memlekete ithal edileceğini okuyarak 
seviniyoruz. Bu kâfi değildir. Doğu illerimiz 
iğin büyük mikyasta harman makinelerinin 
celbine .lüzum vardır gelecek hasada kadar it-
Jıaline gayret edilmesi şayanı temenni ulan 
bu makineler evvelemirde Devlet filiyle kul
lanılmalı ve halka misal verilmelidir. Bun-
larnı tamü'leri mevcut müesseselere veya yeni 
kurulacak atölyelere tevdi edilirse halkım izin 
kısa bir zamanda buna alışacağına ve Hükü
metten bütün tesisleriyle devralacağına kanaa
tim vardır. Nitekim komisyonun .özel raportörü 
de teknik şart hususunda daha çok yeri bulu
dan Doğu ve Güney Doğu illerinde bu teşki
lâtın vücuda getirilmesinin çok feyizli neticeler 
vereceği hususundaki iman ve kanaatiyle benim bu 
^temennilerime katılmaktadır. 

-Mâruzâtım bu kadardır. 
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7. — Orman Genel Müdürlüğü Î947 yth 

Bütçe Kanunu iasansı ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/25) [1] 

TABIM BAKANI FAİK KURDOĞLÜ (Ma
nisa) — Cemil Bilsel arkadaşımızın buradaki 
bir temennisi, beni Yüksek Heyetinizden bir 
ricaya şevketti. Eğer Heyeti Celileniz ka"bul 
buyurursa, bu bütçe ile beraber Orman Genel 
Müdürlüğü bütçesi hakkındaki mütalâalarınızı 
da lütfediniz. Ondan sonra bunların tümü 
hakkında konuşalım. 

BAŞKAN — Tarım Bakanlığı bütçesi müza
kere edilirken aynı zamanda Orman Genel Mü
dürlüğü bütçesi hakkındaki mütalâaların da 
söylenmesini ve bu iki bütçenin beraber ko
nuşulmasını tensibinize arzediyorum. (Muva
fık sesleri). Muvafık görülmüştür. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Muhterem arka
daşlarım; Tarım Bakanlığı bütçesi müzakere 
edilirken Başkanlık Orman Umum Müdürlüğüne 
ait olan bütçenin de beraber müzakere edil
mesini tensip ettikleri için ben Orman Umum 
Müdürlüğü hakkındaki mülâhazalarımı .anzede-
eeğim: 

Muhterem arkadaşlarım; Orman Umum Mü
dürlüğü bütçesinin tanziminde ehemmiyetli 
bir noksanlık görmekteyim, önümüzdeki -büt
çe 13 milyon liralıktır. Bundan maada Orman 
Umum Müdürlüğünün meşgul olduğu esastı tsr 
mevzuu teşkil eden Orman işletmelerine ai t 
işler için kâfi derecede vuzuh, sarahat, tafsi
lât ve malûmat mevcut değildir. Yalnız rapor
tör arkadaşımız raporu meyanuıda işletmeler» 
ait olan işin bir senelik muamele yekûnunun 
108 milyon liraya baliğ olduğu ifade edil
mektedir. Şimdi bir sene içerisinde yaptığı işin 
hacmi U)8 milyon liraya baliğ alan İşletmeler 
hakkında .Orman Umum M ü d ü r l ü n ü n büj^Bİ 
müzakere edilirken bu meselenin *d$ .^dînlanmft-
sı ve tarafımızdan etraflı .olarak bilinmesi lâzım 
gelmez mi? Benim bu hıifiufitaki temennim §udur: 

Hükümetin son aldığı karara göre Orman 
Umum Müdürlüğüne ait olan •.^letmıeler artık 
İktisadi Devlet Teşekkülleri mevzuu içerisinde 
mütalâa edilmesi mümkün değüSir •fikrin'd»-
yim. Şu halde işletmelere ait olan hususat hiç 
olmazsa önümüzdeki yıl, Orman Umum Müdür-

[ 1 ] 12 saydı basmayazı tutanağın sanundatitr. 
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lüğü bütçesinin içine alınmalı ve beraberce 
Meclisin huzuruna getirilmelidir. İşletmelerde 
bir senelik istihsalimiz nedir, ne şekilde işlet
me yapılıyor. Memleketin ihtiyacını hangi ba
kımdan tatmin ediyor. Ziyan eden işletmeler 
var mı? Masraflarını koruyanııyan işletmeler 
var mı? Bunlar hakkında Meclisin bilgi edinmesi 
ve bu bilgiye müstenit Orman İşletmelerinin da
ha geniş mikyasta mütalâa etmesi ve kararlara 
varması mümkün olur. Bu bakımdan muhterem 
Bakanımdan önümüzdeki yılda bu işi ehemmi
yetle nazarı dikkate alınmasını ve bu hususta 
bir prensip kararma vasıl olmasını istiyorum. 

Arkadaşlar; Orman Umum Müdürlüğünün 
gelir bütçesini gözden geçirirsek işletmelerle 
birleştirilmesinde zarureti katiye olduğu kendi
liğinden meydana çıkar. Gelir bütçesinin 2 
milyon 300 küsur bin lirası 1945 yılında tarife 
bedelinden işletmeler Umum Müdürlüğüne 
kanunen ödemeğe mecbur olduğu para var. 
Bundan maada 5 milyon 800 küsur bin lira yi
ne işletmelerin istoklarındaki malların satışın
dan ve 1946 tarife bedelinden tahsil edilecek 
paranın Orman Umum Müdürlüğüne verilmesi, 
bundan maada, 5 milyon küsur bin lira da yi
ne işletmelerin, Orman Umum Müdürlüğü 
bütçesindeki memurlar için vermeğe mecbur tu
tulduğu para vardır ki, mecmuu 13 milyon kü
sur lira eder. Diğer ufak tefek gelirler var 
fakat bunlar enemmiyetli bir şeyler değildir. 
Orman Umum Müdürlüğünün varidatını temin 
eden işletmeler hakkında elimizde bir bilgi yok
tur. Bu bakımdan da muhakkak olan cihet şudur 
ki, işletme ile, işletme bütçeleriyle Orman Umum 
Müdürlüğünün bütçesi birlcştirilmeli ve beraberce 
mütalâa edilmelidir. 

• Yalnız benim gelir bütçesinde anlıyamadı-
ğım bir şey vardır. Ormanlarda mevcut stok sa
tışları varidat olarak gösterilmiştir. Bu nasıl 
düşünülmüştür, bunu anlıyamadım. Vekil Beyin 
bu hususta beni. tenvir etmelerini rica ediyorum. 

Sonra yine burada işletmelerin Orman 
Umum Müdürlüğünün memur ödenekleri için ala
cağı bir para vardır ki 5 milyon küsur liradır. 

• Varidata alınmıştır. 1939 dan 1946 yılma kadar 
. geçen müddet içinde ödenmemiş bir paradır. 
Bütçede cetveli vardır. Bu paraların yekûnunu 
o teşkil ediyor. Bu neden kalmış anlayamadım. 

Bunları mütalâa ettikten sonra anlaşılıyor ki 
Orman Umum Müdürlüğü ayrıca bir bütçe ile 
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idare edilir işletmeler birleştirilmezse varidat 
ancak tarife bedeline inhisar edecek idare işleri 
yürütemiyecek ve bu suretle işi tıkanıp kala
caktır. 

Nihayet Umumi bütçeden para yardım etmek 
icabediyorsa hepsini mütalâa ettikten sonra 
yardım etmek mevzuunu düşünmek lâzımdır. 

Şimdi arkadaşlarım; bütçe hakkındaki müta
lâamı burada bitirdikten sonra hizmetleri hak-
kmda maruzatta bulunacağım. 

Başta muhafaza teşkilâtı geliyor. Şunu ka
bul etmek lâzım gelir ki bugünkü muhafaza iş
lerini deruhte eden bakım memurluğu teşkilâtı
mız ormanlarımızı korumak bakımından madde
ten ve manen kâfi derecede hazırlanmış dğildir. 
Malûmunuzdur, evvelce bir muhafaza teşkilâtı
mız vardı. Bu teşkilât ormanlarımızı kâfi dere
cede muhafaza edemiyor ve işler iyi yürümüyor 
diye askerî teşkilâtı ikame ettik. Askerî teşkilât 
ta bu işte bilgisi yoktur diye hepimizin arzusu 
üzerine kaldırıldı. Yerine bakım memurluğu 
teşkilâtı ikame edildi. Fakat arkadaşlar, bugün 
bakım memurluğu teşkilâtı ümit ettiğimiz dere
cede ormanlarımızı muhafaza edecek mevkiden 
çok uzaktır. Binaenaleyh Umum Müdürlüğün bu 
nokta üzerinde çok durması lâzım gelir kana
at ındayim. 

Arkadaşlarım, ben şu kanaattayım ki, mem
lekette ormanların muhafaza edilebilmesi için 
orman mühendisleri nekadar çabalarsa çabalasın 
alacağı netice bakım memurlarının faaliyetine 
ve bakım memurlarının dürüst ve namuskâr ol
masına bağlıdır. Bir dağ başında bakım memurla
rı herhangi bir kaçakçı ile karşı karşıya kaldığı 
zurnan orada yalnız vicdaniyle karşı karşıya 
kalıyor demektir, başka kimse yoktur ve fena ruh
lu bir memur orada her istediği fenalığı yapacak 
vaziyettedir. Mühendisler ne kadar şiddetle, ne 
kadar basiretle hareket ederlerse etsinler bunların 
muhakkak ahlâki vasıflarının düzgün olması ve 
bu meyanda şiddetli bir murakabeye tâbi tutul
ması zaruridir. Bu vesile ile orman kanunundaki 
bir csza bahsine temas edeceğim. Arkadaşlar, 
insanın yaptığı bir kabahatle cezası mütenasip 
olmalıdır. Şimdi görüyoruz ki bir yük odunu 
herhangi bir sebeple izinsiz ormandan çıkaran 
bir vatandaşın yakalandığı takdirde eşeği veya
hut arabası müsadere ediliyor. Bu ceza ağırdr. 

Bu ağırlık karşısında suçlu karşısındakinin 
zait" taraflarını arar, kendisine yalvarır, eğer sö-
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zünü geçiremezse iş başka yollara dökülür. Çün
kü kaybedeceği şey çok ağırdır. Öküzü gidecek
tir, arabası gidecektir, bin - bin beşyüz lira za
rar görecektir. Cezanın bu ağırlığı karşısında 
orman muhafızını ikna edebilir miyim diye bin 
bir çareye baş vurur. Para teklif eler, yüz lira, 
150 lira, 5ü lira ne ise, para vermek suretiyle ya
kasını sıyırmağa çalışır. O adam da zaif bir hr-
şan ise bu vaziyet karşısında uyuşursa kanundan 
beklediğimiz maksat kaybolur, aranılan fayda
yı temin etmekten uzak kalır. Binaenaleyh ben 
ceza ağırlığının ormanların muhafazası bakımın
dan faydasız olduğuna kaniim. Ceza ağır olursa 
ve muhafaza teşkilâtında çalışanlar da zaif olur-
lasa cezanın ağırlığı suçlu ile memuru birbirine 
yaklaştırmağa icbar edecektir. Bu itibarla muh
terem arkadaşımın bu noktayı da mütahassısları 
vasıtasiyle, hesaba istinad ettirerek tedkik ettir
mesini yerinde ve faydalı buluyorum. 

Yine arkadaşlar bu bakımdan, belki orman mü-
hensidi arkadaşlarım beni geri bir fikir düşünü
yorum diye muaheze ederler, fakat ben bunu 
geri değil ileri bir fikir olarak düşünüyorum 
onun için arzedeceğim. 
• Orman içindeki köylünün muhafaza işleri
ne mesuliyet iştiraklerini temin edecek olur
sak faydalı olur kanaatindeyim. Arkadaşlar; ev
velce hatırlıyorum bir baltalık kanunumuz vardı, 
ormanlar taksim edilmişti, bir kısmı baltalık 
namiyle köylünün muhafazasına bırakılmıştı, bir 
kısmı da Devlet muhafaza ormanı olarak ayrıl
mıştı. Köylüler kendi baltalıklarını iyi mu
hafaza ettiler, Devlete ait ormanlardan daha 
fazla kat'iyat yaptılar, Devletin milletin malı
dır diye. Tabiî bu doğru birşey değildir. Yal
nız buradan bir hakikat çıkıyor: Köylünün mu
hafaza ve emanetine terk edilen ormanlar haki
katen muhafaza ediliyor bununla şunu demek 
istemiyorum: Ormanlar doğrudan doğruya köy
lüye terk edilsin demek istemiyorum böyle bir 
şey hatırımdan bile geçmez. Fakat köylünün or
man muhafaza teşkilâtıyla işbirliği yapması bu
rada köylünün de kendi mmtakasmdaki orman
lardan mesuliyet sahibi olması bunlarla daha 
ziyade alâkalanması büyük yardım sağlıyacaktır. 
Biz buna ait tetbirleri bulursak ormanların mu
hafazasında köylüleri daha ziyade alâkadar et
mek bakımından faydalı olur ümüdindeyim. 
Şimdi arkadaşlar ormanlar içerisinde ve orman
lar civarında tedbirlerimizi alırsak, ormanların 
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muhafazasından köylüleri daha ziyade alâkadar 
etıiıe bakanından faydalı olur kanaatindeyim. 

Şimdi arkadaşlar, orman içerisinde ve orman
la civarında bir çok köylerimiz vardır. Biz bu 
köyleri bulundukları yerden kaldırıp başka yer
lere götürmek sevdasına düşsek dahi ben bunun 
kısa bir zamanda mümkün olmıyacağı kanaatinde
yim. Bu beş 10 senede bile olamaz Ve mümkün
de değildir. O halde orman içinde ve civarında 
bulunan köylüyü, biz geçim vasıtalariyle teçhiz 
etmek ve aynı zamanda bulundukları yerde ken
di geçimlerini temin eden ormanları muhafaza 
ettirmek cihetini tercih edersek hem bunların men
faati, hem de ormanların muhafazası bakımın
dan çok faydalı olur 

Müsaadenizle kaçakçılık bahsine temas ede
yim. Kanaatim şudur ki, şehirler, kasabalar 
arasında kafile halinde kaçakçılık tarihe karış* 
mıştır. Bugün bunu yapmağa maddi imkân yoktur. 
Hiç bir kaçakçı kafilesi her hangi bir şehirden di
ğer şehre, araba veya hayvanla dahi olsa, ke
reste veya diğer bir kaçak malı getiremez. Ka
çakçılık var mı yok mu? Vardır. Kaçakçılık mu
ayyen mıntaka cinde, köylünün ve kasabalının 
zati ihtiyaçlarını temin maksadiyle yapılan ka
çakçılıktır. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Güzel, doğ-
ru, çok doğru. 

ÎUSAN YALÇIN (Devamla) — Şimdi eğer 
bu kaçakçılığın önüne geçmek istiyorsak, u.u-
hakkak ki istiyoruz, evvelâ orman civarında 
yaşıyan ve ornıa^kı alâkası olan yeri.-rdeki 
köylünün ve kasabalının zâti ihtiyaçlarını vak
tinde ve zamanında bol olarak temin etmek lâ
zımdır. Bunları Hükümet kapısında, gel, git-
ten kurtarmak suretiyle kaçakçılığı ortadan 
kaldırmak pek âlâ mümkündür. Şahsi kanaatini 
odur ki, eğer bu şekilde hareket edilirse, me
selâ bu sene Orman Umum Müdürlüğü memur
larına bir tamim yaptı, arkadaşlar, eshabı me-, 
salihe gel ve git derseniz, işlerini uzatırsanız 
hakkınızda şiddetli takibat yapacağım,dedi ve 
şiddetli davrandı. Bu tamim bunlar üzerinde 
müessir oldu. Eskiden gel, git diye işi uzatanlar, 
köylüyü günlerce Hükümet kapasında bekleten
ler bu sefer, yukarıdan vâki olan emir üzerine 
köylünün ayağına giderek işlerini yapmağa baş
ladılar. Eskiden bazı memurlar köylüleri ay
larca, odun ihtiyacı, kereste ihtiyacını temin 
etmek için idareniu kapısında dolaşırdı. I;V 
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kat yukarıdan yapılan şiddetli tazyik ve baskı 
bunları köylere göndermeğe mecbur etti. İh
tiyacınızı vereceğiz, gelin, demeğe mecbur ol
dular. Demek ki zamanında, köylünün vakti
nin elverişli olduğu zamanda ve köylünün ihti
yacının temin edilmesi suretiyle kaçakçılığın 
önüne geçilebiliyordu. Odun ve kömür tarife 
bedelleri köylü için hattâ kasabalı için de pa
halı değildir. Yalnız zamanı bilinmeli, köylü
nün boş ve çalışabileceği zamanı bilmeli ve 
olanlı olarak çalışmalı. Ancak bu suretle ka
çakçılığın önüne geçilebilir. 

Arkadaşlarım, biraz da kereste fiyatları 
üzerinde arzımalûmat etmek istiyorum. 

Bugünkü haliyle kereste fiyatı yüksektir. 
Bunu düşürmek için benim hatırıma gelen ted
birler şunlardır; tarife bedelinde, işletme mas
raflarında - işletmelerin birçok masrafları var
dır ki kereste, odun ve kömür fiyatlarına zam 
ederler - Bunun bir hesabı vardır. Bunlar da 
bir miktar tenzilât yapmak mümkündür. Bil
gili bir şekilde işi tanzim etmek, köylünün boş 
olduğu zamanı bilip köylünün arabasından is
tifade etmeyi bilmek, nakliye işlerini bilmek 
nakliyatı ucuzlatır. Köylünün harman vaziye
tini iyice bilmek lâzımdır. Harmanı varken ona 
dağın başından kereste getirilecek derseniz ka
tiyen gitmez. Onların boş zamanını bilerek nak
liyatı yaptırmak suretiyle pekâlâ ucuz surette 
bu işleri yaptırılması mümkündür. Zaten ke
reste fiyatlarını yükselten nakliyat fiyatlarının 
yüksekliğidir. Bunların zamanlarını iyi bilen 
bir işletme müdürü pekâlâ depolarında kereste 
ucuz istak etmesi mümkün olacaktır. 

Şimdi arkadaşlar, kereste fiyatlarında bir de 
Orman Genel Müdürlüğünün nâzım rolü vardır. 
Size bir misal arzedeyim: Bir iki ay evvel Anka-
ra'da kereste fiyatları düşmeğe başlamıştı. Bu
nun sebebi şu idi. Ankara 'yi kereste ile besle
yen havalide hazı ufak teşebbüs erbahma ve köy
lülere depolardaki fiyat esası üzerinden Orman 
Genel Müdürlüğü mal veriyordu. Bunlar artır
maya tâbi olmadan aldıkları için getirip burada 
ucuz fiyatla satmağa başlamışlardı. Vaktaki Or
man Genel Müdürlüğü bu depolardaki malları 
müzayede ile satışa çıkardı, sermayedar kereste
ciler ellerindekilerin fiyatını düşürmemek için 
gittiler, depolardaki malları yüksek fiyatla sa
tın aldılar ve kereste fiyatı derhal yükselmeye 
doğru bir değişiklik arzetti. Bu yalnız Ankara-

. 1946 0 : İ 
ya mahsus bir misaldir. Birçok yerlerde Orman 
Umum Müdürlüğü kereste satışlarında mahallin 
ihtiyacına göre tedbirler almak suretiyle keres
te fiyatlarını pekâlâ ayarlıyarak bundan fayda
lanmak ve istifade etmek istiyenlerin niyetleri
ni akamete uğratabilir. 

Arkadaşlarım, bir de işletmelerin hudutları 
hakkında mâruzâtta bulunacağım. Birçok yer
lerde mülki hudutlar nazarı dikkate alınmamış
tır. Bir kazanın hududu içinde başka bir kaza
nın işletmesi vardır, işletmede işi olan vatan
daşlar başka bir kaza hududu içerisinde ise 
oraya kadar gelir işinden ve gücünden kaybe
der. Gerçi para yatırılması hakkında bazı ted
birler alındı, paranızı bulunduğunuz yerin Zira
at Bankası vasıtasiyle gönderin dendi. Amma, 
muamele yalnız para göndermekle bitmiyor. Va
kitleri de israf ediyor. Bir köylü odun almak 
için onbir, oniki tane muameleye ihtiyaç oluyor, 
depoya gidecek, şunu kestirecek, bunu kestire
cek ve saire. Vakaa son zamanlarda Orman 
Umum Müdürlüğü biraz muameleyi kısalttı. Fa
kat bu da kâfi değildir. Yine vakit ziyama se
bep olmaktadır. Bu itibarla işletme hudutları
nın halkın toplu bulundukları yerlerde ve ihti
yaç merkezlerine göre bir daha tekrar gözden 
geçirilmesinin faydalı olacağına kaniim. 

Şimdi arkadaşlar bir de orman hudutlarının 
tesbiti meselesi üzerinde mâruzâtta bulunaca-
ğim. Elimizdeki kanını mucibince orman hu
dutlarını katî olarak, kanunun emrettiği şekilde 
birazda mutaassıp şekilde tatbik etmek lâzım-
gelirse Şimali Anadolu'daki birçok köyler ve 
kasabalar tamamen orman hududu içerisinde
dir. Bazı yerlerde Orman tahdit komisyonu or
man hudutlarını köy evlerinin tâ yanına kadar 
getirmişler hattâ bazı yerlerde köy evleri d» 
orman hududunun içerisine girmiştir. Bu orman 
hududu içerisinde vatandaşların mezru arazisi 
de vardır. Şimdi bu arazinin mülkiyetini tes-
bit etmek için elinde tapusu vardır,, veya yoktur, 
müracaat eder, etmez, müracaat ettiğinde va
kaa sizin mülkiyetinize bir zararı yoktur derler 
amma köylü bu vaziyetten endişelidir. Bugün 
buraya kadar hududu tahdit ettiler, yarm bu 
yerleri benim elimden alacaklar diye çekiniyor, 
ürküyor ve korkuyor. Binaenaleyh köylünün 
yıllardanberi 20 sene evvel, 30 sene evvel bir 
açma yaptı ise kabahat onun değildir, o açma
yı yaptığı zaman teşkilâtımız niçin gidip mü-
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daitale etmemiştir? Binaenaleyh asıl kabahat 
bu işi üzerimize almış alan bizlerdedir. Meselâ 
arkadaşlar: Benim intihap dairem olan Bolu'-
da. ormanlar var. Bazı yerleri, tamamen açıl
mıştır ,çıplaktır, bunu böyle görmek çok acı
dır amma İMI 2Q, 25 sene içinde olmuştur. Fa
kat köylü bunu yaparken, köylü bu ormanı 
açarken bia seyirei kalmışız, alâkadar olmamı-
şısız. Şimdi sen 30 sene evvel burada tarla aç
tın, baban,, deden, orman içinde tarla açtı 
bunları alacağız gibi bir korkuya düşürürsek 

_Â doğru olmaz. Bu bakımdan orman hudutları
nın tahdidinin bir defa daha gözden geçirilme
sini ve bazı kararlar alınmasını zaruri ve fay
dalı görüyorum. Bakan arkadaşım pekâlâ bilir 
ki, bir Akçakoca Kazası vardır. Buradaki fın
dıklıklar orman hududu içerisindedir dîye va
tandaşlar mallarından istifade edemez oldular 
ve nîfiayet iş mahkemelere intikal etti. Vatan
daşları, bu gibi şeylerle gündelik işlerinden 
alıkoymak yazıktır. Bu işlerin köylünün de 
menfaatinin nazarı itibara alınarak gözden ge
çirilmesinin faydalı olduğu mütalâasmdayım ar
kadaşlar. Şimdi arkadaşlar, Orman İdaresi de
poya 'kadar malları sevketmek; depodan son
ra kereste ile, tomrukla meşgul olmamak ka
rarındadır. Çok güzel... Yani mamul kereste 
yapmak ve bunu satmak, almak hususunda 
vatandaşa bir müdahalede bulunmıyaeaktır. 
Fkkat arkadaşlar, şimdi Orman Umum Müdür
lüğünün emrinde kendisi tarafından işletilen ba
zı tesisler vardır, fabrikalar kurmuştur. Bu 
fabrikaların vaziyeti ne olacaktır ve bu fab
rikaların idaresi nereye bağlanacaktır. Bunlar 
hakkında idarenin bizi tenvir etmesi lâzımdır. 
Birçok teşebbüs erbabı bu işleri yapmak için te
reddüt içindedir. Bunları aydınlatmak lâzım
dır. 

Şimdi arkadaşlar, Orman Umum Müdürlü-
ğününcyaptığı tebliğlerden birisinde yaba, dir
gen, araba oku vesaire gibi işleri kendisi ya* 

^ * pacağından bahsediyor. Bunların imâlinde de-
',£ vam edileceğini kaydediyor. Orman civarında 
••'* yaşıyan köylülerin birçoklarının maişeti bun-
•'-. îârı yapıp satmakla temin edilir. Eğer, köy

lünün yapıp satarak geçindikleri bu âletleri siz 
fabrikada yapacak olursanız, orman civarında 
ysşıyan bu köylüler işsiz kalacaktır. Bunlara 
iş bulmak lâzımdır. Niçin bunrt Orman İdaresi 
yapıyor? Sonra bu köylerde teessüs etmiş bir 
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anane vardır. Meselâ birçok ziraat âletlerim, 
harman zamanında, şimaldeki dağlar içinde 
yaşıyan köylüler alırlar, yaparlar w Anado* 
lu'nun ortasına Haymana'ya falan gibi yerlere 
götürerek satarlar. Ne ile? Buğdayla, arpa 
ile mübadele ederler. Onun parası yoktur. Bir 
mübadele teessüs etmiştir, bu şekilde yulardan-
beri, belki asırlardanberi yapılır. Şimdi, Hay
mana'da ben satacağım diye Orman İdaresinin 
müdahale etmesini yersiz bulurum. Bunu, hu
susi teşebbüse, köylüye bırakmak doğru olur. 

Son olarak birkaç noktanın aydınlatılması
nı rica edeceğim. 

Orman Kanunu hükümlerine göre ormanlar
daki artıkların, ormanın temizlenmesi bakımın
dan, meccanen köylülere verilmesi lâzımdır. 
Şimdiye kadar orman İdaresi teşkilâtı kaç yer 
de, ormanı temizleme bakımından, köylüye 
meccanen artık vermiştir? 

Sonra arkadaşlar, hususi ormanların Dev
lete intikâlinden sonra köyle civarında 100 - 200 
ağaçlı parçacıklar vardı. Maalesef, ormanlar 
Devlete intikal ediyor, hususi ormanlar da 
Devletin oluyor, Devlete intikal ediyor diye 
ve 5 hektardan küçük ağaç sahaları da Devlete 
intikal ettiğinden köylülerimiz ve bunun sa
hipleri bunu kesmişlerdir. Maalesef biz bunu 
muhafaza edememişizdir. Ormanı muhafaza ede
lim derken ormanı kesmişizdir. Bunlardan 
bazı bakiyeler elde mevcuttur. Bunlardan bü
tün sene muhtelif vakalar olacağı ve bu mem
leketin birçok ağaçları beyhude yere yok ola
caktır. Bunun hakkında kanuni mevzuat hak
kında Sayın Bakanın bu işi esaslı surette tetkik 
etmesini rica ederim. Şimdi İzmit Kâğıt Fabri
kasının ihtiyacı olan ve her sene Bolu'dan sev-
kedilen 30 000 metre mikâp keresteden bahse
deceğim. Benim şahsi kanaatimce bu bakımdan 
orman katledilmektedir Ve memleketin en gü
zel ormanı ve kâğıt fabrikasına verilerek israf 
ediliyor. 

Arkadaşlar; insan bu kerestelere baktığı za
man kıyamaz. İzmit'teki fabrikanın bu kabîl 
ağaçlara ihtiyaeı varsa bunu Başka yerlerden, 
mahrukattan vesaireden temin etsinler. Memle
ket en güzel ormanlarının en güzel ağaçları 
kat'edilip gitmektedir. Bu keresteler memle
ketteki hususi teşebbüs erbabına terkedilmeli-' 
dir satılmalıdır ki, bu saretle birçok insan kes-



İ :â& â?.l 
dişine iş ve kazanç sahası bulmuş olsun, hem de 
kereste ucuzlatılmış olsun. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Bravo ih
san Bey, bravo. 

İHSAN YALÇIN (Devamla) — Şimdi arka
daşlarım ; şunu da öğrenmek istiyorum: memle
ketin ormanlarının bugünkü durumu itiba
riyle bazı yerlerde ormanlarımızın dinlenmeğe 
ihtiyacı olduğunu sık sık temas ettiğim mühen
dis arkadaşlarım söylüyorlar. Hattâ ormanı bol 
ve kesif addettiğimiz bazı yerlerde kereste 
kalmadığını ifade ediyorlar. Bugünkü vaziye-
tiyle ormanlarımız memleketimizin kereste ihti
yacını karşılıyacak vaziyette midir? Şayet kar-
şılıyacak vaziyette değilse hariçten kereste 
ithalini düşünürler mi? Fiyatın ucuzlatılması 
bakımından bunu da mütalâa ederler mi? Bunu 
da öğrenmek istiyorum. 

Sonra arkadaşlar, son olarak Umum Müdür
lük Bütçesinde örnek işletme tesisleri için 
300 000 liralık bir ödenek vardır. Yanılmıyor
sam birçok yerlerde örnek işletmeler kurul
muştur. Şurada, yakınımıza Kızılcahamam'da 
bir örnek işletme vardır. Acaba bu 300 000 lira 
ile başka bir örnek işletme açmak mı istiyorlar 
yoksa mevcut tesislere ilâve mi yapmak istiyor
lar. Eğer yeniden örnek işletme açmak içinse 
bu tahsisatın başka taraflara sarfedilmesini da
ha uygun buluyorum. Sözüm' bu kadardır. (Al
kışlar). 

AHMET EYMÎR (Amasya) — Saym arka
daşlar; bendeniz iki devre Samsun Belediye Baş
kanlığı yapmış ve oradan Amasya Milletvekili 
sekilerek yüksek safınızda şeref almış bir arka
daşınızım. 

Samsun 'da inşasına başlanmış olan Doğumevi '-
nin temelini âciziniz atmıştır, naçiziniz atmıştır. 

Mesaime Samsun Milletvekili Naşit Fırat 'm kıymet
li yardımları inzimam etmiştir. Bunu burada teba
rüz ettirmeği bir vicdan borcu bilir ve bana bu fır
satı verdiklerinden dolayı Cemil Bilsel arkadaşı
mıza teşekkür ederim. 

Cemi Bilsel üstadımız bizden olmıyan bir 
Miletvekili bu konuya temas etti dediler. Saym 
arkadaşlar, Cemil Bilsel üstadımız bizdendir ve 
ben de onlardanım, ben kendilerine oy vermiş ve 
milletvekilliğine seçmiş ve seçmekle de çok iyi 
bir iş yaptığıma kani olarak vicdanımı tatmin 
bir adamım. Çünki memlekette bilgin olarak ta
nınmış şu Meclisin bir çoklarını yetiştirmiş, ha-
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; yata katmış ve memleket hizmetine vesile vermiş

tir, yüksek bir üstadımızdr, kendilerini tevkir 
i ile anarım. 

Saym arkadaşlar, yüksek heyetinizin bütün 
Türk vatandaşlarının yurtları yalnız beşikleri
nin sallandığı yer değildir. Ben yalnız Amasya'
nın değil Türkiye 'nin Milletvekiliyim, Türk 
milletinin Milletvekiliyim. (Bravo sesleri, alkış
lar). 

Ben dünkü Sağlık bütçesinin müzakresi es
nasında o bütçeyi tetkik etmiş, tahlil etmiş 
hem de salâhiyetle tatkik etmiş ve tahlil etmiş 
bir arkadaşınızım/Bütçe mevzuatı ve bütçe konu
su üzerinde naçizane kâmil bir bilgisi olan arka
daşınızım. 

Bütçenin memleket hizmetlerine taallûk eden 
rakamlarını gözden geçirirken Samsun'da yaşlar 
İtrinde, yağmurlar içinde kalmış ve naçizane kü
çük bir eserim bulunan o bina için tahsisat ko
nulmamış olmasından İç sızısı duydum ve bunu 
belirtirken bu mey anda Karadenizden Cenup hu-

l dutlarına kadar, Muş'a kadar, Ağrı'ya kadar, 
Urfa 'ya kadar bahis mevzuu ettim. Acaba o Millet
vekili arkadaşımız da bizim memleketimize ta
allûk eden bir ihtiyacı Amasya Milletvekili Ah
met Eymir nasıl ve hangi salâhiyetle düşünür 

i derse bundan çok üzülürüm. 
I Cemil Bilsel arkadaşımız da üstadımdır, ken

disine hürmetim vardır, kendisine oy vermiş 
ve kendisini elbette bizden bilerek bağrımıza bas
mış olduğumuz bir arkadaşımızdır, amma eski 
bir tâbir hatırıma geldi. Belki yüksek huzurları-

I nızda teleffuzu caiz plmıyacaktır, ama yeri gel-
ı diği için arzediyorum: Sekameti güftar, istika-
| meti efkâra bağlıdır, arkadaşlar. 
i BAŞKAN — Mesele yoktur; görüşmiye.devam 
1 ediyoruz. 
J Söz Abdullah Yaycıoğlu'nundur. 
• ABDULLAH YAYCIOĞLU (Maraş) — 
i Muhterem arkadaşlar, Tarım bütçesi münasebe» 

tiyle benim de meslekim çiftçi olduğu için konu
şacağım. . ,. 

I Türkiyede tarım yalnız ziraat değildir. Tarım 
| millî ekonominin bel kemiğini teşkil ettiği.ve 
| memleket ihracatının % 80 - 90 nı temin ettiği 
j iç sanayiimiz ve millî fabrikalarımız ham madde

sini temin ettiği ve nihayet dahilde imal ve is-
j tihsal edemediğimiz. 
i BAŞKAN — Müsaade buyurun»- Oy. yermj* 
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yen varsa lütfen oylarını kullansınlar. Aktarma
ya ait kanunların oy toplama muamelesi bit
miştir. 

Buyurun devam edin. j 
ABDULLAH YAYCIOĞLU (Devamla) — 

Ve hariçten getirmeğe mecbur olduğumuz it
hal maddelerinin bedelini de ziraat mahsulleri
mizden temin ettiğimiz dövizle ödediğimiz için 
dir ki, Türkiye'de tarım herşeydir diyorum. Yal
nız madenlerimiz bunun haricindedir. 

Arkadaşlar, ziraat denildiği zaman ilk önce 
hatıra üç şey gelir. Toprak, bilgi, vasıta. Hemen 
arzedeyim ki Türkiye 'de topraklarımız boldur, 
verilmelidir, burada endişemiz yoktur. Bilgiye, 
teknik bilgiye gelince: Teknik bilgiyi Türkiye'de 
köy ve köylünün ayağına kadar götürmek mev
zuu Cumhuriyet zamanında ele alınmış ve geçmiş 
senelerde yapılan Teknik Tarım okulları, Teknik 
Bahçıvan okulları, Yüksek Ziraat enstitüsünde 
gösterilen-.-tekâmüller bunun bir misalidir. Yal
nız bir kaç vilâyetimizde tatbik edilen teknik 
ziraatin ne dereceye kadar faideli olagelmekte 
olduğu hakkında henüz bir fikire malik olmadığı 
için Saym Tarım Bakanından bu tecrübelerden 
alman neticeler hakkında müspet rakamlar ver
mesini rica edeceğim. 

İkincisi; ziraat vasıtaları, ziraat âletleri me
selesi. 

Arkadaşlar, biliyorsunuz ki, Türkiye'de Türk 
çiftçisi vasıta yönünden cidden mahrumiyet için- . 
dedir. Diğer milletler modern aletlerle icrayi 
ziraat ederken biz karasabana bağlı olarak ka
lırsak şüphesiz ki, zirai kalkınmayı temin edeme
yiz. Bu gerçek 2 - 3 sene evvel derpiş edilerek 
Büyük Meclisçe de tedvin edilen bir kanunla 
İktisadi Devlet Teşekkülü hüviyetini haiz olan 
bir-Türkiye Zirai Donatım Kurumu namiyle bir 
teşekkül vücüde getirilmiştir. Bendeniz iki sene-
d enberi bu teşekkülün bilanço, hesap ve muame
lâtım tetkik eden heyette vazife almış bir arka
daşınız sıfatiyle derhal söyliyeyim ki, bu teşek
külün bugün ödenmiş sermayesi, teknik eleman 
ve kadrosu bakımından memleketin ve memle
ket ölçüsünde, memleket ziraat aletleri ve va
sıtaları ihtiyacını tatmin edecek vaziyette değildir, 
yani dinamik değildir. Eğer biz bu Kurumu serma 
ye bakımından takviye etmezsek ve hariçten işti
ra kabiliyetini artırmazsak senede ancak 25 000 
pulluk yapacak kapasitedeki iki pulluk fabri
kasına belbağlar, başka teşebbüse geçmezsek, 
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bu memlekette istihsal bakımından, vasıta bakı
mından gadretmiş oluruz. Onun için ben Sayın 
Hükümetten ve Tarım Bakanından rica ediyo
rum, Pulluktan traktöre ve harman makinaları-
na ve kamyona kadar hariç piyasalardan mem
leket ölçüsünde ithali mümkün ziraat âletleri
nin ithaline imkân vermelidir. Bu vasıtalardan 
istifadeyi temin etmediğimiz takdirde büyük bir 
fırsatı kaçırmış olacağız. Bugün harbden çık
mış aç ve zirai durumu bozulmuş bir Avrupa 
vardır. Bu vaziyette zirai istihsalimizi ne kadar 
artırırsak o kadar yerinde olacaktır. 

Üçüncü olarak hayvan mevzuuna temas ede
ceğim. Hepinizcede bilindiği gibi ve istatis
tiklere nazaran memleektimizdeki büyük, kü
çük baş hayvan adedi 50 milyon raddesinedir. 
Asgari fiyatla takdir edecek olursak belki bu, 
bir milyarın üstündedir. Harbden evvelki nor
mal zamanlarda bile memleket ihracatının hay
van mahsulleri % 20 sini teşkil ettiği gibi Millî 
gelirin de % 30 unu teşkil ettiğini istatistiklerden 
öğreniyoruz. Bizde hayvancılık iptidai bir şe
kildedir. Büyük bakım teşkilâtı, yem nebatları 
yoktur. Biz bu mevzuda fırsat ve imkân bul
dukça Bakanlardan temennilerde bulunduk. 
Bakanların cevaplarını dinlerken hakikaten bu 
işin bizden daha önce takdir edildiği kanaatma 
vardım. Fakat bugün elimizdeki bütçeden an
lıyoruz ki, bu işin önemi takdir edilmekle be
raber bir hamleyi tazammun edecek fiilî hareket 
vokturf. Burada fiilî bir hamlenin yapılacağı
na kanaat getirebilmek için bütçe içindeki tah
sisatlarına bakarak bütçedeki tahsisatta fark 
ve fazlalık varsa bu hamlenin alâmeti olarak 
kabul eder. ve müsterih oluruz. Bendenizce 
memleketin millî gelininin 9^-30 - 40 mı ve 
'övlünün geçim menabiini teşkil eden bu k^ 
nun bundan sonra olsun kavlî değil, fiilî olarak 
ele alınmasını Sayın Hükümetten ve Saym Ba
kandan bilhassa rica ederim. Artık sözden vaz
geçelim, işi fiiliyata getirelim. 

Sonra zirai kredi meselesine de dokunaca
ğım. Gerçi bu mevzu zirai kredi açan Ziraat 
Bankasına aitse de ve Ziraat Bankası da Ticaret 
Bakanlığına bağlıdır, amma ziraatle irtibatı 
olduğu için arzetmek istiyorum. Türkiye'de 
zirai kredi olarak Ziraat Bankasının 1944 yı
lında Türk çiftçisine, müstahsile senede yaptığı 
ikrazat yekûnu 47 milyondur, Tarım Kooperatif
lerinin 21 milyondur, Satış Kooperatiflerinin 20 
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milyon Trî, ceman 88 milyondur. Şimdi pamuk
ta, üzümde, incirde, bağda, bahçede, bütün zi
raat mhsullerinde çalışan bütün Türk çiftçisi
ne yapılan bu 88 milyon liralık kredinin kâfi 
"ölüp olmadığını yüksek takdirinize bırakıyorum. 
Tabiî kâfi değildir. Hükümetin bunun için de 
bir çare bulmasını bilhassa rica edeceğim. 

Sonra ziraat sanatlarına kısaca temas ede
ceğim. 

Hükümetin ehemmiyetle ele alacağı bir mev
zudur. Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumunun 
hesplarım tetkik ederken gördük. Bu kurum 
ziraat sanatlarını da ele almıştır. Fakat âdeta 
emckliycn bir çocuk halinde yürümektedir, emek
lemektedir. Çünkü okadar imkânsızlık içinde
dir. Parası müsait değildir, işleri çoktur. Bu 
yönden bu ziraat sanatları meselesinin de ehem
miyetle ele alınmasını ve hattâ geçen sene va-
dedilen paranın da Devlet Ziraat İşletmeleri Ku
rumuna temin edilmesini zirai kalkınmamızın en 
mühim bir unsuru olarak bendeniz çok faydalı 
bulmaktayım. 

Son olarak Sayın Tarım Bakanından bir te
mennide bulunacağım, o da seçim bölgeme aittir. 

Bizim bir Gâvur gölü bataklığı vardır. Bu 
70 - 80 bin dönümlük bir bataklıktır, oradan 
geçen arkadaşlar varsa görmüşlerdir. Sivrisinek
leri kemiklidir. (Gülüşmeler.) 

Sayın Hatipoğlu zamanında bu meesle ele-
almarak bunun kurutulması ve burada cidden 
muhtaç olduğumuz bir tohum ve hayvan ıs
lah müessesesinin tesisi düşünülmüş, keşfi ya
pılmış, arazisi hazine namına tescil edilmiştir. 
Burası seksen bin küsur dekardır. Sular ida
resince de etüdü yapılmış ve 6 - 7 yüz bin lira 
bir masraf ihtiyarı lâzımgeldiği belirtilmiş. 700 
bin liraya elde edilecek arazi 80 bin dekardır. 
Bunu kurutup, bugünkü rayice göre satacak 
olursak değeri 2 milyon lira değerindedir. Alı
cısı hemen mevcuttur. Hattâ hususi teşebbüs
lerden bunu bize temlik etsinler, kurutalım di
yenler de vardır. Bunu Tarım Bakanından ri
ca ediyorum, bu bataklığı kurutup bir müesse
se halinde Maraş'a hediye etsinler. (Bravo ses
leri.) 

ALÎ RIZA ESEN (Siird) — Sayın arkadaş
lar; Tarım Bakanlığının bütçesinin müzakeresi 
sırasında mesleğime taallûk eden hayvan ve hay
van bakımı ve ıslahı, bunların üretimi hakkın-
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da düşüncelerimi arzetmek üzere huzurunuza çık
mış bulunuyorum. 

Arkadaşlar, müsaade buyurursanız mâru-
zatınıı yapabilmek için bu işin kesin tarihçesini 
yapayım. 

Şimdi bu tarihçeyi arzetmekten maksadım 
da Tarım Bakanlığından bazı ricalarda bulun
mak içindir. Sözlerim bu ricalarımı teyit ede
cektir. 

Tarihimizi hatırlıyacak olursanız, Türk mil
letinin hayvana karşı, bilhassa at ırkına karşı 
çok yüksek sevgileri vardır. Muharebelere ina
nımla giderdik, çiftçiler topraklarını sürerler. 
Atı sevmek eskidenberi bize has olan bir duy
gudur. Huzurunuzda şunu arzetmek isterim. 
Arkadaşlar, hayvan ve at neslinin üzerine İkin
ci Mahmut zamanında, sıhhi durumu nazarı 
dikkate alınarak veteriner okulu açılmıştı. Aşa
ğı. yukarı 110 yıla varır. Demek ki hayvanat 
üzerinde durmak, bizim için hayvanat neslin
den faydalanmak ve aynı zamanda mahsulâ
tından, iktisadi noktai nazardan, çok istihsal 
temin etmek en esaslı gayemiz olmalıdır. 

Arkadşlar, ben eski idarede çalışmış bir 
memur olmak sıfatiyle huzurunuzda şunu ar
zetmek isterim ki, eski idarede, Çukurova'da 
bir haramız vardı. O hara hakikaten Belçika 
ve Macaristan 'dakinden övünülecek demcede 
modern idi. O harada mükemmel aygırlarımı*, 
Çukurova'da örek tâbir edilen kısraklarımız 
vardı. Aynı zamanda yer, yer Cenup vilâyet
lerimizde, Fenike'de buna benzer geniş .mik
yasta aygırlar vardı. Bunu ben yakından bi
lirim ve görmüştimdür. Bu hayvan adedi üç 
harb sırasında; Balkan Harbinde, Birinci Harb-
de ve Millî Mücadeleden sonra nesil azalmıştı, 
bunu yeniden ele almak lâzımgeldi. 1924 pene
sinden sonra Karacabey Harası, W2S de «Çifiteter 
Çiftliği, 1934 de Çukurova, Sultansuyu, Xpnya 
vesaire olmak üzere 7 hara tesis «dildi. Şü&diye 
kadar bunları ele almak .zarureti vardı. Çünkü 
süvari hizmetine elverişli atlar fenni surette ye
tişir. Ordu, benim kanaatıma göre daha yüz .se
ne süvari kıtaata ihtiyaç arzedecektir ve bun
dan müstağni olamıyacağız. Vaziyeti cojrafi-
yemiz bunu İcabettiriyor. 

Bu noktayı belirttikten sonra esasa girmek 
isterim. Arkadaşlar, bu memleketi tahrip eden 
intani bir hastalık vardı. Vebayı bakari hastalığı. 
Bu hastalık 95 te Rus müharebesiyle memlekete 
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girmiş ve her on senede bir salgın yaparak mem
leketimizin karasığır hayvanatını kemirmekte 
bulunmuştur. Eski Hükümet te bunu önlemek 
üzere Fransaya veteriner göndermiş ve onları 
Pastör müessesesinde yetiştirmiştir. Dr. Adil 
ve Niko isminde iki zat memlekete döndükten 
sonra vebayi bakari seromunun imaline başla
mışlar ve bu seromu hayvan hastalığı için tat
bik etmişlerdir. Millî Mücadeleye kadar devam 
etti. Tam elli yedi yıl sürdü. Mücadeleden 12 yıl 
sonra 1936 da bu sâri, menhus hastalık izale 
edildi. 1934 yılında da bu hastalığın üzerinde 
önemlo durulmuş, bu sâri hastalık izale edil
miştir.. Bunun şerefi C. H. P. Hükümet
lerine ve hepimize ait bir şereftir. Yurdumuz
da sekiz milyon karasığır olmasına, herbiri-
nin yüz lira tuttuğuna göre bu işin memlekete 
bağışladığı servet 800 000 000 milyon liradır. 
Bu işi başarmak için memleketin veteriner ço
cukları feragatla çalışmışlardır. Bu kürsüden 
bunlara bütün kalbimle teşekkür ederim. 

İkinci mesele Merinos meselesidir. Merinos 
meselesi şu yolda ele alınmıştır: 

Yüksek ruhlu Atatürk bu memleketin sanayi
ini kurmak ve fabrikalarını vücuda getirmek için 
evvelâ onun faktörünü ele almıştır. Bu da Meri
nos davasıdır. Malûmunuz olduğu üzere dünya
da gördüğümüz kumaşlardan İngiliz kumaşında 
kullanılan Merinos yünüdür elyafı en sağlam ve 
ince olduğu için bu işe önem verilmiş ve 1927 se
nesinde bunlardan memlekete damızlık getirme
ğe karar verilmiştir. Aynı zamanda bunun için 
Macaristan'dan 27 koç alınmıştır. Atatürk'ün bu 
fikrine onun çok yakın refiki sadıkı olan İnönü 
iştirak etmiştir. Onun Başkanlığı zamanında 
bu işe el konmuştur. 1927 yılında ben Veteri
ner genel müfettişi idim. Bunun hakkında bir 
rapor vermiştim. İklim şartlarını nazara ala
rak ben o vakit cidden bu işte ümitsizdim. Şim
di Bursa ve Balıkesir bölgesinde bulunan arka
daşlarım yakinen bilirler, bu hayvan çok nazik 
ve iklimle imtizaç etmesi güç olan bir hayvandır, 
baytar arkadaşlarım bu iş üzerinde dikkatle ça
lıştı ve muvaffak oldular. Bugün 1946 senesinde 
haralarımızda ve aynı zamanda halkın elinde 
İSO bin Merinos vardır. Bu gün bir milyon ki
lo yün veriyor. Beyler bu kumaşlar hep o fab
rikadan çıkan kumaşlardır. Bunu yapan hep 
Cumhuriyet Hükümeti, C. H. Partisi ve Halk 
Partisinin çocuklarıdır. Buna emin olunuz, de-
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mek ki bu memleket çocuklarının yapamıyacağı 
hiç bir şey yoktur, böyle düşünmeyiniz bunlar 
herseyi yaparlar, herşeyi yapmaya muktedirler. 
Bu Merinosun memleketimizde üretilebilmesi çok 
mühim ve hakikaten çok iftihare değer bir şeydir. 
Çünkü Merinos hayvanı çok naziktir, hastalığa çok 
müsaittir, onun yatırılacak yeri çok iyi temiz ol
malıdır. Bizim köylümüz onun yattığı yer kadar 
bir yer bulamıyor, Hükümet bunu teşvik ve hi
maye etmiştir ve halk bundan kısa bir zamanda 
büyük menfaatlar temin edecektir. Bu hakika
ten tekrar ediyorum iftihar edilecek bir mesele
dir. 

Bunları arzettikten sonra kendi düşünceme 
geçiyorum. Arkadaşlar, bu önemini arzettiğim ve 
teriner kadrosu cidden zayıftır. Aynı zamanda 
üzüntü ile arzediyorum ki; Tarım Bakanlığının 
üç müdüriyeti vardır ve bu üçüncü derecede te
lakki edilmektedir. Bu müdürlükler Ziraat, Or
man, Veterinerdir. Hâlihazır veteriner kadro
su 566 dır. Bunun 136 sı askerde, 36 sı askere 
davet edilmiş bulunmakta, 182 si bakanlıkta ve 
müesseselerde olduğuna göre elde 212 veteriner 
kalmaktadır. Elimizde 55 milyon hayvan vardır 
Buna nazaran her baytara 250 bin hayvan düşü
yor. Bu arkadaşlar ellerinden geldiği kadar 
çalışıyorlar. Fakat bir veternerin 250 bin hay
vanı kontrol etmesine de maddeten imkân yoktur. 
Bunların tahsil müddeti beş senedir. Ben beş 
yıl olmasına taraftarım. Onlara bir yılı staj 
müddeti olarak bir avantaj temin etmek lâ
zımdır. Biz bunu yapmazsak yüz yılda bile beş-
bin baytar yetiştirmeğe imkân yoktur. Bunu ar-
zetmekten maksadım, memlekette yüksek bir 
menafi temin eden iktisadi kalkınmamıza büyük 
yardımı olacak olan bu hayvan neslinin ıslahı 
ve üretilmesi içindir. 

İkincisi; yukarıda arzettiğim gibi, yedi ta
ne hara vardır. Bunların içinde 16 bin ufak baş 
hayvan vardır, bunların arasında tüylerinden 
istifade edilen Merinoslar, Ak karamanlar vesaire, 
bunların yününden istifade edilmektedir. Beş 
bin de büyük hayvan vardır, damızlık at kısrak 
buna benzer şeyler. 

Şimdi Karacabey harasında, aygırın adedi 22, 
kısrak 250, tay 356. Burada takip edilen veç
he; yarımkan Arap, Ninyos, safkan İngiliz. 
Bu cinsten atların ıslahına çalışıyor, aynı za
manda Mongofon cinsinden sığırların ıslahına 
da çalışılıyor. Her bir hara bunlarla beraber 

607 



B : 25 27. 1$ 
koyun cinslerinin de ıslahına çalışıyor. Lâkin I 
şunu. arzedeyim ki, bu sene konulan 2 milyon 
lira tahsisat vardır. Bunun 9 000 lirası çıka
rılmıştır. Bunun çıkarılmış şu demektir ki 
ya damızlıklardan bir kısmı satılacaktır, yahut-
ta, bu haralardan bir kısmı kapatılacaktır. Bu, 
tabiî çok üzüntülü bir şeydir, çok acıklı bir 
şeydir. Bunu Sayın Maliye Bakanından rica et
miştim. Dediler ki, sağlam bir bütçe getirir
lerse imkân nispetinde karşılarız dediler. Ba
kan arkadaşımdan çok rica ederim ki, buna 
da ehemmiyet versinler. Bu yiyici bir hayvan
dır, beslenmek ister. Hayvan başka suretle ol
maz. Bir yiyecek, bir de bakım ister. Bunun 
için iki türlü hayvan vardır. Birisi kültür hay
vanı bir de merinos hayvanıdır. Huzurunuzda 
arzediyorum ki, Bakan Bey gelecek sene bu
na çok ehemmiyet versinler. Bunu çok istirham 
ediyorum. (Kâfi, kâfi sesleri.) 

Şimdi efendim, dairei intihabiyeme ait bir 
kısım vardır ki, onu da rica etmeden geçemi-
yeceğim. 1940 yılında dairei intihabiyeme git
tiğim zaman, Anteb fıstığı aşılanabilen çitlem
bik ağaçlarına tesadüf etmiştim. Bunlar 1200 
kilometre kare bir saha dahilindedir. O vakit-
ki Ziraat Bakanı arkadaştan rica ettim, tertip 
aldılar ve bu ağaçları aşılamakla işe başladı
lar. Üçüncü ve dördüncü senelerde halkın bu 
nefis fıstıklardan faydalanmakta olduğunu gör
düm. Fakat beşinci senede nedense bir ihmal 
başlamıştı. Bakana bu hususu açtığım zaman 
bana, bu iş zeytinliklerle ilgilidir, her ikisini 
beraber düşünürüz, diye cevap verdi. Kana
atimce bu işin zeytinlikler işini beklemeğe ta
hammülü yoktur. Mühim bir varidat kaynağı
dır ve Siird halkı evsaf ve kalite itibariyle 
Anteb fıstığından daha kıymetli olan bu fıstık
lardan istifade etmeğe başlamıştır. Esasen tah
sisat konulmuş değildir, Vekil Beyden ricam, 
bu işin biranevvel ele alınmasıdır. 

Yağcı arkadaşım yemlik meselesine temas 
ettiler. Bendeniz de senelerdenberi bu mevzu 
üzerinde durmaktayım. Bu yem meselesi ele 
alınmazsa mahdut sahalarda bulunan hayvanat
tan istifade edebiliriz. Bütçede bunun içinde 
bir fasıl açılmasını ve bir büro kurulmasını 
rica ediyorum. Maruzatım bu kadardır. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Arkadaşlar daha 11 arkadaş 
söz almıştır. Rica ediyorum mümkün olduğu I 
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kadar müfit ve muhtasar konuşalım. 

Gl. NACİ TINAZ (Ankara) — Sayın arka
daşlar, şu Çankırı kapısından Keçiören'e gider
ken Çubuk köprüsünü geçtiniz mi, sağ tarafta 
küçük üç dört bina görürsünüz, mütevazi, ses
siz. Mütevazi ve sessiz olduğu kadar da mem
leketin hayati bir ihtiyacına karşı duran kıymet
li bir müessesedir, kavuçuk müessesesi. Dinle
diğime göre sanayide, tababette, lâboratuvarlar-
da hattâ ve hattâ denizaltı gemilerinde su motö-
ründe kullanılan lâstik parçaların adedi 40 bini 
buluyormuş. Memleketin bu ufak lâstik parça
larından 40 bin türlüsünü memlekete bol bol 
getirmeğe imkân yoktur. Çok getirilirse bozu
lur, kullanılmaz, atılır. Az getirilirse günün 
birinde filân yerdeki bir fabrikanın filân deniz
altının, filân tayyarenin motorunun şu parçası 
temin edilemeyince o makina, o lâboratuvar işsiz 
kalır. İşte arkadaşlar, bu gördüğünüz mütevazi 
müessese bizim bu gibi ihtiyaçlarımızı bugün 
mahdut nispette karşılıyan ve fakat gelecek için 
parlak bir vaitte bulunan bir müessesedir. Bu
nu muhterem arkadaşlarımın taşıt vasıtasına da 
hassatan rica ediyorum. Arkadaşlar; bu mü
essesede henüz fizik lâboratuvarı bile tamamla
namamıştır. Makineler mahduttur, tabiatiyle 
çıkardığı iş azdır. Buna mukabil ilk maddesini 
temin eden bitkiler kâfi derecede elde edilemi
yor. Binaenaleyh, Zirat Bakanlığının ve eğer 
artık bu iş kendini göstermiş ve emniyetbahş bir 
hale gelmişse Ekonomi Bakanlığının bu küçük 
müessesenin elini tutarak tevsi etmesi zamanı 
gelmiştir ve zannederim gçmektedir. Arkadaş
lar; 40 bin parça, bunu Amerika'dan şuradan, 
buradan, buradan şu parçayı, bu parçayı sipariş 
edip buraya getirmek bir meseledir. Fakat gör
düm ki, İstanbul'un Teknik Üniversitesinden, 
filân müesseseden, Millî Savunmanın filân fab
rikasından bazı siparişler yapılmış ve burası da 
bunları temin etmiştir. 

Mafldei iptiaiyeye gelince; arkadaşlar, Ana
dolu'nun her yerinde bugün çiğnediğimiz, yü
züne bakmadığımız birtakım bitkilerdir. Bunun 
en verimlisi bugün için görülen ve hindiba de
nilen ufacık bir nebattır. Onun içindeki sütü, 
usaresi bugün gördüğümüz lâstiği meydana ge
tirmiştir. Bu nebatın işlenmesinde birkaç ma
kina gördüm. Dediler ki, bu makinaları İstan
bul'da Harun usta yapmıştır. Arkadaşlar, bu 
da insanın göğsünü kabartacak millî bir eserdir. 
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Bir Harun ustacık İstanbul'da mütevazi atelye-
sinde çalışarak buradaki müesseseye makina 
yapmıştır. Mümkün olursa kendisini gördüğüm 
zaman alnından öpeceğini. 

Arkadaşlar; şimdi iki mesele var: Birincisi 
maddei iptiaiyeyi çoğaltmak, ucuza maletmek, 
onu emniyet altına almak; ikincisi de bu mü
esseseyi genişletmek, makinalar ilâve etmektir. 

Birinci vazife Tarım Bakanlığma terettüp 
ediyor. Bunu yabani olarak şuradan buradan 
intizamsız bir halde toplamak, getirmek elbette 
verimsiz olur ve halk ta itimat gösteremiyeceği 
için bu iş üzerinde çalışmazlar. Amma şeker 
pancarında olduğu gibi bu işi ihtiyaç nispetinde 
bir tarım plânı olarak ele alırsak bundan sonra 
daha büyüyecek olan fabrika istediğimiz kadar 
ilk maddeyi bulmuş olacaktır. îlk adım olarak 
bu müesseseye Çubuk ovasında istediği kadar 
arazi almak, kendi nezareti altında hindibağ 
yetiştirmek yerinde olur, zannederim. Gittiğiniz 
zaman göreceksiniz ki, birkaç harman yığını ka
dar bitki vardır. Dersim'den bile gelmiştir. 
Kurumuş olduğu halde getirmişler ve kilosunu 
Dersim halkı üç, dört liraya vermiştir, öyle 
zannediyorum ki, bu nebatı yetiştirmek için ta
rım müesseselerimize, numune tarlalarına yapıl
mış olan tavsiye lâyikı ile semere vermemiştir. 
Sebebi de bu işin ehemmiyetini o arkadaşları
mız takdir edememişlerdir. Keşke onların mü
dürleri gidipte görselerdi bu işe dört elle sarı
lacaklardı, o müessesenin ihtiyaç maddelerini 
temin edeceklerdi. 

Arkadaşlar, bizde bazı görünmez, göze çarp
maz eserler vardır ki, bu eserleri yapanlar tak
dir edilmezler ve onlar da yese düşerler, iş
lerini bırakırlar. Bu da öyle bir durum göster
mektedir. Çok zayıf bir noktamız vardır, bir 
işe çok büyük hevesle, emekle sarılırız amma 
o işi elimize alıp sonuna kadar yürütenleyiz, bı-
rakıveririz. Buna bazı rekabetler ve çekeme-
mezlikler de girer, falan muvaffak olamasın 
diye. Hele, hele buna ecnebi rekabeti de gi
rerse, petrol şu ve bu işte olduğu gibi, hattâ 
bu işe de girmiştir. Eyüp'ta bir firma bunun 
gelişmemesi için elinden gelen tedbiri almak
tadır. Çünkü Amerika'dan; şuradan buradan 
kauçuk gelecek ve memleketimizden her yıl 
milyonlarca lira dışarıya akacaktır. 

Arkadaşlar bu Harun usta dolayısiyle kü
çük sanayi erbabının himaye edilmesini, onla-
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rın korunmasını, onlara kolaylık gösterilmesi
ni ve bilhassa çekememezliğe karşı Hükümetin 
çelik pençesiyle müdafaa vaziyetini almasını tav
siye ederim. 

Memlekette bir zümrezade müessesesi var
dır, merhum Enver Paşa'nm kardeşi Nuri Kil-
lioğlu müessesesi vardır. Bunlar bu hususta bir 
parça himaye edilmeselerdi, zannederim, bu
gün milyoner olamazlardı. Fakat, övünmek 
için değil, sırf bir hakikati söylemek için arze-
diyorum, bir bomba meselesi için Nuri Killi-
oğlu'nu tuttum. Ben tutmasaydım ezilip gide
bilirdi. Fakat ihtimal ki demişlerdir Naci Pa
şa niçin bunu tutuyor? Tuttum ve mesuliyeti 
üzerime aldım. Yalnız ben değil, şu ve bu da 
vardır. O zaman tutulmamış olsaydı bugün 
bu büyük müessese olmazdı. Bir bomba vardı, 
hem taarruz bombası, hem de müdafaa bom
bası olacaktı. Efendim, bu olamaz, olursa çok 
pahalıya malolur. bununla Avrupa bize reka
bet eder diye açık, açık ifade edilmiştir. Bak
tım ki, Nuri Paşa atelyesi kapanacak, işi eli
me aldım, ne derlerse desinler, bombayı sipa
riş ettim. Bu bombayı Sason mıntakasmda sey
yar ve sabit jandarmalarımız tam zamanında 
kullanmışlardır. Demek istiyorum ki, küçük 
sanayi erbabını, biraz pahalı da olsa, iltimas 
etti bile deseler memleketin istikbalini düşüne
rek yardım etmek bir vicdan borcudur. Arka
daşlar, bu dediğim küçük müessese bazı mü
him lâstik işlerini de yapmaktadır. Şırınga de
diğimiz şey yok mu, bakarsınız bunun lâstik 
kısmı çürür ve elimizde cam kısmı kalır, biz 
tutar bunu atarız, çünkü lâstiği bulmak müm
kün değildir, işte bu lâstik kısmından tutunuz, 
bir şişenin tıpasından başlayınız, denizaltının 
falan kısmının lâstik parçasına kadar bu küçük 
müessese yapmıştır. Bu işte muvaffak olan da 
mütevazi bir kimyagerimizdir. Yine bu mües
sese şuradaki su tasfiyehanesinin birkaç lâstik 
parçasını yapmasaydı ihtimal ki Ankara susuz 
kalacaktı. Mâruzâtım bundan ibarettir. (Al
kışlar.) 

HASAN REŞÎD TANKUT (Maraş) — Tarı
mın. hayvancılık kısmı üzerinde birkaç söz için 
izninizi istiyorum: 

Türk topraklarını, coğrafyacılar, büyük 
step ve ovalar da dâhil olmak üzere 60 küsur 
ovaya tefrik ederler. Bu ovaların etrafı dağ
larla çevrilmiştir, içlerinden bir dere akar ve 
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ekseriya bu derenin yardığı yarık, muvasalayı 
temin eder. Bu ovalar da, yayla tabiatında 
olanlarda dâhil, mutedil iklimin hububat ve ağa 
cı yetişir. Dağlar, 2000 metreye kadar çıkar, 
buralarda hayvan yaylanır. 

Bizim memlekette hayvan küçükbaş, büyük
baş olarak şunlardır: Koyun, keçi, sığır, at 
ve deve. Deve nesli bitmek üzere ve tarihe 
karışmış bir hayvan olarak mevcuttur. 

Arkadaşlar, ziraat bizde ne kadar önemli 
bir şey ise hayvancılık da o kadar önemlidir. 
Ben hayvanın ne ziraatte koşum hayvanı olarak 
kullanılmasını ve ne de araba çekmesini mevzuu 
bahsedecek değilim. Fakat hayvancılığı bilhassa 
gıda maddesi, et maddesi olarak mütalâa edece
ğim. Türkiye topraklarında domuz yetişmiyor. 
Biz ırkan bu hayvana karşı istikrah duyduğumuz 
gibi bizden evvelkiler de bu memlekette domuz 
yetiştirin emiş] erdir. Eti tabletlerinde ve sairede 
domuzun ancak kurbanlık hayvan gibi hususi be
sime tâbi tutulduğunu ve az miktarda olduğu
nu görüyoruz. O zamanın bahseden kitaplarında 
domuzdan bahis yoktur. Çünki iklim kurudur, 
toprak rutubetsizdir, sürü halinde domuz beslene-
mez. Steplerde yalnız koyun ve deve beslenir. 
Sığır ise uzun ot ister. Doğu vilâyetlerimizde, 
Orta - Anadolu'da, Güneyde, gördüğümüz sığır 
hayvanları yularlı ahır hayvanı olarak yetiştiril
mektedir. Bunlar da tarım işlerimizde geri kal
dığımız için karasabana koşulmaktadır, çift hay
vanatı olarak kullanılmaktadır. Onun için Orta 
Anadolu'da koyun, et maddelerinin başında ge
liyor. Arkadaşlar koyun yulara gelmez, tek ola
rak beslenmez bu ancak sürü olarak beslenir ve 
bu sürü sürü koyunu beslemek için de Anadolu-
yu tabiat en elverişli şartlarla teçhiz etmiştir. Bin
göl Yaylasında vaktiyle .'3-4 milyon hayvan besle-
nirmiş, o civara yakın yaylaların hepsine hayvan 
gider gelirmiş. Bugün her nekadar modern ha
yatta yaylacılık ve sürücülük artık bırakılmak 
zorunda ise de biz tabiatın bize verdiği bu fe
yizden daha hiç olmazsa bir çeyrek asır faydalan-
mıya mecburuz. Anadolu halkı et yemez, halbuki 
et insan hayatı için enerji veren maddelerin 
başında gelir. Yeter derecede et yiyemiyen mille
tin vebali hepimizi düşündürmelidir. 

Tarım Bakanlığının bütçesini tetkik ettim: 
Orada veteriner kısmına ehemmiyet verilmemiş 
olduğunu gördüm kendilerinden temenni edi
yorum ki memlekette veteriner kadrosunu kuvvet-
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lendirmek için tertipler alsınlar. Onları yetki
lendirsinler ve kuvvetlendirsinler. Çünki sıhhati
nizin da, ziraatınızın da, hattâ ihracatınızın da 
önemli ve büyük bir mesedi de hayvancılık, bil
hassa koyunculuktur. 

Koyun tuz ister, yem ister, yayla ister. Bun
ların üçü de bizde ihmal edilmiştir. Lezzetle 
bir pirzola yediğimiz gün anlamalıdır ki o et iyi 
tuzlanmış, iyi gıda almış beslenmiş bir hayvan
dan çıkmıştır. 

Vakit dar olduğu içm daha fazla konuşmıya-
cağım. Tarım Bakanından istirhamım şudur ki 
Türk milletine fazla et, iyi et yedirmek imkânını 
arasın. (Alkışlar). 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Nüfu
sumuzun büyük bir çoğunluğunu teşkil eden 
zümre çiftçilerdir. Onun için Türk Milletinin 
temelini köyde aramak lâzımdır. 

Toprağına büyük bir sevgi ile bağlı olan, 
vatan tehlikeye düştüğü zaman sapanını bıra
karak silâha sarılan köylüleriniz gece gündüz 
çalışırlar, geçirilen har!) yıllarında olduğu gibi 
mahsullerinden bir kısmını icabında vergi şek
linde, bir kısmını da piyasa fiyatından daha 
ucuz bir bedelli Hükümete verirler, şehirlerden 
farklı olarak köy salması öderler, imece namı 
altında angaryeden kurtulamazlar. Sonunda da 
yalnız kuru bir ekmekle karınlarını doyururlar. 

işte bu zümre ile ilgilenecek ve onun kalkın
masına yardım edecek bir teşkilâtın, Tarım Ba
kanlığının Bütçesi bugün huzurunuza gelmiş bu
lunuyor. Fakat Umumi yekûnu bir milyar 136 
milyon lirayı geçen bir bütçede Tarım Bakan
lığına ayrılan paranın azlığını tebarüz ettirmek 
yerinde olur. Nüfusunun yüzde 81 ri çiftçi olan 
bir memlekette Tarım Bakanlığına ayrılan para, 
Emniyet Umum Müdürlüğüne ayrılan paradan 
daha az olacak olursa bu, hakikaten üzülmeğe 
değer bir noktadır. 

Çünkü elinizde bulunan Bütçe Kanunu tasa
rısında da göreceğiniz gibi, Bakanlığa ayrılan 
29 211 860 liranın 15 milyon liraya yakın mik
tarı, bütçenin birinci ve ikinci kısmını teşkil 
etmektedir. Bu kısımlar ise aylık, ücret, öde
nek ve idare masraflarından ibarettir. Geriye 
kalan 14 milyon liradan enstitüler, okullar gi
derleri ile, geçici görevler yolluğu ve taşıt gi
derlerini bir kenara ayırdığımız takdirde omuz
larında zirai kalkınma dâvası bulunan Tarım 
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Bakanlığının elinde, hiçbir iş görülemiyecek 
kadar az bir para kaldığını kolayca anlıyaca-
ğız. 

Bu vaziyet karşısında Ziraat Bakanlığının 
durumu, büyük dâva muvacehnesinde tamamen 
pasif bir vaziyette kalmaktan ibaret olacaktır. 

Bütçe rakamına bu şekilde kısaca göz gezdir
dikten sonra birinci mesele olarak köylünün ve 
köyün kalkınması dâvasına temas edeceğiz. 

Cumhuriyetin kuruluşundanberi köy ve köy
lü dâvasını halletmek için çeşitli, çeşitli fikirler 
ortaya sürüldü ve parça parça, bazı işler de ya
pıldı. Fakat asla iyi tetkika dayanan bir prog
ramın devamlı ve teşkilâtlı tatbikatına şahit 
olamadık. 

Ziraat Bakanlığına yeni gelen her Bakan 
kendi fikir ve düşüncelerini tatbikat sahasına 
koymağa uğraştı. Lâkin 23 yıllık bir uğraş
madan sonra, bulunulan yerde kahnıldığı köy 
ve köylü dâvasının yine de bir mesele olarak 
karşımızda durmakta okluğu görüldü. 

Türk köylüsünün kalkınması dâvası, Türk 
Milletinin iktisadi hayat dâvası demektir. Millî 
iktisadiyatımızın ve millî gelirimizin temelini 
bugün ziraat teşkil etmektedir. 

Türkiyede ziraat, sanayiimizin ve bütün 
iktisadi hayatımızın temeli olmakta devam ede
cektir. îhraç mallarımızın asıl kaynağını mamul 
veya gayrimâmul halinde, geniş mânasiyle çe
şitli zirai mahsuller teşkil etmektedir. 

Memleketin sağlam bir iktisadi bünyeye sa
hip olabilmesi bakımından, zirai mahsulleri bol, 
ucuz ve kalitesi yüksek olarak elde etmemiz ge
rektir. 

Bol yetiştiremediği için satacak fazla bir 
mahsulü bıılunmıyan, yahutta yetiştirdiği malı 
pazara ulaştıramıyacak vaziyette olan köylünün 
bol bol satınalan iyi bir müşteri olamıyacağı ta
biidir. 

Memleketimizde uzun yıllardan beri sınai 
kalkınma plânları hazırlanırken ve tatbik olu
nurken Tarım Bakanlığının hassasiyetle hare
kete geçmemiş oluşuna esef etmek gerektir. Zi
ra, sınai kalkınma işinde zirai sanayii ön plân
da ele almamız lâzımdı. 

Pulluk, mibzer, traktör, orak ve harman maki
neleri fabrikalarının, bugün kurmuş olduğumuz 
bir kısım fabrikalardan çok daha lüzumlu ve ha
yati kıymeti haiz olduklarını unutmamak ge
rektir. 
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Köy ve köylü kalkınması dâvasının temeli ik

tisadi bir dâvadır. Bu dâvayı iktisadi bir dâva 
olarak ele almadan yalnız maarif işi veya yal
nız sağlık işi şeklinde ele almak, ancak mahdut 
tedbirlerle işi halletmeye uğraşmak demektir. 

Zirai kredi işi, zirai asayiş işi, teknik donatım 
işi, maarif işi, münakalat işi, vergi işi halin
deki çeşitli ve girift mevzular birbirine bağlı ve 
fakat ana dâvanın kollarını teşkil etmektedir
ler. 

Şu kanaatteyiz ki, her şeyden önce bu dâva 
bütün teferruatı içine alan, fakt anahtarları as
la değişmiyecek olan uzun müddetli bir prog
rama bağlanmalı, İktidar Partisinden Hükümet 
basma kim gelirse gelsin, Bakanlık sandalyasma 
kim oturursa otursun bu programın tatbikine 
devam olunmalıdır. 

Türk Köylüsünün refah seviyesinin yüksek 
oluşundan son yıllarda çok bahsolundu. Maale
sef hakikat böyle değildir. 

Türk Çiftçisinin en büyük zümresini teşkil 
eden hububat müstahsılları zor bir durumdadır
lar. Harman bittikten kısa bir müddet sonra 
elindeki mahsulünü satarak borçlarını kapatan, 
mahsulü ve borcu beraber tükenen, fakat gele
cek harmana kadar geçinmek için yeniden borç 
yapmağa mecbur olan ve hattâ ekecek tohumu 
temin için Ziraat Bankasının veya Tarım Ba
kanlığının yardımına muhtaç olan bir zümrenin 
refah seviyesinin yüksek oluşundan bahsetmek 
icabeder mi? 

Çalışkan olan ve çalışmasını seven Türk köy
lüsünün çoğunluğu fakirdir, geçimi dardır. Ha
yat seviyesi çok düşüktür. Bazı bölgelerde bulu
nan mahdut misalleri ele alarak bütün Türk çift
çilerinin müreffeh olduğunu ileri sürmek yanlış 
bir görüştür. Zalim tabiat karşısında kendi ka
deriyle başbaşa kalan Türk çiftçisi, kendisini 
yoksulluktan kurtaracak bir el beklemektedir. 

İkinci bir mesele olarak, zirai mahsullerdeki 
fiyat politikasına, vergi işlerine temas edeceğiz: 

Çeşitli zirai mahsullerimiz çeşitli bakanlıkla
rın çalışma sahasına girmektedir. Memleketimi
zin en mühim bir ihraç maddesi olan tütün, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığımızın, Pamuk ve yün 
Ekonomi Bakanlığımızın, Hububat, bakliyat, 
yağlı tohumlar, incir ve üzüm Ticaret Bakanlığı
mızın çalışma konularında yer tutarlar. 

Bu maddeleri birer misal olarak aldık. Sayı-
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lâmıyan diğer zirai mahsuller de bu şekilde, bu 
bakanlıkların çalışma konularında yer alırlar. 
Onun için tütünün fiyatını Gümrük ve Tekel 
Baaknlığı yün ve pamuğun fiyatına Ekonomi 
Bakanlığı, hububatın ve yağlı tohumların fi
yatına da Ticaret Bakanlığı müessir olmakta
dır. 

Fakat hangi Bakanlığın çalışma konusunu 
teşkil ederse etsin, bütün bunlar birer zirai 
mahsuldür. Zirai mahsullerin fiyatı mevzu
bahis olduğu zaman Ziraat Bakanlığının birinci 
derecede söz sahibi olması gerektir. Ziraat Ba
kanlığının bu hususta birinci derecede söz sahi
bi olabilmesi için de Bakanlığın, zirai mahsul
lerin maliyeti, köylünün hakiki geliri hakkın
da müspet rakamlara müstenit bilgisi olması 
lâzımdır. 

Biz Ziraat Bakanlığının, zirai mahsullerin 
maliyet hesaplariyle meşgul olduğunu, bu iş
lerle meşgul olacak bir bürosu bulunduğuna 
göremedik. Zirai mahsullere, bu arada pamu
ğa, tütüne, afyona, hububata Bakanlıklarca 
tâyin olunan fiyatlar memlekette geniş mikyas
ta itiraz ve şikâyetlere yol açmıştır ve açmak
tadır. Köylü gayet haklı olarak, verilen fiyat 
larm az olduğunu ve mağdur olduğunu ileri 
sürmektedir. 

Onun için Ziraat Bakanlığının maliyet mese
lesi ve hesaplariyle incedeu in^oye meşgul ol
ması gerektir. Köylünün bir türlü borç altın
dan kurtulamayışımn sebeplerinden birisinin de 
yetiştirdiği mahsulün mahiyetini bilmeden ma
lına fiyat tâyin edilmesinde ve çiftçinin haki
ki gelirini bilmeden vergi alınmasında aranma
sı gerektiğine inanıyoruz. 

Köylü ödemekte olduğu vergiden şikâyet 
ederken ve "Hükümet çiftçilerin gelir vergisi 
dışında bırakılacağını, bu suretle çiftçinin ko
runacağını ileri sürerken bir taraftan da arazi 
vergisinin % 100 nispetinde artırılması hakkın
da tasarılar hazırlanmaktadır. Küylii ağır bir 
vergi yükü altında kıvranırken arazi vergisine 
yeniden zam yapmak, sonra da köylünün kal
kınmasını beklemek ancak hayal mahsulü olabilir. 

Vergi bahsinde sayım vergisi üzerinde dik
katle durulmalıdır. Hayvanların yaşadıkları 
mmtakalar, bu mmtakalardaki fiyatlar ve hay
vanlardan alman gelir düşünülmeden ve göz-
önüne alınmadan vergi tahsili bugünkü maliye 
prensiplerine uygun değildir. Köylünün bir yük-
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ten kurtulması, hayvan mevcudundaki azalma
nın durdurulmasına yardım edebilmesi için Sa
yım Vergisinin ya kaldırılması veya bu vergiye 
yeni bir şekil verilmesi zaruridir. 

Ziraatte kredi işi büyük dâvalardan birisidir. 
Orrnn ifîn ı""fincü mesele olarak zirai krediye 
temas edeceğiz 

Memleketimizde Devletin zirai kredi müesse
si olan bir tek teşekkül vardır. O da Ziraat 
Bankasıdır.. 

Adım her zaman saygı ile anacağımız Mit
hat Paşa'nın kurmuş olduğu bu teşekkülün iti
barî sermayesi bugün 100 milyon liradan iba
rettir. 

Fakat bankanın ödenmiş sermayesinin, 1945 
yılından devrolunan miktara 3202, 4817 ve 4900 
sayılı kanunlarla verilen tahsisatın, 1946 yılı
na ait muhtemel kârdan ayrılacak mi1 tavın ve 
bu yıl tahsil olunan iane hisselerinin ilâvesin
den sonra, 1946 yılı sonunda ancak 70 milyon 
liraya baliğ olması mümkündür. 

Bu ödenmiş sermayeye, kullanılması caiz 
olan ihtiyat ve karşılıklarla zirai reeskont me-
nabilinin ilâvesinden sonra, bankanın zirai 
kredi menabii Eylül 1946 sonu itibariyle ancak 
120 milyon liraya varmaktadır. 

Ziraat Bankası bu menabii kullanmaktadır. 
Tarım Satış Kooperatifleriyle birliklerine açılan 
ve ticari kredi mahiyetinde olan 13 milyon liralık 
kredi hariç olmak şartiyle Eylül 1946 sonu itiba
riyle kredilerden bankaca plase edilen miktar 
ancak 123 milyon lira tutmaktadır. 

Bu miktar, millî gelirimizde kıymeti bir kaç 
milyarı aşan zirai istihsalâtm yanında ne kadar 
cüzi kalmaktadır. Bu miktar 15 milyinu aşan 
Türk çiftçisinin kredi ihtiyacına cevap teşkil 
edebilecek bir yekûn değildir. 

Onun için Ziraat Bankasının ödenmiş serma
yesinin terakümünü uzun yıllara bağlı bırak
mamak, geniş bütçe tahsisleriyle bunu karşılmak 
ve bankanın, Türk çiftçisinin hakikî kredi ihti
yacını hakkiyle karşılıyabilmesi için yeni bir ka
nunla sermayesini yüz milyonu pek çok üstüne 
çıkarmak gerektir. 

Temas edeceğimiz dördüncü mesele şudur: 
Memleketimiz, istihsal ve ziraat şekli bakı

mından maalesef henüz iptidailikten kurtulama
mıştır Nüfus ve hektar basma isabet eden zirai, 
verim orta çağ hududunu henüz aşmamıştır. 
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Zirai verimi artırmak için sulama işleri, top

rağın kuvvetlendirilmesi, iyi tohum kullanıl
ması, zirai işletmenin canlı ve cansız demirbaşla
rının bugünkü icaplarına göre seçilmesi, muzır 
hayvanlar, haşereler ve hastalıklarla mücadele 
edilmesi, kemale gelen mahsulün tarlada ve har
man yerinde zıyaa uğramaması düşünülecek nok
talardandır. 

Ziraat Bakanlığı maalesef bu sahalarda çalı
şan ve muvaffak olan bir teşkilât değildir. 

Ziraatımızın muzır hayvanlardan, haşereler
den ve çeşitli hastalıklardan görmekte olduğu za
rarı rakamlaştırarak ortaya koymak lâzımdır. 
Bu takdirde karşımıza çıkacak rakamların, bizde 
büyük endişeler uyandıracak seviyelere yüksele
ceğine eminiz. Fakat baş vurulacak tedbirlere 
hakikî değerini verebilmek için, mâruz kalman 
zararları cesaretle görebilmek medeni icaplara 
uygun bir hareket olur. 

Bir profesör, yalnız tohumluklarla intikal 
eden Sürme hastalığının buğdayda senevi 20 -
28 milyon lira arasında bir zarara sebep olduğu
nu yine bakanlığın yayınladığı bir kitapta yaz
maktadır. 

Ziraat Bakanlığımız yapılmış olan mücade
lelere ait rakamları zaman zaman gözönüne koy
maktadır. Halbuki, yapılması gereken mücadele 
hacminin düşünülmesi ve ona göre çalışılması ge
rektir. 

Köylüyü, çalışmalarını semereli kılacak bir 
tarzda, bugünkü icaplara uygun demirbaşlarla 
teçhiz etmek lâzımdır. Ziraat şekillerinde deği
şiklik yapılmasına lüzum ve zaruret vardır. Çün-
ki zirai verimi çoğaltacak olan şey, manhasıran 
iş saatlerinin artırılması değildir. Elle tohum ek
me, kara sapanla toprağı karıştırma, hububatı 
elle yolma veya kavrama, orakla biçme gibi orta 
çağ bakayası ve medeni alemde utanç verici 
usuller terk olunmalı, Tarım Bakanlığı artık ha
rekete gelmelidir. 

Donatım meselesinin portesi, başarılması ica-
beden işin hacmi ve bu iş için gerekli sermayenin 
hakikî miktarı tesbit olunmalı ve bu sahada oya
lanmaktan artık vazgeçilmelidir. 

Sulama işlerine hız verilmesi gerektir. Zirai 
verimi belki de on misli artıracak olan bu kadar 
hayati sulama işleri için şimdiye kadar sarfolu-
nan paranın, bir tek bina için sarfı düşünülen 
paradan daha az olduğunu hatırlamak ıstırap 
verici bir haldir. 
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Ziraai araştırmalara büyük mikyasta önem 

verilmesi, zirai nebatların eyileştirilmesi, iklim 
şartlarına uygun yüksek verimli ve kıymetli yeni 
çeşitler bulunması ve bunların ziraata sokulması, 
standardizasyon esasları gözönünde bulunduru
lacak noktalardan olmalıdır. 

Zirai mahsullerimizin cihan pazarlarında 
aranmasının sebebini, bu mahsulleri yetiştir
me hususunda inhisara sahip oluşumuza değil, 
cins ve evsaf üstünlüğüne borçlu olacak kadar 
ileri gitmemiz lâzımdır. 

Memlekette yer yer, parça parça ve biri bi
rinden ayrı müesseseler vücude getirmek, zirai 
siyasetimizde yeralması gereken araştırma işle
rini başarısızlığa uğratabilir. Onun için muhte
lif bölgelerde kurulan ve araştırma işleriyle gö
revlendirilen müesseseler, Bakanlıkta merkezî 
bir teşkilâta bağlandığı takdirde, bu merkezî 
teşkilâtın, mevcut olması gereken ziraat siyase
timize uygun olarak yapacağı sevk ve idare sa
yesinde daha verimli çalışabileceği kanaatmda-
yız. 

Nüfusunun % 81 i çiftçi olan, iklimi her çe
şit zirai mahsulleri yetiştirecek şekilde şartları 
ihtiva eden ve baştan başa bir ziraat diyarı olan 
memleketimizde günlük ekmeğimizi temin için 
yabancı ülkelerin huğdayma, ununa muhtaç ol
duğumuz yılları unutmamak ve bu sıkıntılı yıl
ların içine tekrar düşmemek gerektir. Bunun 
için de, Ziraat Bakanlığının bugün mahrum ol
duğu uzun müddetli, plânlı ve programlı bir 
ziraat siyasetimiz olmalıır. 

Gün doğarken başlayıp karanlık basıncıya 
kadar ve hayvanları iş yerinde yıkılıp kalıncı-
ya kadar çalışan Türk çiftçisi artık bir gün
lük geçinme için yaşayıştan kurtulmalıdır. 

BASICA N— Söz alan daha sekiz arkadaşı
mız vardır. 

Açık oyların sonucunu arzediyorum: 
Tekel Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Ka

nununa (317) zat rey vermiştir. (294) kabul, 
(23) red oyu verilmiştir. Muamele tamamdır, 
kanun (294) oyla kabul edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1946 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanuna (304) zat 
rey vermiştir. (297) kabul (5) red, (2) çekin-
ser oyu verilmiştir. Muamele tamamdır, kanun 
(297) oyla kabul edilmiştir. 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1946 
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yıh Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde j 
değişiklik yapılması hakkındaki kanuna (310) | 
zat rey vermiştir. (308) kabul, (2) çekinser oyu j 
verilmiştir. Muamele tamamdır, kanun (308) | 
oyla kabul edilmiştir. 

Posta, Telgraf ve Telefon işletme Genel Mü- ! 
dürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) j 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında- , 
ki kanuna (311) zat rey vermiştir. Muamele ta- j 
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marndır, kanun (311) oyla kabul edilmiştir. 

Şekerden alman munzam İstihlâk Vergisinde 
yapılan indirmelerin onanması hakkındaki ka
nuna (305) zat rey vermiştir. Red ve çekinser 
yoktur. Muamele tamamdır, kanun (305) oyla 
kabul edilmiştir. 

Öğleden sonra saat 15 te müzakereye devam 
edilmek üzere oturuma nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 12,25 

)>&<* 

Î K I N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel 

KATÎPLEE : Necmeddiu Sahiı* Sılan (Tunceli), Dr. Fahri Kurtlus (Rize). 

BAŞKAN —-Oturum açılmıştır. Tarım büt
çesine devam ediyoruz. 

ZÎYA ERSİN CEZAROĞLU (Tekirdağ) — 
Sayın arkadaşlar söz sırası biraz geç geldiği için 
söyliyeceğim bütün mevzuları benden evvelki ar
kadaşlarım büyük bir vukuf ve salâhiyetle tekrar 
ettiler. Ben uzun zamanınızı almamak için kı
sa kısa kendi görüşlerimi arzedeceğim. 

Memleket nüfusunun büyük kısmını ve ana 
kısmını kavrıyan Ziraat bütçesi ne kadar tetkik 
edilse ve ona ne kadar dikkat ve itina ile bakıl
sa o kadar yeri vardır. Ziraat bütçesinin tetki-
kmda noksan gördüğüm bazı işler şunlardır: 

Hububat müstahsili olan büyük çiftçinin esas 
araçlarının bırakılmış, tahsis edilmiş olan büt
çedeki miktarı pekazdır. Memlekete ithal edil
mesi lâzımgelen vasıtaların en büyük kısmını on
ların ihtiyacına hasreylemek lâzımgelirdi. 

Bu Maliye bütçesinde gördüğüme göre bir 
buçuk milyon lira gibi ufak bir miktardır. Bu
nunla 100 traktör ancak alınabilir. Yüz traktör 
bu memleketin neresine kâfi gelebilecektir. İs
terdim ki maddi, medeni ve muasır çiftçilerle ay
nı piyasaya mal sürmek mecburiyetinde kalan 
çiftçilerimize bu hususta büyük bir fonla hariç
ten ithal edilebilecek makina ve sair aletler kar
şılığı olarak buraya büyük bir rakam konsun. 

Bir de hububat çiftçisinin, kendi münavebe 
usullerini takviye ve tenmiye edecek yahut usul-

lendirecek şekilde onlara yeni ve sınai nebat
lar ekilmesi için yol gösterilsin ve bu program-
laştırılsın. Misal olarak arz ediyorum; hububat 
çiftçisine; münavebe devresinde ay çiçeği deni 
len bir nebatı ekmeleri için yardım etmelidir. 
Bütün Trakya çiftçileri bundan istifade ederler. 
Ayçiçeği, ekildikten sonra buğday arpaya fayda 
veren ve aynı zamanda da yağlı tohumları da 
birinci sınıf bir ihraç maddesidir. Tohumundan 
yağ çıkar, kabuğu, sapı yanar. Orman sıkıntı
sına düşmüş olan halka, bilhassa Merkezî Anado
lu halkının, tarlanın hakkı olan gübreyi yak
maktan kurtarır. Çok faideli bir nebattır. Ay
çiçeği Anadolu'nun her tarafında yetişir. Mü
him bir varidat kaynağıdır. Bilhassa Trakya 
çiftçinin yüzünü güldüren, borcunu ödiyen Ay-
çiçeğidir. Az gıda alan Merkezî Anadolu çiftçi
si bu suretle de bol vitamine kuvuşmuş olur. 
Çünkü Ayçiçeği vitamince çok zengindir. 

İkincisi; hayvan mahsulleri ve hayvan cins
leri. Ziraat konusunda, hayvanın adedi, teksi
ri kadar keyfiyetinin ıslahı ile memleketin ana 
serveti artırılmış olur. Alelade bir Anadolu sı
ğırı günde üç kilo süt verirse, Anadolu hayvan
larına çok yakın olan mütahassısları tarafından 
her taraftan kolaylıklar yetiştirilcbileceği tes-
bit edilen Montofon tipi sığırlar günde 10 - 20 
kilo süt vermektedir. Bir senelik vasati süt ve
rimi 3 000 kilodur. Bu, yerli hayvanlarımızdan 
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daha kolay beslenir. Sığırcılık bahsine pekaz 
tahsisat konmuş olan Tarım bütçesine isterdim 
ki hiç olmazsa bir kaç yüz înek getirilebilsin. 
Şimdiki vaziyet zannediyorum, devlet elinde, 
ancak 10-20 inek vardır. Bundan hâsıl olacak 
'Möntofon yavrularının memlekette yayılabilme
si için onlarca hattâ yüzlerce sene lâzımdır. Bu 
hayvanlar kolya beslenir, kolay ürer yalnız ilk 
olarak tedarik için biraz para ister. Bu işe 
ehemmiyet verilirse kısa bir zamanda hayvan
cılık sermayesini on misli artıracak olan bir ted
birdir. Bunu sayın Bakandan sene içinde bütçe
nin şurasından, burasından yapılacak tasarruf
larla muhakkak bir çare bulup memlekete sâf 
Möntofon ırkından hayvanlar getirilmesini say
gı ile rica ederim. 

Yine azıcık bu âletlere dönmek istiyorum. 
Donatım Kurumunun şimdiye kadar yapmış ol
duğu alet ithalleri ve tevzii hiç bir zaman çift
çinin ihtiyaçlarına tevafuk edecek vaziyette olma
mıştır. Belki buraya büyük paralar da kon
muştur. Amma şurada söylemek zaruretindeyim 
ki, yıllarca peşinden koştuğumuz halde vesi
kaları elimizde kaldı. îki sene sıra ile aldığımız 
balya teli vesikaları tele çeviremedik. Bu vesi
ka, memleket dahiline ithal edilmiş olan teli ha
kiki fiyatla almak imkânını veren bir vesikadır. 
Nihayet bu tellerin çürüdüğünü de bir çok yer
lerden öğrendik. 

Yine ziraat işlerinden bir orman konumuz 
vardır. Orman Kanunu yeniden tedvin edileli 
ancak 1,5 sene geçti, iki sene bile olmadı. Fa
kat bu kadarcık müddet sonra da olsa bu ka
nunun yeniden tanzimine ihtiyaç olduğu su
nunla sabittir ki, memlekette kereste fiyatı pa-
halılaşmiş. istenilen yerde, hattâ büyük pa
zarlarda dahi istenilen evsafta kereste buluna
maz olmuştur. Memlekette kerestenin fiyatı hem 
çoğalmış ve hem de nispetsiz bir hal almıştır. 
Üç' kuruşluk kerestenin 15 kuruşa kadar çıktı
ğı yerler olmuştur. Lâkin bazı yerlerde yirmi 
kuruşa, da ararsanız bulamazsınız. Her ağaç 
biten yeri ormana dâhil addederek hiçbir zaman 
ormaiı ölmıyan yerleri de ağaç kesilmiyen mlü-
tâkadan addettiğimizden bugünkü hâl doğmuş-

!tür. Yoksa memleketin şurasında burasında 
btiluhup, Devlet ormanlarına iktisaden hiçbir 
zaman yaramıyacak olan ufak tefek ağaçlıklar
dan, sanatı ormancılık ve kömürcülük olmı-
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yan köylüler dahi boş zamanlarında gider ve 
bir iki araba odun alır ve bunlardan kiloya 
gelıniyecek kısmını kendileri yakar üst tarafını 
pazarlarda satarlardı. Bu suretle hem kendi 
gaz ve tuz parasını çıkartır hem de şehirlinin, 
kasabalının küçük esnafın odun ihtiyacını tat
min ederlerdi, işte bu vasıfta olan ağaçlıklara 
dahi orman denildikten sonra büyük bir sıkın
tı hâsıl olmıya başlamıştır. Onun için bu tah
dit işlerinin yakın bir zamanda bir intizama ko
nulması lâzımdır. Çünkü bu şekli tatbik köy
lülerin ahlâkını değiştirmektedir. Birçok yer
lerde köylü hergün ekmek pişirir ve hergün 
ekmek pişirmek işi muhakkak odunla olur. 
Odun bulunmıyan yerlerde halk hayvanının sa
manlarını yakıyor ve binnetice hayvanların 
hakkını ocağa vermiş oluyor. Bu yüzden ile
ride hayvan yiyecek ihtiyaçlarından dolayı mu
hakkak bir sıkıntı çekilecektir. Hayvanın yal
nız samanla beslcnmiyeeeğini ve samanın gıda 
olmadığını bilirim. Fakat bununla hiç olmazsa 
hayvanı, mihaniki tesirleri dolayısiyle tatmin 
eder. Binaenaleyh hayvana ait olan bu samanı 
biz yakarsak hayvanlar bizden davacı olacak
lardır. 

Orman konusunda büyük bir salâhiyetle ko
nuşan Sayın arkadaşım ihsan Yalçın'a bu ko
nuda bana söyliyecek söz bırakmadığından do
layı bilhassa teşekkür eder, kendisinin bütün 
noktai nazarlarına iştirak ederim. 

Ziraat işleri derken hayvan konusunun içe
risinden hiçbir zaman ayrılmıyacak olan bir de 
mera konusu vardır. Arkadaşlar büyük şehir
lerde günlerce ve haftalarca hattâ bütün kış 
et sıkıntısı çektiğimiz ve süt bulamadığımız 
bu devirlerde mera konusunu bu Meclisin salâ
hiyeti ve konuşması dâhilinde görürüm ve ri
ca ederim ki, buna bir çare bulalım. 

Toprak Kanununun görüşüldüğü zaman o 
zamanki Başvekil Ziraat Vekiline, tanıdığım 
birçok mebuslara ve hattâ daha büyük şahsi
yetlere telgrafla müracaat ellim, il ayvan ye
tiştiriciliği ile geçinmekte ulan ve Devletin 
hayvan yetiştiriciliği vesikamı da haiz ulan çift
çilere ya ellerindeki meralardan, yan utta Dev
let elinde olup ta tevziden hariç bırakılmak üze
re bu yetiştiricilerin ihtiyacına kâfi miktarda 
mera bırakılmasını dilemiştim. Toprak Kanu
nunda bu mera bahsine dair hiç Ur şey yoktur 
arkadaşlar. Toprak Kanununun, inyaallah da-
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ha iyi ve güzel zamanlarda tatbiki sırasında yi
ne bu mer'a işinin ele alınmasını dilerim. Göçe
be hayvancılık demek, olan bizim bugünkü kı
şın başka bir tarafta, yazm başka yerde ve rast-
gele dolaşan bir usulle hayvancılığımızın ilerle
mesine imkân yoktur. Bu şekilde bir hayvancı
lık memlekete hastalık nakletmekten ve hayvan 
sağlığı bakımından hiç bir zaman tecviz edile-
miyecek ve gayri iktisadi olan bir hayvan ye
tiştiriciliğidir. Hayvan mer'a ile yetişir. Ve mu
hakkak surette hayvan konusu ele alınmalıdır. 
Mer'a konusu ele alınmazsa memleketin başlıca 
serveti ve ihraç maddesi olan hayvancılık çok 
zarar görür. 

Arkadaşlar hepimiz hatırlarız bu memlekete 
Marsilya'dan un gelirdi. Kendi ihtiyacımız ye
tişmediği zamanda biz bu memlekete hayvan 
ihraç ederdik. İzmir'den, adalara Malta'ya 
hattâ Marsilya'ya kadar hayvan ihraç ederdik. 
Binaenaleyh yakın zamanda ziraat işlernide biz
den çok ileri olan memleketler hububat yetiş
tirmek suretiyle Anadolu çiftçisine piyasalar 
kapar, çiftçimizi sıkar. Memleketimizden fev
kalâde istifade ederek hayvancılık babında, yo
lunda ileriye gidebilmemiz için muhakkak mera 
lâzımdır. Memleket çiftçisini kurtaracak yegâne 
çare hayvan yetiştirmektir. Hayvan yetiştir
mekle hem memleketimiz et ihtiyacını temin 
eder, hem de ihraç edeceğimiz hayvanlarla bol 
bol döviz temin ederiz. 

Mâruzâtım bu kadardır. Asil Türk çiftçi
sinin kendi ihtiyaçlarını hazırlamakta Büyük 
Meclisten daha dikkat ve önemli işlerin tacil 
edilmesini ve bunun ivediklikle ele alınmasını 
arzeder ve çiftçiler önünde hürmetle eğilirim. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Arkadaşlar, daha 13 arkadaş 
söz almıştır. Burada konuşacak olan arkadaş
ların bu vaziyeti nazarı itibara alarak kendisin
den sonraki arkadaşlara söz imkânını vermele
rini rica ederim. 

Buyurun Eminittîn Çeliköz. 

EMÎNÎTTÎN CELÎKÖZ (Balıkesir) — Muh
terem Milletvekilleri, aziz arkadaşlarım, Tarım 
Bakanlığının Bütçesi münasebetiyle, Orman Il
ımım Müdürlüğü de dâhil, bütün rakamları gör
düm. Kendi kanaatıma göre, bu rakamlar 
içerisinde, istiyebileceğim bazı dileklerim var
dır. Onun için huzurunuza geldim. Tarım | 

.1946 0 : 2 
Bakanlığından çiftçilerimize muallimlik etmek 
hususunda biraz daha fazlaca gayret gösterme
lerini diliyeceğim. Dere. cav. ırmak kenarlajpr 
İn bulunan şehirler, köyler birçok vasıtalar 
tarlalarını suluyorlar. Bizim memleketin ova
sında sulıyamıyorlar. Kuyudan su çekmek için 
motor gibi vasıtalar arıyorlar, bulamıyorlar. 
Acaba Zirai Donatım Kurumu, Zirai Kombina* 
lar bu işi başaramazlar mı? Bu işle alâkalan
sınlar, bu işi halledecekler gibi geliyor bana. 

Orman işine gelince; orman, işleri bu sene 
epiyce yolunda gitmiştir. Fakat buna rağmen 
Tahdit Komisvonundan pek memnun değiliz. Zi
raat gerek Kepsut, gerek Savaştepe'de gerek 
Balya'da yapılan tahdit işlerinden yüzlerce in
san mahkemelere düşmüştür. Ve pek çokları da 
bu mahkemeleri parasızlık, vakitsizlik yüzünden 
yürütememişler, yani kesmişlerdir. 

Bu orman işi hakkındaki mütalâalarımı bel
ki dağıtırım, belki içim çok kaynak olduğu 
için uzun söylerim diye çekindim de, söyliye^ 
çeklerimi yazıverdim. Çok kısadır, okuyaca
ğım : 

3116 sayılı Orman Kanuniyle bunun ekleri 
Tarım Bakanlığının sonradan çıkardığı zeytin
ciliği, Toprak, Çay Kanuniariyle âdeta ihlâl 
edilmiştir. îskân. Tapu ve Medeni kanunların 
ahkâmında da 3116 sayılı kanuna âdeta karşı 
koyar derecede zıt olan noktalar vardır. Bun
lar gözönünde tutulmak çok lâzımdır. Bütçesi
ni kabul edecek olduğumuz ve çok iyi vazife 
beklediğimiz orman teşkilâtının başarılı iş göl*-
meşini istiyorsak, arzettiğim bu birbirine "zıt 
hükümler iyice incelenmeli, tsaret ettiğim bu 
nokta üzerinde Hükümetin derhal bir hazırlık 
yaparak kanuni bir teklifte bulunmasını zaruri 
görüyorum. 

Ormanlarınız için her bakmdan titiz ve kî»* 
kanç davranırken teşkilâtın daima birbirine zıt 
ve mütedahil kanun mevzuları arasında : çırpın
masına göz yumarsak, bu karışıklığa el koymaz
sak - acık söyliyeyim - bundan müspet netice al
mak imkânı hâsıl olamaz. Sonra orman tahdit 
işleri de maksadı sağlıyacak bir şekle konulma-
lıdr. Tahdit işlerinde çalışan memurların yolluk* 
lan harcırah kararnamesine göre olmalıdır. Or
man Tahdidi Kanunu güttüğü gayenin biran evvel 
tahakkuku için komisyonlara bir de mühendis 
verilmelidir. Bir de Ziraat mühendisi verilmeli
dir. Esasen onlar üç kişidir bir reis, bir yardım-
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fel bir de hukukçu vardır. Fakat ben bunlardan 
başka bir daha yardımcı mühendis bir de zira
at mühendisi istiyorum. Bunların ehemmiyetle 
nazara alınmasını çok rica ediyorum. Bu cihet 
nazara alınarak kanun ona göre hazırlanmalı ve 
sağlanmalıdır. 

Ormn içinde dağınık olarak bulunan 4 - 5 ha
neli köyler vardır. Ormanların selâmeti ve hattâ 
diyeceğim, köylünün kendi selâmeti ve iyi yaşa
ması için bular ormanlardan çıkarılmalıdır. Ev
leri gayet basittir. İskân Kanununa göre bunlar 
orman dışında yerleştirilerek daha müstahsil 
ve verimli hale getirilmesi lâzımdır ve bu pek 
ehemmiyetle nazarı itibara alınmalıdır. 

Yabani zeytin ağaçlarının aşılattırılması hak
kındaki 3573 sayılı kanundan Devletin umduğu 
ve beklediği neticelerin biran evvel alınabilmesi 
mümkün olmamıştır. Çanakkale vesair mıntaka-
lardaki bulunan arkadaşlar bunu çok iyi bilirler, 
çok fena neticeler vermiştir ve bu sosyal hizme
tin kısa bif zamanda tahakkuku ve bunun için 
fakir köylülerin aşılı zeytinlik sahibi olabilmeleri 
için zeytinlik içinde bulunan diğer ağaç nevile-
rinin temizlenmesi işinin Devlet işletmelerine 
yükletilmesi çok iyi olacaktır. Tevzi edilen saha 
dahilindeki odun, kömür, kersteden istifade et
mek, ve deliceleri aşılamak istiyenlerin kötü ni
yetlerinin önlenmesi gerekir. Bunun için kanun
daki kifayetsizliği giderilmesi çok lâzımdır. Ka
nunda maksadı sağlıyacak değişikliklerin yapıl
ması çok lâzımdr, nazarı dikkate alınması gere
ken ehemmiyetli bir noktadır. 

înşaallah çay, toprak kanunlarındaki ağaç
lık tâbirlerindeki yanlış anlaşışları yetkisizliğe 
meydan verecek noktaların giderilmesi çok önem
lidir. Daha açık ifade edeyim: Bu cihet tarif 
eileerk, tatbikatta karışıklıklara ve hattâ kakış
malara meydan verilmiyecek şekilde değişiklik
ler yapılmalı ve bu, ehemmiyetle nazara alın
malıdır. Köylülerin ormandan istedikleri kö
mür, odun, kereste ve saire için işletmelerin ha
reketlerinde esas tutacakları iyi ve mükemmel 
hükümler konulmalıdır. Bundan başka Orman 
işlerinin düzenlenmesi, mahrukat, ve mahsulât 
ve buna benzer başka işlerde orman mahsulâ
tından istifade için, köylüleri bir sürü kâğıt ha
zırlamakla ödevlendiren hükümlerin basitleşti
rilmesini isterim ki, bunu kendi kendime içim
den pek yerinde bulurum. İleri bir görüşle ar-
zedeyim ki, orman işlerimiz düzenlenmek ve 
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yriii bi.' istikamet verilmek istiyor. Bu pek 
açık bir şey... İzah edilmek istenıiyen bir ha-
kikattii'. Tarım Bakanlığının bütün talepleri
nin üstündo duracağını umarım. Hükümetin 
programı yayınladığındanberi daima iyiye ve 
halkın işlerinin kolaylığına doğru gitmeyi 
vo daima güzele-doğru koşmayı Tarım Bakan
lığının şiar edindiğine inanıyorum, dileklerim ye
rini bulur inancındayım. Tarım Bakanlığının 
ilerdeki günleri iyilikler, kolaylıklar ve başarı
larla dolu olsun dilerim ve isterim. 

BAŞKAN — Hüsamettin Tugaç. 
HÜSAMETTİN TUĞAÇ (Kars) — Efendim, 

mera mevzuu üzerinde konuşacağım. Fakat 
daha evvel birinci oturumda söz alan Demokrat 
Partiyo mensup arkadaşımızın esaslı ve şümul
lü tenkitleri üzerinde gayet kısa bir mütalâa 
arzedeceğim. 

Arkadaşımın faydalı addettiğim tenkitleri
nin. politika kısmını bir tarafa bırakırsak, bir
çok cihetlerine şahsan iştirak ediyorum. Ye
rinde buldum, faydalıdır. Yalnız şunu belirt
mek isterim ki arkadaşım, memlekette sınai 
alanda büyük adımlar atıldığı halde tarım ala
nında bir iş görülmediğinden bahsettiler. Eğer 
yanılmıyorsam, daha evvel partimize mensup 
olup da şimdi Demokrat Partide bulunan arka
daşların da itiraf edeceklerini zannettiğim veç
hile, keyfiyet böyle değildir. Nasıl ki sınai 
alanda ileri adımlar atılmışsa, birçok fabrika
lar kurulmuş, memleketin önemli ihtiyaçları
na cevap verecek bir duruma isal edilmişse, 
bunun gibi tarım alanında da bazı müesseseler 
kurulmuş, hattâ, Yüksek Ziraat Enstitüsü gi
bi göğsümüzü kabartacak, iftihar edeceğimiz 
müessese vücuda getirilmiş, fakültesi kurul
muş ve nihayet bir memleketin ziraat alanında 
umumi kalkınmaya mukaddeme teşkil edecek 
ve onun ilk şartlarını vücuda getirecek işler gö
rülmüştür. Bunu inkâr etmek, yahut inkâr 
demiyeyim de, bunu görmemezlikten gelmek, 
zannederim, yerinde olmaz. 

Demin bir arkadaşımın da söylediği gibi bir 
zaman Marsilya'dan un alırdık. (Kiremit de 
sesleri.) Bugün hububat ihraç edecek durum
dayız. Binaenaleyh bunlar terazinin müspet ke
fesine konacak işlerdir. 

Arkadaşımın söylediği mühim bir nokta var
dır. Zirai kalkınmada uzun vadeli program 
yapmalı, iş başına hangi Bakan gelirse gelsin. 
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bunun üzerinde devamlı surette çalışmalı ve 
onu tahakkuk ettirmelidir. Zannederim bundan 
başka iş de yapılamaz ve aksinin olacağını da 
düşünemiyorum. 

Şimdi arkadaşlar, mera konusuna temas 
edeceğim. Benden evvel Tekirdağ Milletvekili 
Cezaroğlu arkadaşımın umumi olarak tebarüz 
ettirdiği mera işini bendeniz bu işin özellikle
rini sinesinde taşıyan Kars Vilâyetinin bir der
di olarak arzedeceğim. Kars Vilâyeti dediğim 
zaman bunu Doğu bölgelere teşmil etmek im
kânı da vardır. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki 
Kars İli hayvancılık hususunda memleketimizin 
ileri, gitmiş bölgelerinden birisidir. 600 bin kü
sur hayvan bu ilde yetişir. Maalesef bizim 
memleketimizde hayvan bakım keyfiyeti henüz 
iptidai şekilde olduğu için bugünkü duruma 
göre meraya çok ihtiyaç vardır. Elbette daha 
müterakki memleketlerde mera keyfiyeti pek 
mevzuubahis değildir. 

Hayvan gıdaları daha verimli, daha elve
rişli şekilde istihsal edilir ve hayvan onunla 
tegaddi eder. Bu suretle 3 kilo yerine 20 kilo 
süt alınır. Memleketimiz bu duruma girinciye 
kadar, o bölgelerin meraya çok ihtiyacı var
dır. Mera işini Toprak Kanunu halletmemiştir. 
O kanun merayı kültür arazisi olarak mütalâa 
etmiştir. Bu mütalâa; umumi bakımdan naza
ra alınırsa belki doğrudur. Fakat Kars ve Do
ğu bölgelerinde hububat istihsalinden ziyade 
hayvancılık verimli ve kârlı olduğu için kıraç 
yerlerde, ,. daha doğrusu dağlık arazide tarla 
ekmezler. Oralarını mera olarak kullanmak 
halkm menfaati iktizasmdadır. Çünkü ova kıs
mı zaten ziraate kâfi gelmektedir. Bu şekil 
senelerdenberi devam eder gider. Fakat çok ka
rışık ve kavgalara yol açar. Şayanı teessüf tür ki, 
o bölgenin bu işi bu güne kadar başarılmamıgtır, 
§imdiyo kadar köylüler hudut bölgesi olan bu ilde 
birbirleriyle daima mücadele halindedirler, her se
ne mera dâvası için kavgalar olur, hattâ adam 
öldüğü de vâkidir, her sene bu tekerrür eder 
durur. Vilâyet bu işi halledemez, vilâyetten 
bir heyet gönderilir, mera güya taksim edilir, 
fakat bu taksim köylüleri tatmin etmez. Bir 
köy diğerinden daha az almıştır, birbirlerine 
sınırları geçmiştir, velhasıl katî bir hal çare
sine bağlanmadan bu münazaalar uzar gider. 
Mera Devletin elindedir. Şahıs üzerinde pek 
azdır. Köylünün malı olarak ta yine azdır. 
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Bunu köylüye taksim icabetmektedir. Tarim 
Bakamdan çok rica ediyorum, ehemmiyetle 
bu mesele üzerinde durarak mera için yapılage-
len kavga ve münazalara bir son vermek maksa
dı ile bu işi önemle ele alsınlar, eğer Toprak-
Kanunu çerçevesi içinde bunun halli imkânı 
varsa biran evvel heyetler gönderip tesbit et
sinler ve bundan sonra da merayi artık tekrar 
taksime lüzum kalmadan bir defa da kökünden 
haleltsinler. Fikirmce bu Toprak Kanunu bu 
meseleyi halledemiyor, sebebi meralar da kül
tür arazisi sayılmıştır, köylüye ancak 20, 30 dö
nüm olarak tevzi edilebilir. Bunu böyle muva
zaalı bir şekilde halletmektense ek bir kanunla 
mera işini mera olarak halletmek daha muvafık 
olur. fikrindeyim. Evet mera işi belki bazı 
yerlerde önemli olmıyabilir ve bunu Toprak Ka
nunu derpiş etmemiş alabilir, fakat arzettiğim 
gibi benim teftiş bölkem olan Kars vilâyetinde 
ocaktan ile kadar bütün parti kongrelerinde 
halk bunu tekrar tekrar temenni ve talep etmiş
tir. Bunu huzurunuzda tebarüz ettirmeği vazi
fe bilirim. O bölgede böyle bir hususi durum 
olduğu için belki özel bir kanunla işe girerek bu 
dâvayı halletmek lâzımdır. Bunun yanında Ta-, 
rım Bakanlığımızın yapacağı diğer bir iş de 
şudur : Kars hayvan yetiştiren bir bölge olmak
la beraber, maalesef hayvan bakımı yönünden 
geridir, hayvana yem verilmez, otla beslenir, 
alman süt nisbeti de bununla mütenasip olaca
ğı tabiîdir. Onun için halka yüksek randıman 
elde edecek hayvan yemi tohumu verilmelidir 
vo istihsal usullerini de öğretmelidir. Bu iş 
mera meselesi kadar ehemmiyetlidir. Çünkü1 

hayvandan alınacak gıda maddelerinin çoğalma
sını sağlamış olur. 

Bu bölgenin önemli ihraç maddesi olan yağ 
ve peynir, ticarette ehemmiyetli yer tutmakta
dır. Bunun yanında istirham edeceğim bir ci
het te şudur: Bu bölgede veteriner teşkilatı yok 
denecek derecede azdır. Veteriner teşkilâtı-
memleketimizin diğer yerlerinde ne kadarsa 
Kars vilâyetinde de o kadardır. Hattâ maale
sef o kadar da yoktur. Mevcut kadronun onda 
ikisi ancak mevcuttur. Kongreleri de dilekler 
meyanmda bu mesele önemle ileri sürülmüştür. 
Bendeniz ormanın mevcut kadrosunu kâfi gör
memekteyim. Bu kadrolar iki misline çıkarıl
ması gereklidir. Bu suretle ancak her yerde 
veterinerin gözü hayvanlarının üzerinde bulu-
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habilir. Göle ve Çıldır'm hayvanları çok meş
hurdur. Bu hayvanlar Kars İlinde yetişir. 
Fevkalade güzel hayvanlardır. Fakat zayiftır, 
çelimsizdir. Gıdaları ve bakımları gayri kâfidir. 
Kâfi veteriner bulunmadığı için hayvan hasta
lıklarını önlemek kaabil olmıyor. 

İstirhamlarımı hulâsa edeceğim: 
Mera meselesinin şark bölgesinde hususi şe

kilde gözönüne alınarak ivedilikle halli, hay
van gıdası için Bakanlık oralara hususi ehem
miyet atfederek randımanlı hayvan gıdası to
humu verilmesi, bir de Veteriner Teşkilâtının 
kuvvetlendirilmesi. îstirhnamım bu kadardır. 

SAİD KOKSAL (İsparta) — Muhterem ar
kadaşlar, Tarım Bakanlığı ve Orman Genel Mü
dürlüğü bütçesi münasebetiyle Orman Mevzua
tımızın tatbikatta aksayan bir iki noktasına kı
saca işaret edeceğim. 

Yedinci dönem Türkiye Büyük Millet Mecli
si Memleket çapında en önemli kanunlar* tedvin 
etti. Bunların birisi de hiç şüphesiz Orman 
Kanununa ek 4785 sayılı kanundur. Fakat he
men ilâve etmek mecburiyetindeyim ki köylü
müzün feryadıda bu kanunla başlamıştır. Millî 
servetlerimizin başında gelen ormanlarımızı Dev
letleştirmek suretiyle nizam altma alan, tekni
ği ve bilgiyi onun üzerine teksif ederek fenni iş
letme ve yenilerini yetiştirmeyi hedef tutan bu 
kanun neden hudutsuz şikâyetleri mucip oldu. 
Bunun saiki Keçi dâvası ve mahrukat sıkıntısı 
delildir. Bence tek sebep ormanı tahribeden kanu
nun 12 nci maddesindeki ipham ve bunun tatbi
katta doğurduğu hatalardır. Maddeyi aynen ar-
«ediyorum, (Bu kanun uygulanmasında kendi-
kendine yetişmiş veya emekle yetiştirilmiş olup 
her hangi bir çeşit orman mahsulü veren ağaç 
ve ağaçlıkların toplu halleri yerleriyle beraber 
orman sayılır.) Bu tarifin eski tabiriyle - efra
dını cami, ağyarını mâni olması lâzımdır. Tarif 
belki efradı camidir, fakat ağyarına mâni de
ğildir. Tarifin en mühim unsuru olan topluluk 
kesin bir mâna taşımaktadır. 

12 nci maddenin vatandaş aleyhine olan bu 
hususiyetine mukabil aynı kanunun birinci mad
desinin Son fıkrasının mutlakiyetine bakınız, 
(Bu ormanlar hiç bir işlem ve bildirime lüzum 
olmaksızın Devlete geçer.) 

İşte arkadaşlar, yukarıdaki tarifi ve bu mut
lak hükmü ellerine alan Orman işletmeleri nere-
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de orman mahsulü veren Üç ağaç görmüşlerde 
elkoymuşlar, onu koruma, onu işletme sevdasma 
kapılmışlardır. İşte halkın feryadını mucıbo-
lan sebep budur. 

Tipik bir misal olması itibariyle arzediyorum. 
Samsun 'dan Hopa 'ya kadar olan sahada her evin 
önünde, her mısır tarlasının kenarında, her fın
dık bahçesinin içinde orman mahsulü veren 3 - 5 
ağaç verdir; acaba bunlar orman mıdır? İşletme
ciler buna, evet cevabını vermişler, vatandaşın 
gölgesinde dinlendiği, yapraklarını keçilerine 
yedirdiği ve kuru dallarını kesip, yaktığı öz mal
ları olan ağaçlarını insafsızca kesip götürmüşler
dir. Maddede: «Ağeç ve ağaççıkların toplu hal
leri yerleriyle beraber orman sayılır» denildiği
ne göre, bu ağaçların işgal ettiği 15 - 20 metre
karelik sahalarda acaba orman diye çevrilip va
tandaşın elinden alınacak mıdır? bilmiyorum. 

Bu madde sebebiyle tatbikattaki zorluk bun
dan da ibaret değildir. 

Aynı kanunun 5 nci maddesine göre (Dev-
letleştirilen ormanların sahipleri bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden başlıyarak en geç bir yıl 
içinde ihticaca salih mülk edinme belgeleri ve 
vergi kayıtları ile birlikte ormanın bağlı bulun
duğu Devlet Orman İşletmeleri Müdürlüğüne 
veya mahallî en büyük Mülkiye üstüne başvur
mak zorundadırlar. Bu ödevi yerine getirmi-
yenler Devletleştirilen orman karşılığını olmak 
hakkını kaybederler.) 

Arkadaşlar, bütçe tasarısı gerekçesinde 106 
bin hektar koru ve 213 bin hektar baltalık ol
mak üzere ceman 319 bin hektar ormanın kamu-
laştırıldığı belirtilmektedir. Acaba bunlardan, 
şimdi arzettiğim maddesine göre bir yıl içinde 
müracaat ederek hak kazanmış kaç vatandaş 
vardır? Filvaki Genel Müdürlük kendine göre 
bir hesap yapmış, yılda ödenmesi icabeden bu 
paranın 1947 senesine ait kısmı 770 bin lira ola
rak bütçesine koymuştur. Ben iddia ediyorum 
ki 4 milyon liraya varan kamulaştırma bedelinin 
yarım milyonu dahi vatandaşın eline geçmeyecek
tir. Çünki Tarım Bakanlığı neresinin orman ol
duğunu tâyin ve tesbit etmemiştir. Çünki Mad
denin sakatlığı ve malmdan ;ayrilmanın tevlit 
edeceği ıstırabın tesiri altında, (belki ormandan 
saymazlar) düşüncesiyle vatadaşm müracaat et
mesi ve bu kanunda tâyin edilen müddetin sona 
ermesi itibariyle Anayasanın teminatı altında 
bulunan bir hak, mülk edinme hakkı büâbedel 
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Vatandaştan nezedilmiştir. (Bravo sesleri). 

Vatandaş şimdi bilmiyor, İşletmeler tam te
şekkül odip ağaç ve ağaçlık topluluklarına yer 
yer el koymağa başlayınca feryad başlıyacaktır. 
Eski kanunun ormanı tarifeden maddesinde 
şöyle bir fıkra vardı: «Ormana bitişik olmıyan 
ve.beş Hektardan az sahipli arazi üzerindeki ağaç
lar orman sayılmaz». Belki bu beş hektar çoktur. 
Bunu bir. kaç dekara idirmek suretiyle 12 nei 
maddeye eklenmesi zaruridir. Hükümet bu yol
daki bir teklifi mutlaka Yüksek Meclise getir
melidir. Bununla beraber arzettiğim istihkakı al
mak için konulan bir yıllık müddet de muhak
kak uzatılmalıdır. Kanunun vatandaşı ızrar eden 
diğer bir noksanı da 3116 sayılı kanunun orma
nı tasnif eden üçüncü maddesinin ilga edilme
miş olmasıdır. Bütün ormanların Devletleştiril
miş olmasına şöre Devlet, vilâyet, belediye; köy, 
evkaf ve. hususi orman diye bir tasnife lüzum 
varmıdır? Bu tasnifin ipka edilmiş olmasından 
doğan mahzur şudur: Yeni kanunun ikinci mad
desi istisna edilen kısımları tadat etmektedir, 
bunlardan en mühimmi (B) fıkrasını teşkil eden 
(Sahipli fıstıkçamı palamutmeşesi ve aşısız kes
taneler) dir. Bilhassa aşısız kestanelerin istisnası 
kanunun mucip sebeplerinde çok güzel izah 
olunmuştur. Bu ağaç Karadeniz sahillerinde bir 
tonda bin tona kadar yapılmakta olan teknelerin 
maddei asliyesidir. 

Orman İşletmeleri Kanunu vazıınm maksa
dını bir tarafa bırakarak, kestanelere hususi or
man muamelesi tatbik etmek amanejman plânı 
istemek ve nısıf resim istifa etmek iddiasında
dırlar. Bu yüzden vatandaşlar, maddenin sara
hatine rağmen kendi malları üzerinde tasarruf 
edememekte ve mahkeme kapılarında sürünmek
tedirler. Hükümetin yeni bir teklifle buna da 
son vermesini rica ediyorum. Bütçe raporuna 
göre, sayıları 121 i bulan işletmelerin 108 mil
yonluk bütçeleri; lükse kaçan her çeşit vasıfta 
ve konforlarını bahis mevzuu etmiyeceğim; an
cak ormanlar içinde her nevi murakabeden uzak 
kendi başlarına vazife gören ve gölge şef mua
vini adını alan okuldan yeni çıkmış bu 18 yaşın
daki gençlerin kontrol edilmesini istiyorum. 
5,4 müfettişin bölgelere kadar çıkmasına mad
deten imkân yoktur. Fakat işletme müdür
leri hiç değilse yılda sekiz, on defa bu bölgeleri 
^ezmelidir. Hadise ve zarar bilançosunu arzet-
rniyeceğim. 
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Asayişe müessir hâdiseler bir memlekette jia-

brr, teşkilatının nasıl iyi işlemediğini gösterirse, 
orman hakkında vuku £>ulan şikâyetlerin adedi 
de bu teşkilâtımızın iyi işlemediğine bir delildir 
kaatindeyim. Orman Kanununun hedefi millî 
serveti korumaktır geliştirmektir. Bugünkü tat
bikat bu gayenin istihsal edildiğini tebşir etme
mekten uzaktır. Tarım Bakanlığımız eski ruha 
bağlı kalmakta inad gösterenleri tasfiye etmeli 
ve yeni elemanları karakterli bilgili ve idealist 
olarak yetiştirmeye çalışmalıdır. Bu memlekette 
her dâvanın tahakkuku ancak kuvvetli karakterli 
idealist Türk gençliğinin vücudana bağlıdır. (Al
kışlar) 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Bütün arka
daşlar, bu mevzuu, hassasiyetle ve geniş bir su
rette görüştüler. Bize az bir şey kaldı. Fakat ne 
do olsa bir alışkanlıktır ... 

Ziraat Vekâleti (Soldan Tarım Bakanlığı ses
leri) Müsaade buyurun, bizi yetmişinden sonra 
yeni kelimeler pek tutmaz. 

Donatım Kurumunun vaziyeti o hâle gelmiş 
ki, memlekete dışarıdan gelecek malların döviz 
inhisarını dahi eline almış. Sonradan haber al
dım. Yeni Bakanın da bunu menettiğini duy
dum. Bir arkadaşım anlattı, eğer doğruysa.. 
Efendim bir adam dışarıdan şu.. kadar pulluk, 
traktör buldum getireceğim deyince onun geti
receği dövizin inhisan Donatım Kurumunday-
mış. (Soldan böyle bir şey yok sesleri) Efendim, 
hemen hoplamaym bir şey yok diye. hattâ dışarı
dan ithalât yapan tüccarların da mallarını bu su
retle kendisi 15 e alıp 105 e verir. Vaziyet bu şim
di ziraat işlerini kül halinde ele alalım. Arkadaş
la/, ne senin partisi var, ne benim partisi var, 
Türk partisi var. Bu işi tutamadık. Bunu kül ha-
lindo yapmak lâzımdır, sen bu parti, ben bu par
tiden yok. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Tabiî. 
EMİN SAZAK (Devamla) — Tutmuşlar 30 

kişiye bir traktör dağıtmışlar. Teknik ziraat 
bilmem nesi diye. Yavrum bu traktör günde 30 
dönüm yer sürer. 100 dönüm yeri olanı öküzle, 
1 eygirle, takviye temeli, hattâ beygir de fazlar 
lu* öküzle takviye edilir. Bu niyet Halkı traktö
re alıştırıyoruz diye işte yol bu. Allah versin, 
Allah muvaffak etsin. Beri tarafta bir adam 100-
203 dönüm yeri vardır, ekmiş. Bir çift öküze 
muhtaç. Kışın samansıziıktan, yemsizlikten ödül
lerini satmış. 
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îiim söyliyerek 50 -100 tanesini sayabilirim 

öküfc alacak kredisi yoktur. Ne yapmış, yap
mış, 100 dönüm ekmiş, şunu bir kaldın ver
sem diyor. Oğlum Ziraat Bankasına gitmedin 
mi? diye sorarsan, vermedi, diyor. Nereye 
gitse eli boş çıkıyor. Allah rızası için manza
rayı siz de benim gibi görün. Siz de benim gi
bi görmedinizse arap olurum yani. (Gülüşme
ler.) Gerçeği olduğu gibi ele almalı. Bu Orta 
Anadolu yaylası öyle bir yerdir ki, tabiatın 
zulmüne uğramağa başladı mı, on beş yıl 
mahsul vermez. Dolu, sel, hele kurak onu 
mahvü harabeder. Ben bakıyorum, yeni teş-
kilâtiyle Ziraat Bakanlığının yetişmiş kabiliyet
li iş görecek eleman başka vekâletlerde de yok
tur. Fakat ne yazık ki, hepsi heder oluyor. 
Şurada sel deresi var, orası ayıklansa, kosko
ca bir köyü kurtaracak. Elbette benini bir bil
dirim varda söylüyorum. Allah rahmet eyle
sin. Aatatürk'ün bir süzü vardır, «îlim denen 
sey hayatta işe yarıyan nesneye derler» derdi. 
Böyle dedide, bizi kurtardı. 

. Arkadaşlar, öyle haller gördük ki, Hükü
met bunu maksadı mahsusla, istiyerek yapı-
vor diyemem, Allahtan korkarım, fakat man
dara öyle görünüyordu. Meselâ Vekâlet istih
sali azaltmak için elinden geleni yaptı. Çok buğ-
dav götürünce almamaya başladı. Bize mazot 
"ermedi, traktör vermedi. Ne bileyim kaç ta-
" i is+ersen. Velhasıl istihsali azaltmak iHn, 
âdeta elinden geleni Hükümet yaptı. İnsan dü
şünüyor, acaba yarabbi bizim mi aklımız er-
mivor. şöyle bakarsın iyi gitmiyor, tedbirde 
"ii bir aksaklık vardır diye düşündüm, hülâ
sa ne akıl erdirebildim ne bir şey birader. 

Bu işe yeniden başlamalı. Allah rızası için. 
Vahi Kurdoğlu arkadaşımız ben vekil oldum. 
:n vüksek düşünen benim demesin, nihayet o 

da bir insandır, bunu söyliyen de bir Türk ev-
r,/i,,-», ,• aiâfcası vardır desin. Bu işe yeniden 
banlamak lâzım. 

Dolu için bir sigorta, muhakkak lâzımdır. 
Sel deresi için şimdiden ziraat müdürlerine emir 
vermelidir. Bunun yapıldığını görürsem, bu 
kürsrden Kurdoğlu'nun elini öperim. Ziraat 
vrdürlerine siz sadece yıldızlara mı bakarsınız, 

'ıir de bunlara bakın desin. 
Kuraklık' işinde, çiftçinin tohumu iade edi-

Vlnîecek ve tohuma tohum verecek kadar bir 
tertip düşünmelidir. Köylü, hakikaten kaybe-
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diyor, kurak mıntaka üç, beş vilâyettir. Bi
zim yaylada, dolusu da, kurağı da Irırâdadır 
Bir zamanlar Saraçoğlu'nun ağzından işitmiş-
tim: bu yaylayı bilhassa tutmalıyız, bu fır
sattan istifade edip onu adam edemezsek bir 
daha adanı edemeyiz, arpası var, buğdayı var 
diye, böyle söylüyordu, ne oldu sonra? Son
ra ne oldu, bilmem? 

Arkadaşlar; memleketi tek tek ele almalı. 
Mıntaka, mıntaka hattâ mümkün olursa köy. 
köy ele almalıyız. Dünya harbe girdiği vakit 
sulh plânını yapıyor, biz yarın sulh olduğu va
kit ve her taraf geniş istihsal yapmıya başladı
ğı vakit, ne yapacağız? Bir de bu mahsul gi
derse ne yapacağız arkadaşlar. Vallahi kor
kunçtur, şaka dinlemeyin, korkuyorum. (Kork
ma sesleri; gülüşmeler.) 

Korkmıyayım amma; bu kötü zamanlarda .şu 
mahsulü falan yere satacağız, şu mahsulü Şöyle ya
pacağız diye şimdiden tertip yapmalı. (Korkma, 
korkma sesleri) Canım korkma kelimesi bizim ka
famıza girmez. Korkarız, falan yine yaparız. 
Biz önümüzdeki senelerde yapacağımız işleri 
şimdiden plânlaştırmalıyız. Size bir misal hatır
latayım: Bilmiyorum, şimdi ne oluyor. Bir za
manlar ak buğdaj7- satılmazken, sert buğdayı ada
lara 40, 60 para farkla satardık. Hangi tütün 
tutuluyor, memleketimizde hangi cinsi daha iyi 
yetişiyor ve verimli oluyor. Buğdayın hangi cin
sini satabiliyoruz bunları tetkik ve tesbit edip ona 
göre tedbir almak lâzımdır. Ziraat Vekili haki
katen ağır bir mesuliyet altındadır. Ben bir 
arkadaşım gibi, bunların satışını, Ticaret Vekili-
li düşünsün demiyeceğim. Ziraat Vekili, kül ha
linde memleket ziraatini düşünmekle mükelleftir. 
Bendeniz kısa keseyim. Her halde maksadımı 
sizler ve Tarım Bakanı anlamıştır. Şimdi, kom
bine işlerini tasfiye etmeli,- çabucak bunu, işli-yen 
adamlara vermeli. İçinde çalışanlara mı, istiyen-
lere mi vermeli. Hülâsa daha münasip bir terti
bini bularak bu işi tasfiye etmeli. Isbat ederim, 
bu kom nineler, bu memlekete çok zarara mal ol
muştur. Çalışmıyor demiyorum. Başındakiler iyi 
adamdır. Fakat buraya sarfedilen para men>l£-
ke+şrmrul sarf edilseydi neticeyi burada beraber 
görürdük. Tekrar arzedeyim, bu kombinalar çok 
zararlı olmuştur. 

Sonra, Afyon inhisarı; bunu kaldırmalı. (Na
sıl sesleri) Ben izah etmiyeceğim, hafifçe do
kunduktan sonra geçip gideceğim. 
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f oçrak mahsullerinde bir para vardır, Bun

ları toplayıp, Ziraat Bankasına verirsek kuvvetlen
dirmiş oluruz. Çavdar farkı, anbar farkı, hesap 
farkı, diye bir şey vardır, bunu muhtelif şekil
lerde sordum, cevap alamadım. Filan vilâyetin 
anbar farkı, muazzam bir miktardadır, 50 bin 
ton çavdar nispeti var, 15 kuruş indiriliyor 22 
ye mal oluyor. Bu mühim bir miktardır. Eğer 
yerinde duruyorsa bu ziraat Bankasmı kuvvet
lendirir. 

Bir ricam daha var. Bu sene buğdaylar, bir 
az. fazla satıldı. Bir cok fakir fukara 17 -18 kuruş
tan ftattı, 22 ye satanlar çok azdır. Bunun farkı çift
çiyi iade edilmeli?. 30 milyon mu 40 milyon mu 
ne tuttuysa hak da budur. Başka mahsulleri bil
mem. Etuğdaym bu farkını orta Anadoluya çok 
görmemelidir, bunu sizden rica ederim ve Baka
nın bu iş üzerinde bilhassa meşgul olmasını di
lerim. 

Mera işinde arkadaşlar cok durdular. Mera 
işinde hakikaten bir lakayitliğimiz var. Günün 
birinde bunun zararını göreceğiz. Bazı şehirler
de, hattâ bizim Eskişehir 'de var, 200 - 300 hane 
li bir kpyün 500 dönüm merası var, içinde hay
vanı otlar. Fakat muhtelif sebeplerle, ve bura
da da toprak dağıtmak zihniyetiyle, bu 5 bin dö
nüm mera gitmiştir. 5 000 dönümün öküzü de. 
koyunu da aç kalmıştır. Arkadaşlar ben hayvan 
sahibi olduğum için bunun üzerinde çok durmı-
yacağım. (Gülüşmeler). 

Arkadaşlar, bu orman işine bütün arkadaşla
rımız iyice temas ettiler. Bendeniz kısaca arze-
deceğim bu kanunu bu haliyle, âdil hükümet olsa 
da tatbik edemez, zalim hükümet olsa da, tat
bik edemez. Çünkü tatbik kabiliyeti yoktur. 
Şimdi ben de bunu şimdiden demiyorum, Sayın 
Vekilimiz bu y$zr mütemadiyen uğraşsın, hattâ 
emrederlerse ben de yanında yaverlik yaparım. 
Biz âlim değiliz amma, bizim de bir bilgimiz 
vardır, bir yerden gelme. 

Arkadaşlar, Devlete ait ormanları Devlete 
ait diye halkın gözü, kulağı dolmuş. Biz elimiz
dekiler! koruyabilirsek, sıkısıkıya, on tane Tür
kiye'ye yeter. Fakat arkadaşlar şimdi koruma 
yoktur, tahrip vardır. Ne bileyim, ortada pa
ra da yoktur. Bu iş bence, Sayın Vekil gücen
mesin, kendi teşkilâtını tetkik eden insana 
nefes aldırmıyacak bir haldedir. Hem para yok. 
hem de orman tahrip olunmaktadır. Buna ne 
akıl, ne fikir erer. Bu Vekâlet Teşkilâtının dı-
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şmda bir teşkilâta tâbi olması lâzımgelir gibidir. 

Bendenizin ricam, belki bugün vaziyeti ani 
tasfiye edip harekete geçmek imkânı yoktur; 
fakat işin eşref saati gelmiştir diye mâruzâtta 
bulundum. înşaallah iyi olur. 

SUPHÎ BATUR (Sinob) — Muhterem arka
daşlar, Orman Umum Müdürlüğü bütçesi Ka
mutaya sunulurken Orman varlığının ehemmi
yetini uzun, uzun belirtmeyi zait addederim. 

însan topluluklarının orman mahsullerine 
olan ihtiyaçları dolayısiyle ormanlardan istifade 
her memlekette birtakım kayıt ve şartlara tâbi tu
tulmuştur. Zira bu varlıktan en kısa bir zaman
da en kolay ve âzami şekilde istifade etmek ar
zuları fertlerde belirince orman varlığı tehlikeye 
düşmüş ve bu suretle ormanın eşhas elinde kal
ması cemiyet için zararlı telâkki edilerek Dev
lete intikali cihetine gidilmiş ve memleketimiz
de de bu konu üzerinde yapılan devamlı çalış
malarla bütün yurt ormanları Devlet malı ha
line sokulmuştur. Eşhasa ait ormanların kamu
laştırılması hususunda prensip itibariyle isabet 
mevcut olmakla beraber kamulaştırmayı sağlı-
yan kanunlarımızın mevzuubahis orman sahiple
rinin haklarını koruyucu mahiyette hükümleri 
ihtiva etmemesi ve ana kanunlarımızın vatandaş
lara sağladığı teminatı haleldar etmesi bakımın
dan üzerinde durulacak bir keyfiyettir. Bu ci
hetin hükümetle telâfisi imkânlarının araştırılır. 
Kamutaya teklif edilmesi yapılan haksızlıkların 
giderilmesini sağlamış olur. 

Orman Kanununun bilûmum ahkâmının tat
bik edilmesi icabeden on senelik müddetin hita
mına altı ay gibi kısa bir zaman kalmış olmasır 
na göre bu hükümlerin tamamen tatbik edilece
ğine ve beklenilen müsmir neticelerin tahakkuk 
edeceğine asla kaani bulunmuyoruz. Meriyet-, 
te olan Orman Kanunu bir ihtiyaçtan doğdu. 
Bu ihtiyaç memleket ormanlarının zenginliğin
den değil bilâkis yetersizliğinden ve nizamları
nın kifayetsizliğinden ileri gelmiştir. Orman 
Kanununun taşıdığı karekter iki nokta üzerinde 
teksif edilmiş bulunuyor. 

Bu iki nokta: 
Orman koruma ve ormanın varlığına zarar 

vermek ve eksiltmemek şartiyle hangi maddesi
nin memleket ihtiyaçlarını karşılaması husus
larına aittir. 

Ormanı koruyabilmek evvelemirde iyi bir 
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muhafaza teşkilâtı kurmaya ve orman sahalarım 
katî olarak tesbit etmiye bağlıdır. Halbuki bu 
httsuslarm tâli derecede nazarı dikkate alındığı 
ve tıpkı şahıslar gibi Orman idaresinin de or
mandan âzami bir istihsal politikası ile ormana 
zarar vereeek istifade yolunu tercih ettiğini mü
şahede etmiş bulunuyoruz. 

Netekim: Orman Kanununun 38 ve 39 ncu I 
maddeleri ormanlardan yapılacak bilûmum kat '- ' 
iyatın kesin amenajman plânlanma dayanılarak ] 
yapılmasını âmir bulunduğu halde birçok yer
lerde plân haricinde* kesimler yapıldığı ve- bu 
suretle kanun hükümleri çiğnendiği görülmekte
dir. Bu şekilde yapılan kat ' iyat muhakkak ki, 
kesim takatine ağır bir darbe vurmuş ve önü
müzdeki senelerde de birçok mıntakalardan isti
fadeyi imkânsız bir hale sokmuş yani orman
larda devamlılık prensipini altüst etmiş bulun
maktadır. 

Devlet Orman işletmeleri bugün için 121 iş
letme ile çalışmaktadır. Halbuki bu 121 işlet
meden ancak 30 mm istihsal yapabilecek ve sa
dece masraflarını karşılıyabilscek bir durumda 
olduğunu ileri sürmek ormancılığımızın bugün
kü acınacak halini ortaya kor-kanaatmdayız. 

Yapılan tahdit işine gelince: 
Ormanların tahdidi işinde sabit alâmetlere 

kâfi derecede ehemmiyet verilmediği cihetle tan
zim edilen haritaların arazi üzerinde tatbiki bir 
müddet sonra imkânsız bir hale gelecektir. 

Orman mahsullerimizin memleket ihtiyaçları
nı karşılayıp karşılayamıyacağı mevzuu da ehem
miyetle üzerinde durulması icabeden bir keyfi
yettir. 

Köy, kasaba, şehir mektep, kâğıt fabrikaları, 
travers, maden direği, telefon ve telgraf direği 
ve memleketin umumi mahrukat ihtiyacını göz-
önünde tutarsak ormanlarımızın bütün bu ih
tiyaçları karşılıyabileeek bir durumda olmadığı 
netieesine varırız. Vaziyet bu merkezde iken ke
reste ihracatı yapmanın ne kadar yanlış bir yol 
olduğunu anlamak güç bir iş değildir. 

Bilhassa son zamanlarda işletme mıntakala-f 
rında gayeden uzak lüks mahiyette girişilen in
şaatın bütçe vaziyetine göre filhal sakınılması 
icabeden bir durum arzettiği kanaatındayız. Ez* 
cümle 7 bin lira sarfiyle yaptırılmakta olan bir 
çift bakım evinin bütçeye ne derece külfet tan* 
mil; ettiğini takdirinize terkederiz^ 

Numune ı revirlerinin: orman varlıkları yafan*' 
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larmda kurulması ve bu suretle yetişecek eleman
ların umumi bakımdan kâfi derecede teçhiss 
edilmeleri icabederken maksat ve gayeye' uzafc 
mahallerde tesisler yapılması asrımızın- telâkki-
leriyle kabili telif değildir. 

Orman işletmelerinde yaplan katiyatm müMrtf 
bir kısmının ormanların tahammülü gözetilmek 
sizin emirlerle yapılmış olmaması calibi dikkât* 
tir. Bu suretle orman işletmeleri kuruluşündafâ 
gaye ve maksatlardan inhiral ederek kısa bir za
manda en basit ve kolay usullerle âzami isti
fade1 yollarını tutmuş ve bu şekilde, şu bir- kâ$ 
sene içinde ormanlarımızın mühim bir kısmı kek
sin takatini kaybetmiştir. 

Arkadaşlar, hiç bir malî murakabeye tâbi tuP 
tulmıyan ve vâsi salâhiyetlere malik bulun&ff 
işletmelerin hesap işleri de üzerine de durulmaya 
değer mühim bir konudur, 

istihsal masraflarmdaki'israfat ve satış şekil*' 
lerindeki aykırılıklar basit ve kontrol ile apaçık 
meydana çıkaeaktır. Biran evvel kalkınmalara» 
candan arzuladığımız köylülerimizin ihtiyaçları 
temin edilmeden bu köylere civaı* işletmelerin' 
kâr prensipiyle hareketleri katiyen tecviz edile
mez. 

Yıkılan evini, ağılını tamir etmekj muhtaç ol-
duğumuz ziraat aletlerini temin için biiMkaç 
metremikâp keresteyi ormanın tahammülü bu
lunmadığı bahanesiyle alamıyan köylülerimiz j 
işletme depolarından binlerce metremikâp ke^ 
restenin tüccara satılışını hayretle seyretmekte 
dirler. 

Hulâsa, orman işlerimize kanunun sağlamak* 
istediği veçhe ve istikamet biranevvel verilmeli' 
ve 100 milyon lira gibi mühim bir hareket yal
pan mütedavil sermaye Devlet bütçesinin fasdla-
rı arasmda gösterilmeli ve bu- suretle Kaınuttt-
ym murakabesinden geçmelidir. 

SAİM ERGENEKON (içel) — Arkadaşlar 
Tarım Bakanlığının ihzar ettiği 1947 bütçesi*' 
nin üçüncü faslında 750 000 liralık bir tahsisat* 
bahçe tarım işleri çerçevesinde, bağcılık^ mey-
vacılık, sebzecilik, . süs nebatları ve çay bas* 
lığı altında bahçe tarım işleri ve kurulları diyer 
zikredilmiştir. Aynı fasılda 1 250 000 lira tâh*i 
sisat da Teknik Tarım okulları namındadırv Yî-
ne aynı fasla, 750 000 liralık bir tahsâsat^kon-? 
muştur. Buna da teknik bahçivanlıki.- okullar* 
tahsisatı denilmiştir ki aşağı yukarı aynı gaye. 
üzerinde sarfedileeektir. 
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Bu fasıllar giderinin sarf dairesi şümulüne 

aldığı teknik okullardan bir tanesini ele alaca
ğım. Bu okul Alata Teknik Okuludur. 

Bugüne kadar inşaatı ikmal edilebilen bu 
okulun çimentoları Tarım Bakanlığından temin 
edilmek suretiyle ve çimento bedeli hariç ol
mak şartiyle inşaata sarfedilen meblâğ 2,5 mil
yon lirayı aşmaktadır. Mektebin işgal ettiği 
saha 4 - 5 bin dönümdür. Bu okul mektep vas
fını almaktan ziyade bir çiftlik manzarası ar-
zetmektedir. Bu arazi civar köylülerden istim
lâk suretiyle alınmış ve beher dönümü için va
sati 10 lira kıymet takdir edilmiştir. Daha he
nüz istimlâk muamelesi ikmal ve intaç edilme
den takriben yüz bin liraya garip bir para sar-
fiyle bu tarlaların içerisindeki çalılıklarda kök-
lenilmiş ve tam temiz bir tarla haline ifrağ 
edildikten sonra tarlalarının elinden gitmesiyle 
üzüntülü olan ve bedeli istimlâki az gören köy
lülerimiz istimlâk muamelesinin intaç edilmedi
ğini vesile ittihaz eden mutavassıtların eline dü
şerek devren haklarını bu mutavassıtlara terk 
etmek zaruretinde kalmışlar ve Tarım Bak?»"-
lığı aleyhine dâva ikame olunmuştur. Dâva neti
cesinin bu araziye takdir edilen bedeli istimlâkin 
50 - 60 lira gibi ilk istimlâk bedelin beş altı misli
ni bulmuştur. Bu istimlâk bedelinin lâşey kabilin
den bir kısmı köylünün eline, azîm miktarı da 
mutavassıtların eline geçmesinden dolayıdır ki 
köylü yine istimlâk işinden tarlasının hakiki de
ğerini eline geçirememiştir. Şu halde ilk istim
lâkte hakiki ve âdilâne bir değer konulmuş ^ 
sa idi köylü de mutavassıtların eline düşmez ve 
Bakanlık da köylüyü mahkemelerde uğraştır
madan tatmin etmiş olurdu. Binaenaleyh köy
lüye ve zürraa ait arazi istimlâk işinde Bakan
lık daha hassas ve âdilâne hareket etmelidir. 

Arkadaşlar; gelelim bu çiftlik vasfını taşı
yan Alata Teknik Okuluna. Böyle azîm feda
kârlıklarla meydana getirilmek istenilen uzun 
zamana ve ömre dayanan bu eserlerin idamesi 
hiç şüphesizdir ki, devamlı ve itinalı bakımla 
beraber muazzam malî fedakârlıkları da icabet-
tirir. Bu neticeye vâsıl olabilmek yalnız 1947 
bütçesine konulan tahsisatla karşılanamaz. 
Bundan böyle her sene bütçelerimize milyonlar 
tahsis edebilmeliyiz ki bu, ömre muhtaç eser
leri idame edebilmek mümkün olsun. Ufak bir 
misal olarak Alata Teknik Okulunun bugün ve 
yarın çekeceği işçi sıkıntısı ve gübre masrafları 
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hakkında muhterem heyetinizi tenvir edeyim. 

Biraz evvel arzettiğim gibi uzun senelerde 
meydana gelebilecek olan bu muazzam bahçe
lerin devamlı ve muazzam bir işçi kadrosuna 
ihtiyacı bulunduğu şüphe edilmez bir hakikat
tir. Havası güzel civar vilâyetlerden gelen iş
çiler ancak kış mevsiminde gelirler ve yazın tam 
iş yapılması lâzımgelen sıcak ve hastalık saçan 
mevsiminde bu işçiler memleketlerine avdet 
ederler. Mahallî köylülerimiz ise ancak kendi 
işlerini başarabilirler. Ziraat işçiliğiyle iştigal 
eden ve Mersin'de bulunan mahdut işçiler şahsi 
teşebbüsleriyle meydana getirilen bahçe sahip
lerinin yanlarında büyük yevmiyelerle çalışır
lar. Teknik okulları ise, Tarım Bakanlığı ta
rafından verilen talimata göre amele yevmiye
lerini tâyin ederler. Pek tabiî olarak bu ücret
lerin dışarısına çıkamazlar. Ve çıksalar dahi 
mahdut bir derece çıkarlar. Ve şahsi teşebbüs 
sahipleriyle Devlet Teknik Okulları arasında 
bir amele fiyatı rekabeti başlarki, iki taraf 
içinde zararlı olan bu iş bittabi istihsal fiyatla
rını da artırır. Hal böyleyken, ziraatın en zi
yade muhtaç bulunduğu gübre işine gelirsek 
geniş mikyasta başlanılan bu fidanlıkların güb
relerini mahnallen temine imkân bulunamadığı 
içindir ki, Tarsus, Yenice, Adana, Visiye, Mi-
sis, Payas, Yumurtalık gibi uzun mesafeler
den tren ve kayıklarla Mersin'e gübre getirmek 
zarureti hâsıl olur. Bu gübreler bir de kamyon ile 
nakle tâbidir ki, katedilecek mesafe 32 kilo
metredir. Bu suretle temin edilen gübrelerin 
tonu 25 liraya varır ki arkadaşlar bir çuval 
gübre 175 kuruşa mal olur. Beher ağacın bir 
çuval gübreye ihtiyacı bulunduğuna nazaran 
yalak açma ve gübre koyup yalak kapama mas-
rafiyle beraber bir ağacın gübreleme masrafı 2 
liraya mal olur. Her iki senede asgari bir çuval 
gübre konulacağına nazaran ortalama bir ağa
cın senevi gübre masrafı bir lirayı icabettirir. 
Düşününüz ki, arkadaşlar; binlerce fidanlığı 
olan Alata Teknik Okulunun mevcut 30 bin 
adet fidanı olduğunu kabul edersek beher fida
na bir lira gübre parası verildiğini kabul etmek 
şartiyle bu okulun senede asgari 30 bin lira ver
mesi icabeder. Böyle fedakârlıklar iktiham edi
lirken bu geniş arazi parçası üzerinde ölçüsüzce 
hareket edilerek bu arazinin nasıl çalışmalara 
cevap verebileceği dahi düşünülmeden Alata 
mevkiinin yegâne mahsulü olan turunçgil ile 
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iktifa edilmemiş bu mevkide cebri ziraat deni
lecek olan ve rutubetli bir muhit olması dola-
yısiyle tam mahsulün idraki ânında çürüyüp he
der olan üzümcülüğe de gidilmiş geniş çapta bir 
de bağcılık yapılmıya kalkışılmıştır. 

Arkadaşlar, bu yapılan bağın ne dereceye 
kadar muvaffak olacağını tecrübesine varılmak 
için birkaç dönümden ibaret olsaydı; tecrübe 
lâzımdır. Ve tecrübe için yapılan masraflara da 
kıymet vermiyerek burada mevzuubahis etmez
dik. Fakat bu yapılan bağ 60 dönümü aş
maktadır ki, netice itibariyle hüsranla karşı
laşılacaktır. Üzümcülükçe kâfi gelmiyerek öm
rü çok mahdut olan şeftali bahçeleri yapılmıştır. 
Bu da geniş miktardadır. Farzımuhal bu bahçe
lerin muvaffak olduğunu kabul edersek Bursa'-
da idrâk edilerek îstabul'a sevkedilen bu mah
sulü vereceği çürük % 10 nispetindedir. Düşü
nünüz ki arkadaşlar, Mersin'e 32 kilometrede 
bulunan, üzücü bir kamyon yolculuğundan son
ra, Ankara ve İstanbul istihlâk pazarlarına 
ulaştırılacak olan bu nazik meyvenin ki, asga
ri mesafe 100 - 800 kilometredir, vereceği çü
rük nispeti âzami haddi bulacaktır. Mütebaki 
kalanı da yapılacak olan ambalaj ve yol mas
rafını ödeyemiyecektir. Binnetice sevk ve is
tihlâk de temin edilemeyinee bu mahsuller ma
hallinde çürüyücektir demektir. Bu suretle 
masrafını dahi koruyamıyacak olan bu bahçeler 
alâhalihi terkedilecek ve kuruyacaktır. Bu 
bahçeler içi yapılan 4 - 5 senelik bir zaman fev-
tedildiği gibi yapılan masraflar da icrada top
rağa gömülerek kalacaktır. Ayrıca bir de süs 
çiçeklerine ehemmiyet verilmiştir ki, bendeniz 
bunu millet parasiyle gelip geçici bir heves di
ye telâkki edeceğim. îşte arkadaşlar bütçemi
zin bütün darlığı gözönünde tutulmıyarak bu 
şekilde israf edilmektedir. Bu kadar fedakâr
lıktan beklenilen netice nedir. Bilir misiniz? 
Orta çağa erişebilecek veyahut erişemiyecek 
derecede senede 150 bahçivan yetiştirmek için
dir. 

Arkadaşlar, bu kadar sahavetli projeyi dün
yanın en zengin milletleri dahi mevkii tatbika 
koymağa cüret edemez. 

Arkadaşlar, Teknik okullarının hiçbir za
man yersiz ve lüzumsuz olduğunu iddia etmi
yorum. Bu okullar etraftan uzak, içindeki öğ
rencilerine kâfi gelecek ve mümareselerine ye
tecek kadar bir arazi dâhilinde hayalden uzak 
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âzami tasarruf edilmiş bir bütçe içersinde mem
lekete müfit olmasını temenni ediyorum. Bu 
suretle tasarruf edilecek olan paralar İçel'in 
değil bütün Türkiye'nin iftiharla göğsünü ka
bartacak durumda bulunan ve elyevm sâri Uç-
kurutan hastalığının tehdidi altında kuruyup 
mahvolmak istidadını belirten muazzam turunç-
gil ziraatimizin mâruz bulunduğu tehlikenin ön
lenmesine sarf edilsin. 

Dr. SAÎM ALİ DİLEMRE (Rize) — Efen
dim; Bizim Rizede, Pazarda elektrikle işliyen bir 
elma fabrikası vardır. Yani elmayı kurutuyor 
(Gülüşmeler) Biliyoruz, elma yerden çıkar, ma
lûm. Elektrik makinaları dönüyor, elmanın Ka
buğunu ayıklıyor, parçalıyor, cürufunu çıkarı
yor, kurutuyor. Mükemmel bir şey. Yalnız bu 
fabrikaya oranın elması yetişmiyor. Binaena
leyh Ziraat Bakanından istediğimiz, elmayı ço
ğaltmak nasıl olursa, fidan mı aşı mı? bilmiyo
rum, bunun teminidir. 

AHMET SUNGUR (Yozgat) — Ama sonra 
burasını elma fidanlığı yaptınız diye şikâyet 
ederseniz. 

SAİM ALİ DİLEMRE (Devamla) — Nere
den buldun bunu, başka laf yok mu? Biz ne za
man şikâyet ettik. Anlayanlar bu makinenin 

çeltik işinde de kullanıldığını söylüyorlar. Eğer 
bu doğru ise orada çeltik de yetişir. Efendim; 
Rize bu ne çıkmaz ki? Hem orada bataklıksız pi
rinç çıkar. Eğer bu fabrika çeltik işine de ya
rarsa, kabiliyeti ne olabilir? Şimdi hep sanayii 
ziraiyeden bahsediyor. 

Dün içimde dert oldu. Puro tütün yaprağı 
meselesi. Muhterem, Sevgili Tekel Bakanı dedi 
ki; satacak yer bulamıyoruz. Biliyorsunuz ki bu, 

bize Allahm verdiği, aklımızda hiç olmıyan bir şey. 
Bu, Endonezya'da çıkar. Bu birden bire Rize'de 
çıkıverdi. Seri nemalanıyor. Sonra Faik Beyle 
konuştum, dedi ki, bizdeki bu tütünün yaprağı
nın evsafı başka hiç bir yerde yoktur. 

Çay da böyledir. Ben ne tütün içerim, ne 
puro. 

Çay meselesi, arkadaşlar bu mevzu üzerinde 
çok konuştuk. Bu sene mahsul yüz tonmuş. 
Birden bire iki yüz ton olamaz ya? Bu, çok geç 
yetişen bir nebattır. Uzun lâfın kısası, zaman 
işidir. Daha da fabrika yokken yüz ton çıkar
mak fevkalade bir şeydir. Fabrika da bitiriliyor, 
beş yüz ton üzerinden çalışacakmış. Ve aonra 
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Hükümet de çoğalmasına müsaade edecekmiş, 
SÜnkü Hükümet ziyan olur diye müsaade etmi
yor. Şimdi 90 bin dönüme kadar çıkıyor. 

Bütün arkadaşlarım müteselli olmalıdır. 
Memleketimiz de sanayii ziraiye vardır. Var
dır, lâf mı? Onun sayesinde yaşıyoruz. Sabah
leyin ekmeğime tereyağını sürdüm, üzerinde de 
bulama koydum. Bu, smai ziraat sayesindedir. Şe
ker sanaiyi, sanayii ziraiyeden değil midir? Bu se
ne istihsal 94 bin tondur. Umum Müdürleri Meh
met Ali ile konuştum, şeker kamışında 200 mil
yon lira yatıyor dedi. 

Kâğıt sanayii, sanayii ziraiye değil midir? Bu 
yaman bir şeymiş. Nevyork'ta çıkan gazetelerin bir 
tanesinin pazar nüshası için 36 hektar orman la
zımmış. Bu, korkunç bir şey, bu işte çok ih
tiyatlı olmalıdır. Ziraatçilere sordum? doğru
dur dediler. Söyliyeeeklerimi yazdım amma ar
kadan, daha söz almış sekiz kişi var, dokuz ki
şi var dijâp duruyorlar. (Gülüşmeler). 

Şimdi • arkadaşlar, şaraplarımızın onda seki
zi kalite şaraplarıdır, tetiğimiz bira sanayii 
ziraiyeden değil midir? Bilhassa turyağı, hani 
şu. nebati yağ. O olmasa hiç tatlıcı dükkânında 
tfttlı. bulamazsınız. Kontraplak da sanayii zirai
yeden değil mi? Artık vaz geçiyorum. (Devam 
devam sesleri, gülüşmeler) Artık söylemiyeeeğim. 
(Gülüşmeler, alkışlar.) 

BAŞKAN — Beşad aydınlı. 
REŞAP AYPINLI (Denizli) — Sayın Ba

kanla anlaştık, kendileriyle görüştüm. Ceyabı-
nı verecekler. 

BAŞKAN — Rşcai Güreli. 
RECAÎ GÜRELİ (Tokad) — Muhterem ar

kadaşlarım, ben söz almak niyetinde değildim. 
Amma bütçeyi tetkik ettim, bir konu üzerin
de duracağım. 

Yüksek Heyetinizce malûmdur ki, birçok 
haralarımız var. Bu haralardan hakikaten 
memleket için büyük fayda temin edilmektedir. 
Benim bulunduğum yerlerde haralar civarında
ki köylüler hakikaten çok büyük istifade temin 
ediyorlar. Bugün bütçenin tetkikmda haralar 
için ayrılan paranın, geçen yıla nazaran 960 
bin lira gibi mühim bir rakam noksan olduğu
nu gördüm. 

BÎR SES — Çok iyi yapmışlar. 
RECAİ GÜRELİ (Devamla) — Evet, çok 

iyi yapmışlar, amma bilmem öyle midir? Ben
ce iyi yapılmamıştır. 
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Şimdi arkadaşlar ben bu haraların birk^y 

tanesini gördüm. Civarındaki köyleri de birer 
birer gezdim. Hakikaten haralar civarında olan 
köyler hayvancılığın ıslahı bakımından çok bü
yük faydalar temin etmiştir. Benim gözlerimle 
gördüğüm müspet netice budur. Bunun için 
bunlara biraz daha ehemmiyet verilmesi lâzım-
geliyordu. Bu böyle olduğu halde acaba niçin 
ve ne maksatla 960 bin lira gibi mühim bir pa
ra bu haralar tahsisatından ayrılmıştır? Sa
yın Tarım Bakanından bunu öğrenmek istiyo
rum ; bu, bir. İkincisi; kulağıma bir şey iliş
ti. Veteriner hekiminin beşerî tababete olan 
j^akınlığı, insan ve hayvanlar arasında sey
reden şarbon hastalığı sebepleriyle Veteriner 
Umum Müdürlüğü Tarım Bakanlığından alı
nıp Sıhhat Bakanlığına devredilmek isteniyor
muş. Bunun da sebebini anlıyamadım. Böyle 
bir tasavvur var mı? Sayın Ziraat Bakanından 
bunun da açıklanmasını rica ediyarum. Maru
zatım bu kadardır. 

Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Muhte
rem arkadaşlar; aziz vatanın bir parçası olan Ha
tay'ın uzunca bir zaman sömürge Hükümetinin 
işgali altında kalmış olması itibariyle birçok dert
leri ve ihtiyaçları olduğu için sık, sık söz almak 
zorunda kalıyorum. Gerçi anavatana ilhakından 
sonra Cumhuriyet Hükümetimizin alâkasiyle bir 
çok dert ve ihtiyaçları def ve izale edilmiştir. 
Bunlardan bir tanesi ilhakı müteakip büyükçe 
bir arazinin Devlet Ziraat İşletmeleri namı he
sabına istimlâk edilmiye kalkışılmış olmasıdır. 
Bu arazi 78 bin dönümdür. Bu arazinin istimlâ
ki için vilâyet menafii umumiye kararı almış 
ve bu arazinin dönümünü 56 kuruş ve bir zey
tin ağacına da 25 kuruş gibi bir kıymet takdir 
edilmiştir. Hepimiz pekâlâ biliriz ki bir zeytin 
ağacının üzerindeki kuru çırpıları toplayıp sat-
sak 25 kuruştan daha fazla eder. Bunun için 
Devlet Şûrasına müracaat edilmiştir. Devlet Şû
rası esasen menafii umumiye kararının vilâyetçe 
değil Bakanlar Kurulunca alınması lâzımgelir-
ken yanlış hareket edilmiş karariyle bu istim
lâk kararını reddetmiştir. Fakat tekrar Heyeti 
Vekile karariyle istimlâk cihetine gidiliyor, Fakat 
eski fiyat üzerinde ısrar edliyor. Halk bundan 
müştekidir. Bununla beraber istimlâk edilen ve 
bugün vazıyed edilen bu toprak 78 bin dönüm
dür. Bunun yalnız 20 bin dönümü Devlet Ziraat 
İşletmeleri tarafndan işletilmektedir, 4 - 5 bin 
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dönümü de çayırdır. Mütebaki 20 bin dönümü 
kadarı da elinden toprağı istimlâk edilen halka 
••% 10 icar vermek suretiyle icara veriliyor. 
mütebaki 35 - 40 bin dönüm de işlenmeden du
ruyor. Halbuki Reyhanlı'da ve Amik gölü ci
varındaki bu topraklar gayet feyizli ve bir za
hire ambarı denmiye sezadır. Halk, elinden alın
mış toprakları işletebilmek için % 10 icar ver
mekle beraber yine kendi toprakları dâhilinde 
çalışamıyor, kendi bulunduğu yerlerden, daha 
uzak yerlerde kendisine yer gösterilerek bir de 
meskeninden uzaklaştırılıyor. Halkın bundan 
çok sıkıntısı vardır. Onun için Sayın Tarım 
Bakanından artık cerahetlenmiş olan bu yaraya 
elini basarak bu sene bunu tedavi etmesini rica 
ediyorum. Hem toprak işlenmeli, feyizinden is
tifade edilmeli hem de halk bu sıkıntıdan kur
tarılmalıdır. Bundan başka benden evvelki sa
yın arkadaşlarımın da tebarüz ettirdikleri veç
hile Hatay'da da el'ân odun, kömür sıkıntısı 
mevcuttur. Gerçi Sayın Tarım Bakanı Faik 
Kurdoğlu arkadaşımız Tarım Bakanlığına geçer 
geçmez, halkın odun ve kömür sıkıntısını gider
mek için, lâzımgelen tedbirleri almakta gecik
mediler ve icabeden tamimleri yaptılar. Hattâ 
tamimlerin birer suretini bize de verdiler. Biz 
de bunları okuyunca hakikaten inşirah bulduk. 
Fakat seçim bölgesine gittiğimiz vakit bunun ak
siyle karşılaştık. Ekim ayında Hatay'a gitmiş
tim. O zaman bu tamimlerden hiç birisinin ya
pılmamış olduğunu gördüm. Hatay Orman Mü
dürünü çağırarak Hatay vali muavininin yanın
da konuştuk. Bir sürü taallüller gösterdi. Has
sa'ya gittik. Hassa Osmaniye revirinin bir bu
cağıdır. Osmaniye'ye genç bir orman mühendisi 
gelmiş, halk kendisine tamimleri göstermiş. Bu 
tamimler mucibince bize gerek kendi ihtiyacı
mız için ve gerek kasabanın ihtiyacı için müsa
ade verin demişler. Genç mühendis; siz o ta
mimlere bakmayın, onlar öyle der, amma biz 
yine bildiğimizi yaparız demiş ve gitmiş. Bunu 
halk bize yanayakıla anlatt. Derecei sıhhatini 
tevsik edemem. Fakat halkın bize aynen söyle
diği budur. 

Yine Hatay'da bir Şenköy Bucağı vardır, 
hemen hudut üzerindedir. Buranın arazisi çalı
lıklardan, ufak ufak tarlacıklardan mürekkep
tir. Halkın ötedenberi geçimi bu çahcıklarm 
köklerini çıkarıp yakmak, satmak ve oradan hâ-
stl • üîa"cak' topraklardan istifade ederek biraz 
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[ ziraat yapmaktır. Bu toprakların bir karlş altı 
i tamamen taştır. Burası da orman mıntakası içi-
j ne alınmış. Bu yüzden halk sefil kalmıştır. Na-
; hiyenin merkezinde evvelce 1800 nüfus varken 

bugün 1200 ze inmiştir. Hudut üzerinde olan 
j bu bucağın nüfusunun bu kadar azalmasının bi-
j zim ana siyasetimizle kabili telif olmıyacağmı 

herhalde Tarım Bakanımız da bizim kadar tak
dir buyururlar. Binaenaleyh bu meselenin bir-

I anevvel hâlledilip halkın sıkıntıdan kurtarılması 
lâzımdır. 

Arkadaşlar Hatay bilhassa Kırıkhan civarı 
hayvan yetiştimiye de müsaittir. Halkın bize söy
lediğine nazaran oradaki hayvanat dejenere ol-

I muştur. Esaslı damızlık istiyorlar Tarım Bakan
lığımızın bu husussa yüksek alâkalarını dilerim. 

Arkadaşlar, yine halkın şikâyetlerinin bir ta
nesi de pulluk meselesidir. Pulluk bulamıyoruz. 
diyorlar ve bulabildikleri pulluk da evvelce 11 
lira iken bugün 55 beş liraya çıkmıştır alamıyo
ruz diyorlar. Biz bir taraftan modern ziraate 
gidelim derken bunun için lüzumlu vesaiti ihzar 
edip, o hususta halka yardım etmezsek şüphesiz 
bu halk çok ıstırap çekecektir. Ve memleketin 
asıl arzu ettiği ekonomisini de temin etmek im
kânı da hâsıl olamıyacaktır. Biaenaleyh bu pul
luk meselesi üzerinde de Sayın Bakanlığın ehem
miyetle durmalarını çok rica ederim. 

İlçelerin orman bakımından revirlere bağlan
ması hususunda da ufacık bir dilekte bulunaca
ğım. O da Hassa Hatay iline bağlı olduğu halde 
kendisi Osmaniye Revirine bağlıdır. Bundan 
çok sıkıntı çektiklerini söylüyorlar. Hassa ilçesi
nin Hatay Orman Revirine bağlanması hususunu 

j temin ederlerse o havali halkını memnun edecek-
J 1er dir. 
j Mâruzâtım bundan ibarettir. Bu hususta yük-
j sek himmetlerini kendilerinden rica ederim. 
I AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) — 

Sayın arkadaşlar; Sayın Tarım Bakanından ri
ca edeceğim ve mahallî mahiyette bir iki temen
nim için yüksek huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. 

Seçim dairem olan Afyon Vilâyetinin Bolva-
I din [Ebher] gölü ve Dinar İlçesinde bulunan 
i [Karakuyu] mevkilerindeki bataklığın kuru

tulması ile buralarda binlerce hektarlık arazi 
elde edileceğini ve bu arazinin satılması suretiy-

I le temizlenmesi hususundaki sarf edilecek para-
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nın 5 - 10 misli nispetinde Devlete irat temin 
edileceğini ve bundan başka sıhhi mahzurların 
da ortadan kaldırılmış olacağını arzederek bu 
yerlerde Bakanlıkça tetkikat yaptırılmasını; 
köylüye verilmekte olan tohumlar vaktinden 
çok geç dağıtıldığından, bu tohumların çiftçi ta
rafından satılarak el harçlığı yapıldığını ve bu 
hususta güdülen gayeye varılmadığını çok defa 
görmekteyiz. Bu sebeple tohumların ekim za
manından çok evvel ve ilaçlandırılmak suretiyle 
dağıtılmasının teminiyle beraber, borç olarak 
verilen bu tohumlar bir sene müddetle verilmek
te olduğu için, köylüye kolaylık olmak üzere 
bu borç müddetinin de imkân nispetinde uzatıl
masını rica ederim. 

Çiftçi mallarını korumak için kasaba ve şe
hirlerde kurulan teşekkül, bugünkü duruma gö
re çifçiye Devlet vergisinden daha ağır bir de
recede yük olmakla beraber bu teşekkülün çift
çiye beklenilen faydayı gösteremediği ve idare
sinde birçok zorluklar çekildiği tecrübe ile anla
şılmıştır. Bu hususta Sayın Bakandan çiftçi 
mallarını korunması kanununun daha iyi bir 
şekilde tatbik edilmesine çare aramalarını di
lerim. Sonra Afyon Vilâyeti köylerinden bir
kaç senedir damızlık hayvan parası toplanmak
ta olmasına rağmen, ne yazıkki köylere damız
lık gönderilmemektedir. Acaba damızlık kalma
dığından mı, bulunmadığından mı gönderilmi-
yor? Çiftçimizin işini gören hayvanatın ıslahı 
ve üretilmesi için bu damızlık hayvanlara ihti
yaçları vardır. Bunun da temini ile, parası top
lanan yerlere gönderilmesini temenni ederim. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Nuri özsan. 
NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Sayın arkadaşlar, 

bendeniz bütçeyi tenkit etmek için söz almış de
ğilim. Benden evvel bu mevzuda etraflı ve ge
niş ölçüde arkadaşlar konuştular, kendilerinin 
fikirleriyle mutabakat halinde bulunduğum için 
aynı sözleri tekrar etmekte bir fayda mülâhaza 
etmiyorum. 

Yalnız bendeniz seçim bölgeme ait çok mü
him ve iç sızlatan bir konu üzerinde durmak 
ve bugün maholmağa terkedilmiş bulunan bir
kaç milyon liralık bir millî servet üzerine Sa
yın Bakanın dikkat nazarlarını çekmek ve bu 
millet parasını kısa bir zamanda kurtarmak 
için ne gibi âcil tedbirler düşündüklerini ve na-
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sil kararlar aldıklarını anlamak için söz almış 
bulunuyorum. 

Hepiniz bilirsiniz ki, Muğla tli orman bakı
mından oldukça zengin ve önemli bir orman böl
gesidir. Maalesef son iki sene içerisinde Muğ
la çok mühim orman yangını felâketine mâruz 
kaldı. Yalnız Muğla işletmesi bölgesi dâhilin
de hatırımda kaldığına göre geçen sene 81, bu 
sene de 82 orman yangını hadis olmuştur. Bun
lar mevzii ve lalettayin küçümsenecek yangın
lar değildir. Memleket ormanlarını baştan ba
şa silip süpüren ve memleketin servet kayna
ğını yok eden birer felâket halini almıştır. Bu 
orman yangınından sonra yanan ağaçlardan ke
reste imâl etmek ve mümkün olan miktarını 
kurtarmak için Muğla Orman İşletmesi faaliye
te geçti, işletmenin başında genç, faal ve h a 
kikaten vatansever bir müdür vardı. Kendi 
kudreti dâhilinde gece gündüz çalışmak suretiy
le 100 bin metre küplük tomruk imâl ettirdi. 
Fakat bu imal edilen tomruklar dağda şurada, 
burada, sarp yerlerde kütüğü dibinde yatmak
tadır. Orman Genel Müdürlüğü lâzımolan pa
rayı vermediği veyahutta veremediği için 60 - 70 
bin metre küplük ağaç kurtlar ve haşerat ta
rafından tahrip edilmiştir. Bu yüz bin metre 
küplük tomruk, bütün gayretlere rağmen, iş
letmenin bütün çalışmasına rağmen, nakledi-
lemiyor. Ancak bunun 2 bin metre küplük bir 
miktarı Muğla'ya taşınabilmiştir. Geri kalan 
yine 100 bin metre küpe yakın tomruk, kar
lar, yağmurlar altında çürümeğe mahkûm bir 
haldedir. Bazı tüccarlar müracaat ediyorlar 
ve diyorlar ki, bu tomrukları bize mahallinde 
satın, biz onları ormanda imal ederek kereste 
haline getirelim ve taşıyalım. Fakat Orman 
İdaresinin bir prensipi var. Ormana yabancı 
balta giremez. Belki haddi zatında çok doğru 
bir prensiptir. Fakat Muğla ormanlarının bu
gün bir hususiyeti mevcuttur. Arzettiğim bu 
yangın felâketi, bu kesif ormanı silip süpür
müştür. Çok salahiyetli yerlerden yaptığım 
tahkike göre ormanın içine girecek balta yan
mış ağaçtan başka kesecek bir tek yaş ağaç bu
lamayacaktır diyorlar. Ormanın içerisine ya
bancı balta sokmamak prensipi karşısında Or
man İdaresinin tüccarlara verdiği cevap şu olu
yor. Siz nakledin, istif halinde toplayın, son
ra bunun depozitosunu yatırın, biz müzayedeye 
çıkaracağız, iştirak ediniz, üzerinize ihale ya-
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pılırsa alırsınız diyorlar. İnsaf buyurun; fr> 
tüccar sermaye koyacak, emek sarfedecek, ta
şıyacak, istif yapacak, depozitosunu yatıra
cak, diğer tüccarlar meyamnda müzayedeye 
iştirak edecek, üzerinde kalırsa bunu ala^'t':. 
Buna imkân yoktur. Bu imkânsızlık karşısı \<la 
birçok tüccarlar girmiyorlar. Bu sefer bu işle 
meşgul köylüler müracaat ediyorlar. Onlar da 
aynı cevapla karşılaştıkları için bu servet bu
gün dağlarda, sarp yerlerde yatmakta ve he
der olmaktadır. Bugün Orman İderesinin bun
ları nakletmeğe kifayet edecek parası ve ter
tibatı yoktur. Binaenaleyh bu tomrukları ye
rinde 20 liraya satsa iki milyon lira bir servet 
elde edilmiş olacaktır. 

Bu hususta Sayın Tarım Bakanı acaba ne 
düşünüyorlar. Bu tüccarların bu dileklerinin is
afına imkân yok mu? Yoksa işletmelerle orada 
bir mesai teksif etmek suretiyle burada heder 
olmaya mahkûm bulunan bu millî serveti kur
tarmak için acaba bir teşebbüsleri var mıdır? 

Yangın meselesine temas ettiğim cihetle bu
nun üzerinde kısaca durmak isterim. 

Arkadaşlar, bugün ormanlarımızı tahrip eden 
ne köylümüzün baltasıdır, ne de iddia eildiği gi
bi keçidir. En büyük dert en büyük düşman 
takdir buyurursunuz ki yangındır. Bu yangın
la gerektiği kadar mücadele edilmediğini ben çok 
yakinen gördüm. Bakımı, memurlarının teşkilâ
tı bu işe gayrikâfidir; Sayın Bakandan evvelki 
zamana kadar bütün bakım memurlarını vazife-
leri şehir kapılarını tutmak ve köylünün şehir 
içine odun sokmamasını temin etmekten ibaret 
kalmıştır, ve teşkilât da kadro itibariyle çok 
dardı. Geniş orman mıntakalarını birkaç or
man bakım memurunun her şekilde tahribe, 
yangına nezaret etmesine imkân göremiyorum. 

Bütçenin tetkikinde gördüm ki, 40 000 lira
lık bir ödenek ayrılmıştır. Bu da yangınlarla 
mücadele için. Mütedavil sermayeden de sarfe-
diliyormuş. Fakat bu mütedavil sermayeden de 
sarfedilse de bu işe çok önem verilmesini rica 
ediyorum. Maruzatım bundan ibarettir. 

Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Rize) — Muhte
rem arkadaşlar, çay meselesinde dün kâfi derece
de konuştuk. Dün de arzettim ki, bu çay işi 
Devlet Ziraat İşletmelerinin takati dışındadır. 
Dört Vekâletin ayrı ayrı uğraştığı bu işi Sayın 
Tarım Bakanı, bir çarei halâs olmak üzere bir 
yola koymak için meşgul oluyor ve bu işi bir 
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[ şekle bağlamak lüzumunu hissediyor mu ve bu* 
I na mutlak bir çare bulacak mıdır? Memleketin 

sarf ettiği çay miktarının Rize ve havalisinde 
yetiştirilmesini sağlamak üzere hazırlıklar ikmal 
edilmiş midir? 

Sonra « zirai bakım » gibi bir kanunun mem
leketimizde yetişen bütün ürünler üzerine teşmi
lini arzu ediyorum. Diğer memleketlerde ziraat 
mühendis veya memuru gelip işine iyi bakmı-
yan köylülere birer ceza tatbiki yoluna giderler. 
Bizde de çok mahsul ekildiği halde az netice 

i alınmaktadır. Binaenaleyh, alâkadar memurla-
| rın zâbitai belediyelerin kestikleri ceza misillû 
| bir ceza vermesi salâhiyetine acaba diğer mem

leketlerde olduğu gibi bizde de iyi neticeler ala-
; bilir miyiz? Tarım Bakanından bu hususları 
i soruyor ve cevap rica ediyorum. 

ALİ RIZA K1RSEVER (Çanakkale) — Hu
zurunuza gelen Tarım bütçesinin kifayetsizliği 
ve takip edilen çalışma şeklinin müspet bir ne
tice veremiyeceği birçok arkadaşlar tarafın
dan gayet vakıfane bir surette tebarüz ettiril-

| mistir. Binaenaleyh bu ciheti tekrar etmeyi za
it görüyorum. Yalnız ziraatin mühim bir şu-

j besi olan bağcılığa temas edeceğim: 
1. — Donatım Kurumu 'nuıı inhisarında bu-

ı lunan kükürt, göz taşı ve potas gibi maddeler 
bağ bölgelerine zamanında yetiştirilmediği gibi, 
işe yaramıyan yerli kükürtleri iyi kükürtle be-

I raber yarı yarıya ve hattâ zorla bağcılara yük
sek fiyatla satılmaktadır. Bu yüzden, bağcı-

I ların zararına olarak geçen sene karaborsaya 
intikâl eden iyi kükürdün kilosu bazı yerlerde 

j 100 kuruşa kadar fahiş fiyatla satılmıştır. 
I 2. — Çanakkale ve Tekirdağ vilâyetlerinde 
i senelerdenberi devam eden filoksera hastalığı-
I nm tahribatına mâruz kalan bağlar günden gü

ne kurumakta ve Millî servetimizin bir kısmı 
I zarara uğramaktadır. Bunun yegane çaresi 
i Floksara'dan korkmıyan Amerikan çubuğu ile 

bağları yenilemek lâzımdır. Bağcıların ihtiya-
I cmı karşılıyacak kadar çubuk yetiştirmek; Ta-
I nm Bakanlığının vazifesi dâhilinde olduğu hal-
! . de maalesef bağcılar tatmin edilememektedir. 
i Misal olarak şunu arzedeyim ki geçen sene mil-
| yonlarea kilo şarap ve sofra şarabı yetiştiren 
! Şarköy bölgesine geçen sene yalnız 20 bin çu-
! buk göndermekle iktifa edilmiş ve bundan 
| fazla çubuk göndermek imkânı olmadığına dair 
I dilekçe sahiplerine Bakanlığın 14 Mayıs 1946 
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tarihinde menfi cevap vermesi haklı olarak bağ
cıları ümitsizliğe düşürmüştür. Halbuki yal
nız Çanakkale ve Tekirdağ vilâyetleri için se
nede asgari olarak bir milyon çubuk lâzımdır. 
Toprağı az olan ve yalnız bağcılıkla geçinen 
halkın bir kısmında kendilerine geçinecek başka 
bir iş bulmak için köylerini terk edip kasaba
lara hicret etmek düşüncesi vardır. 

Çubuk tevzi edilirken her bölgenin toprağı
na uygun olan çeşitlerden verilmesine dikkat 
etmek lâzımdır. Bundan dört sene evvel top
rakları tahlil edilmeksizin gelişi güzel Şarköy 
bölgesine verilmiş olan 3309 numaralı Amerikan 
çubukları toprakla imtizaç etmiyerek bir sene 
sonra tam mahsul vereceği bir sırada tamamen 
kurumuşlardır. Bu yüzden bağcıların getirme 
masrafları işçiliği ve nihayet geçim ümitleri 
mahvolmuştur. Binaenaleyh halkın zararı ile 
neticelenen bu gibi hâdiselerin tekerrürüne mey
dan verilmemesi ve bağcıların çubuk dileği 
hakkındaki isteklerinin ehemmiyetle nazarı iti
bara alınmasını zaruri görürüm. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

— Arkadaşlar, Emin Sazak arkadaşımızın bir 
iki mütalâası beni huzurunuza çıkardı. Eğer 
bin dönürn^ iki bin dönüm arazi üzerinde işli-
yenle yüz binlerce dönüm arazide çalışanlar 
meslekdaş sayılabiliyorsa, bendeniz kendileriy
le bu bakımdan da arkadaşlık rabıtasiyle bağlı 
bulunuyorum, demektir. Buradaki sözleri, ha
kikaten müstahsili, zürrai koruma maksadına 
matuf olursa birleşmemiz tabiîdir. Amma ka
bili tahakkuk olmıyan ve maksat hariçte baş
ka fikirleri celbetmek için olursa; işte şimdi 
olacağı gibi, buralarda aramızda ayrılık ve 
aykırılık olması da tabiîdir. 

Evvelâ Zirai Donatım Kurumundan bahse
derken, Zirai Donatımın döviz inhisarını elin
de tuttuğunu söylediler. Bunun mânası pek 
anlaşılmadığı için tevzihini istediler. Aman 
durun, telâşa mahal yok dedi. Maksad. telaş de
ğildir. Bundan maksad, ne zaman Zirai donatım 
döviz inhisarını; elinde tutmuştur. Hâlen tut
makta mıdır, bunu tevzih idi. Mevzuubahis et
tikleri mesele ile bir kaç senedenberi alâkadarız. 
1945 senelerinde aynı mesele ortaya atıldı. O 
zamanki Tarım Bakanına soruldu. Böyle bir 
şey yoktur dedi. Zirai Dontnndan maksat, en 
iyi ziraat âletlerini ucuz bir şekilde temin etmek-
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tir. Bu hususta tüccarlar da serbesttir. Ziraat 
Bakanlığının alâkadar daire müdürü ile görüş
tüm, belki şimdi kendisi de buradadır, o da 
katiyen böyle bir şey mevzuu bahis değildir. Biz, 
Ticaret Baknmdan da böyle bir ricada bulun
muş değiliz dedi. Her tüccar serbesttir, hariç
ten tedarik ettiği ziraat âletelrini memlekete 

' getirebilir dedi. İlâve etti, biz bunları teşvik 
bile ediyoruz, Binaenaleyh geçmiş kabine hak
kında hakşinas ve munsif olmak için bu hakika
tin bu şekilde belirtilmesi lâzımdır. 

Ancak Zirai Donatımdan maksat en iyi alâtı 
ziraiyeyi memlekete getirip en ucuza satmaktır. 
Fakat bu gaye itiraf ederim ki şimdiye kadar ta
hakkuk ettirilememiştir. Zirai Donatım tarafın
dan memlekete en iyi alâtı ziraye getirilmemiş-
ve en ucuza satılamamıştır. Eğer Tarım Baka
nı bunun aksini iddia ederse hakikati yanlış 
kavramışlar demektir. Fakat bunun şimdiye kar 
dar neden tahakkuk ettirilmediğini izahe derler
se bir hakikati tenvir etmiş olurlar. Ziraat Ba
kanlığı bu gayeyi önümüzdeki sene muhakkak 
tahakkuk ettirilmelidir. Eğer ettiremiyecekse 
zirai donatım için artık bizden para istememe-
lidir. Zannederim 17 milyon kadar bir serma
yesi vardır. Buna % 7 faiz veriliyor ki, faiz bir 
milyon küsur bin lira tutar. Zirai Donatım kâr 
etmese bile hiç olmazsa kullandığı 17 milyon 
liranın faizini devlete millete ödetmemelidir. Bir 
kerre işin içine girdik, devam edelim demek, ol
maz, zararın neresinden dönülürse kârdır. 

Emin Sazak arkadaşımız, bu sene hububat 
mahsulleri satışından 20 - 30 milyon kâr olduğu 
nu söylediler. Bu müphem oldu. Zannederim 
ki, Toprak Mahsulleri Ofisinin mubayaa edip de 
harice sattıklarından 20 - 30 milyon lira kâr ol
muştur, bunu dağıtalım demek istiyorlar. Eğer 
bu kâr olmuş ise kendilerinin muhalif bulunduk
ları 7 Eylül kararlarından sonra paranın ayar
lanmasından olmuştur. 7 Eylül kararlarından 
evvel arpanın tonu 19 sterlingden fob. Mersin sa
tış yapılmıştır. Tonu 19 sterlingden arpanın 
Türk parasiyle kilo fiyatı 13,68 santimdir; Hal
buki Toprak Mahsulleri Ofisi, biliyorsunuz; ar
payı memleketin istihsal merkezlerinde, belki de 
Van gibi yerlerde, Hakkârinin şimendifer geç-
miyen yerlerinde 15 kuruştan satın alıyordu. 

• Demek ki o zaman 15 kuruşa iştira edilen arpa
lar Mersin Limanında 13,68 f. o. b. satılıyordu. 
Kendilerinin tevsiye etmedikleri bir tedbirden 
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dolayı sonradan yapılan satışlarda hâsıl olan bu 
kân müstahsıla dağıtın demek hem bir tenakuz 
teşkil eder, hem de kabiliyeti tatbikiyesi yoktur. 
Müstahsil aile afradını on milyon farzedersek nü
fus başına 3,4 lira düşer. Bunu nasıl dağıtabi
liriz? Devletinki de milletindir. Milletin içinde 
müstahsil kütlesi kesif bir kütledir. Binaena
leyh Devletin elinde kalan böyle bir para gene 
müstahsilin menfaatlerini korumak için sarfedi-
lir. 

Konuşmalarında vergilerin çokluğundan bah
settiler (Gürültüler, Bakan cevap verir sesleri). 

Arkadaşlar, aramızda bir noktayı nazar farkı 
vardır. Evet, Bakan cevap verir fakat bizler fi
kirlerine, kanaatlerine, hislerine sahip insanlarız. 
Bunları Millet nâmına bu kürsüden ifade etmeye 
mecburuz. Ben burada edebiyat yapmıyorum, 
geçen günde söylediğim gibi Bayrak, şan ve 
şeref bizimdir vesaire gibi edebiyat yapmıyorum. 
(Solu göstererek) Şu köşede oturan bir kaç ar
kadaş bir kaç defadır aynı hareketi yapıyorlar. 
Bu Cumhuriyet Halk Partisi gurupu için iyi bir 
şey değildir. (Devam devam sesleri) 

Vergilerin çokluğundan bahsettiler. Ziraat 
bütçesi mevzuubahsolduğuna göre herhalde bun
dan müstahsilin verdiği vergiler maksut olsa 
gerektir. Demin de arzcttiğim gibi ben de müs
tahsilim ve bilhassa müstahsil tarafından, müs
tahsilin reyleriyle huzurunuza gelmiş bir insa
nım. Temsil etmekle mübahi olduğum bu büyük 
müstahsil kitlesi namına derim ki bu cemiyetin 
direkleri, temelleri bilhassa bizim omuzlarımız-
dadır, Devletin bize karşı aldığı tedbirler karşı
sında bugün vermelrte olduğumuz arazi vergisi çok 
değildir. Bu vergiler yerindedir. Bu vergilerin 
ne azaltılmasını isteriz, ne de çoğaltılmasını is
teriz. Manisa Ovasın'da, içerisinde 50 - 60 dönüm 
bir yerin, bağ bulunan 1 000 dönümlük 8-10 bin 
liralık üzüm satılan bu yerin vergisi senevi takri
ben 120 - 130 lira raddesindedir. Bu kıymet 
azçok insaflıca takdir edilmiş, hazine lehine in
saflıca takdir edilen bir değer ölçüsüdür. 

Arkadaşlar seçim zamanında müstahsil köy
lülerle, seçmenlerimizle temasımızda şunu gör
dük ki bu Milletin temiz kanlı evlâdı olan müs
tahsil bizden verdiği arazi vergilerinin azaltıl
masını temenni etmemiştir. Ve bunu seve se
ve, Devletin büyük vazifelerini yapmasını te
min etmek için verdiği bir vergi olarak ifade 
etmiştir. (Bravo sesleri). 
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SEDAD PEK (Kocaeli) — Sayın arkadaşla

rım ; sabahleyin beyanatının bazı yerlerinde bir 
kısım hakikatlere temas etmiş olmakla beraber 
sayın arkadaşım Hasan Polatkan eğer biraz da 
haksızlıklar yapmamış olsaydı, muhakkak ki 
bu kürsüden millete yaptığı hizmet elbette daha 
büyük bir değer taşıyacaktı. Sayın Milletvekili 
söze başlarken dediki; nüfusunuzun büyük bir 
çoğunluğunu teşkil eden zümre çiftçilerdir. Bi
naenaleyh Türk Milletinin kökünü köyde ara
mak lâzımdır. Eğer Sayın arkadaşım bunu 
mensup olduğu partinin tebellür etmiş bir ka
naati ve bir noktayı nazarı diye söylüyorlarsa 
hemen ilâve edeyim ki, Partimiz bu hakikati da
ha çok evvelden idrak etmiştir. Bu vecizeyi biz 
râna biliriz. Köylüyü okutmak ve köylünün 
sağlığını korumak hamleleri bu temelin ehemmi
yetli malzemesi değil midir? Bu yolda aldığımız 
kararlar köylünün ve çiftçinin hizmetinde ol
maktan başka hangi şekilde tefsir olunabilir. 

Toprağa bağlı köylü vatan tehlikede olduğu 
zaman sapanını bırakıp silâha sarılırmış. Bunu 
kim inkâr etti. Bu memlekette bunu yapma
mış var mıdır? İstiklâl Mücadelesinde Millet 
Meclisi sıralarını bırakıp harb saflarına koşan 
arkadaşların mevcudiyeti sarih bir delil, bir mi
sal teşkil etmez mi? 

Arkadaşlar, ben aranıza sırtımdaki asker el
bisesini çıkarıp geldim. Yaşım, göründüğü ka
dar genç değildir. Fakat her fırsatta, her ve
sile ile beni hizmete çağırdıkları zaman ben de 
her Türk gibi istisnasız her Türk gibi o vazifeyi 
severek ifa ettim. Kahraman Türk köylüsün
den icabettiği zaman sapanını bırakıp cepheye 
koşmasından başka ne bekliyebilir ve Bunu in
kâr etmiye kimsenin mecali var mıdır? Köylü 
mahsulünü vergi şeklinde veya ucuz bedelle Hü
kümete verir köy salması öder angaryadan kur
tulamaz o yalnız kuru ekmekle karnını doyurur-
muş. Hububat müstahsilleri çok zor bir durum-
daymış bunu Sayın ve hattâ çok sevimli buldu
ğum arkadaşın beyanatından aynen aldım. 

Mahsulünü vergi şeklinde vermeken murat, 
zannediyorum, mahsulâtı arziye vergisi diye 
bir kanun kabul etmiş olmamızdır. 

Arkadaşlarım, bu vergiyi hangi zaruretler 
ve hangi mecburiyetler altında kabule mecbur 
olduğumuzu ve o zaruret ve mecburiyetler ber
taraf olunca nasıl kaldırdığımızı bizim kadar 
sayın arkadaşım da bilir. Zaruretler mecburiyet-
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ler miktarlariyîe ölçülmek gerektir. Köylünün 
ödediği salma kendisi içindir. 

Angarya mülgadır. Teşkilâtı Esasiyede bu hu
susta sarahat vardır. Fakat köyün yanıbaşmdan 
geçen bir derenin etrafa saçtığı mazarratı önle
mek için o köylü o dereyi temizlemeğe mecbur 
edilmişse bunun angarya olmasına imkân var 
mıdır f (Kanun var sesleri) Yapılan hareket yi
ne Büyük Millet Meelisinin kabul ettiği kanun
lar tarif atı dairesinde değil midir? 

Köylüyü, yalnız kuru ekmekle geçinen bir 
insan diye tarif etmek hakikatten uzak olmak 
şöyle dursun, bizzat köylünün kendisine haka
ret etmek olur. Çalışan hiçbir Türk köylüsü aç 
değildir ve karnını kuru ekmekle duyurmamak
tadır. Arkadaşımın tarif ettiği kadar sefil du
rumda bir Türk köylüsü tasavvur etmek güç
tür. Burada Meclis halinde, millet halinde, hat
tâ Devlet ve Hükümet halinde köylümüz için ça
lışmaktayız. Biz bu sağlam esası, bu ehemmiyetli 
noktayı pekâlâ müdrikiz. Hepimiz köylünün 
hizmetindeyiz ve hepimiz onun emrindeyiz. Yap
tığımız herşey, aldığımız her karar onun için
dir. 

Çiftçi mahsullerini korumak için bu sene 750 
bin ton çeşitli hububat mubayaa ettik. Onun 
buğdayını 22, arpasını 15, çavdarını İG kuruş
tan satınaldık. Hükümetin bu bedellerle muba
yaa yaptığı yerlerde, temas eden birçok arka
daşlarım bilirler, serbest piyasa bu bedelden 
aşağı idi. 22 kuruşa Devletin köylü lehine mu
bayaa yaptığı yerde buğdayın onbeş kuruşa sa
tıldığını ben biliyorum, başka arkadaşlarımdan 
da duydum. Aylık ve ücretler çıktıktan sonra 
geri kalan 14 milyon liradan enstitüler, okullar 
vesaire masraflarının tenzilinden sonra artan 
para pek azmış, Ziraat Banknsı pasif halde imiş. 

Aziz arkadaşlarım. Enstitüler, okullar, ziraat 
kursları kimin içindir. Bu enstitülerde ilmi nü-
cuın veya siyaseti âliyemi tedris olunmaktadır. 
Bunlar köylüye faydalı değilmidir. Bu miktarla
rı hangi düşüncelerle ziraat bütçesinden ten
zil etmek mümkündür. Bunlar bugünkü dünyanın 
tatbik ettiği ilmi kalkınma hamleleri değ'lmidir. 
Sayın arkadaşım dünyada enstitüsüz, ziraat mek-
tepsiz bir köy kalkınması tasavvur ediyor mu? 
Dünyanın hiçbir yerinde Allah tarafından ol
muş bir ziraat kalkınması var mıdır? Edebiyatı 
ziraiyede yazılı mıdır? Bu memlekette Cumhuri
yet devrinde ziraat alannda ne yaptık denilebilir 
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mi? Benim yaşımda olanlar Karaköy rıhtımla
rında, istanbul rıhtımlarında dağ gibi yığılan 
Amerikan un çuvallarını çok iyi hatırlarlar. Biz 
İrendi yiyeceğimizi dahi dışardan getirmez mi 
idik, dışardan alamaz mı idik? Bugün kendi ken
dimizi doyurduğumuz buğdayların gökten indi
ğini iddia etmek mümkün müdür? Sayın arka
daşımın mensup olduğu Eskişehir'de bile Ameri
kan unu yenildiğini ben bilirim. Memleketin 
en ücra köşesinde bugün mevcut olan traktörler 
bugün mevcut olan harman makinelerini bun
dan çok az evvel görüyor mu idik? Bugün bun
ları görmemezlikten gelebilir miyiz? 

Ziraat kombinası bugün yalnız Hara ovasın
da 200 bin hektar arazi işletiyor. Çok yakın 
bir zaman evvel bir kurum tarafından 20 bin 
hektarlık yerin işlendiğini duydunuz mu? 

ttEŞAD AYDINLI (Denizli) — Maliyetini 
biliyor musunuz? Kaç liraya mal olduğunu hesap
ladınız mı? 

SEDAD PEK (Devamla) — Sayn arkadaş
lar, maliyet te bir mevzudur. Fakat her şeyden 
evvel onu yapmak marifettir. Bize malolan şey
lerin maliyetini hazan çok ağır ödiyebiliriz. Yal
nız maliyet hesabı bu mevzuda yer almamalıdr. 
Eğer biz kalkınma mevzuunda isek bu memleketi 
zirai kalkmmıya götüreceksek iptidada her şeyin 
pahalıya mal olacağını da hesap etmeliyiz. 

Yarm atomu belki 30 paraya indireceklerdir, 
fakat ilk yapılışında nekadar milyarlar harcandığı
nı sayın arkadaşım da benim kadar bilir, ipti
dada herşey güç ve pahalıdır. 

Köy ve köylü kalkınmasının temeli iktisadi 
bir dâvadır, bu dâvayı iktisadi bir dâva olarak 
ele almadan yalnız maarif ve sağlık işini ele al
mak mahdut tedbirlerle uğraşmak demekmiş. 
Sorarım kendisine, tekrar sorarım, dünyanın ne
resinde sıhhatsız ve mektepsiz bir kalkınma müm
kün olmuştur. Sorarım kendisine? Sağlıksız bir 
köy kalkınması mümkünmüdür? umumi ve sıt
madan sıskalaşmış bir Kaliforniyalının Kalifor
niya'nın zirai kalkınmasında faydalı olduğunu 
tasavvur edebilirsek, en büyük hataya düşmüş olu
ruz. Zirai ve ideal zirai kalkınmaya erişmek 
istiyorsak, her şeyden evvel köylüye eline verdi
ğimiz ilmi broşürü okuyacak ve anlıyacak bir bil
gi vermek, ve sabanı kuvvetli bir kolla tutması 
için sağlığını korumak mecburiyetindeyiz. 

Ziraat mahsullerinin fiyatı bahis mevzuu 

— 632 — 



fi : 25 27.12.1946 Ö : â 
olunca; Ziraat Bakanlığının da söz sahibi olma
sı lazımmış, ve Bakanlık ziraat mhsulleri hak
kında malûmat alması lâzımgelecekmiş. Sayın 
Bakan daha salahiyetlidir ve gereken cevabı el
bette verecektir. 

Ben şu kadarını ilâve edeceğim. Maliyet fi
yatları yalnız alâkalı Bakanlar istedikleri gibi 
tâyin etmemktedirler. Benim mıntakamda 
ehemiyetli tütün mahsulü yetişir. Ben oradaki 
maliyet fiyatının ne kadar dakik hesaplarla 
tâyin edildiğini bizzat biliyorum. 

Tetkik yapılmış olduğuna göre bunun şu ve
ya bu Bakanlıkça yapılmış olması büyük ehem
miyeti haiz değilmiş. Tütün fiyatlarının tâyi
ninde dünya piyasalarının vaziyetini de nazarı 
dikkate almağa mecbur olduğumuza göre 7 Ey
lül kararlarının bu hususta ihmalkâr olmadığı
mızın bir delili sayılmak zaruridir. 

İstihsal şekillerimiz iptidai imiş. Sulama. 
tohum, canlı ve cansız demirbaş alât temin edil
mek lazımmış. Köylüyü demirbaşla teçhizi za
ruri imiş. 

Aziz arkadaşlarım memleketin bütün ihti
yaçlarını biranda yapmak ve ıslahatı biranda 
meydana getirmek ve çabucak zirveye çıkma 
mümkün müdür? tleri memleketlerin zirai kal
kınma işlerini tetkik ettiğimiz zaman onların 
da bazan ağırlaşan bir tempo ile yavaş yavaş 
hedefe gittiklerine şahit olmaz mıyız. Eğer 
Sayın arkadaşım iki gün evvel burada bulun
saydı, Bayındırlık Bakanlığı bütçesi müzakere 
edilirken sulama işlerine takatimizin yettiği ka
dar bir para ayırdığımızı görürdü. 

Toparğı kuvvetlendirme çareleri aranmak
tadır. Bunun için ilmî tetkikler yapılmaktadır. 
Ziraatle meşgul olduğunu zannettiğim sayın ar
kadaşım Hasan Polatkan'm bu işi kolayca öğ
renebileceğini zannediyorum. Ve hattâ öğrenme
sini temenni ediyorum. 

Tohum ıslah istasyonlarımız vardır. To
humlarımızı ıslah etmeye çalışıyoruz. Meyve fi
danlıkları tesis ettik. Neden bunları yüzbin 
tano yapmadık? Biz niçin böyle yapmadığımızı 
ve bunları nihayet bir takat ölçüsünden geçirmek 
ıztırarmda olduğumuzu yine bütün sayın arka
daşlarım benim kadar takdir ederler. Kurtuluş
tan sonra eğer bu memlekette yapılacak iş yalnız 
ziraat aletleri temin etmek, yalnız ziraat kalkın
ması yapmaktan ibaret olsaydı, kemali cesaretle 
iddia ediyorum ki, bugün her köyde bir ziraat 
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aletleri deposu mevcut olurdu. 
Geçen gün Bayındırlık Bakanı arkadaşımız 

Cevdet Kerim, lneedayı fevkalâde bir etimle 41e 
bunu burada tebarüz ettirdi. Arkadaşlar, biz şu 
veya bu kalkınmaya harcayabileceğimiz toilyon-
lan memleket müdafaası için sınırlara gömmek 
ıztırarmda kaldık. İcabında onun içine girip dö-
ğüşeeeğiz. « Bütün bu sınır tahkimatını ihmal 
ederek yâlnız ziraat aleti almamızı sayın Arkada
şım bana tavsiye edebilir mi? ». 

Bir noktaya daha temas etmeden geçemiye-
ğim. 

«Sulama işleri için şimdiye kadar sarfolu-
nan para bir tek Diı a için saıfı düşünülen pa
radan azdır ve bunu düşünr ek insana ıstırap 
verici bir şeydir.» denildi. 

Arkadaşlarım, ben tetkik ettim, hiçbir bi
nanın inşa bedeli sulama işlerine harcanan pa
rayı geçmemektedir, böyle bir bina yoktur. 
Yalnız bir tek Büyük Millet Meclisi binası var
dır. Eğer arkadaşımın kasdı o ise ve ben he
sabımı doğru yapabildimse murat budur. Sa
yın arkadaşlarım; sık sık Mecliste, hattâ ko
misyonlarda bahis konusu olan bu bina, Millî 
Ilâkimeyeti temsil eden en mukaddes, en aza
metli bir âbide olacaktır. O âbide mutlak ta
mamlanacak ve milletin hâkimiyeti o âbidede 
tecelliye devam edecektir. Ben bu mevzuda o 
binaya harcanacak paraya değil, o bina aley
hinde sarfedilen enerjiye acıyorum. 

Saym arkadaşlarım; Demokrat Partili sa
yın arkadaşımın sözleri arasında şöyle bir yer 
vardır: «Zalim kaderiyle başbaşa kalan Türk 
çiftçisi kendisini yoksulluktan kurtaracak bir 
el beklemektedir.». 

Aziz arkadaşlarım, sayın arkadaşım Pölat-
kan bunda hata ediyorsun Türk çiftçisi böyle 
bir şeye muhtaç değildir, Devi» t babanın aziz 
ve mübarek eli mukaddes va'an topraklarım 
Türk çiftçisinin sapaıryle beraber karıştırmak
tadır. (Soldan alkışlar.) 

BAŞKAN — Bir noktayı tavzih etmenizi ri
ca ederim. Arkadaşımızın beyanatına atfen köy
lüye hakaret mânasına gelir bir cümle kullan
dınız. Onu lütfen tavzih ediniz. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Arkadaşımın ha
tırından böyle bir şey geçtiğini bende zannet
mem. Benim hatırımdan da böyle bir şey geç
mez. Ben zabıttan aldığım intibaı söylüyorum. 

BAŞKAN — Bir kasıt yoktur. 
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SEDAD PEK (Devamla) — Öyle bir şey 

düşünmeği dahi zait ve fuzuli görürüm. Hepi
miz ve her parti için böyle bir şey varit değil
dir. 

BAŞKAN — Hayır, burada tasrih etmek is
terim ki, ifadenizde arkadaşa atfen böyle bir 
mâna zannedilebilir. Tasrih ettiniz, mesele yok
tur. 

SEDAD PEK (Devamla) — Okuduklarım, 
arkadaşımın söylediklerinin zabıttan aynen alın
mışıdır. Bir tek nokta fazla veya noksan değil-
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dir. Aynendir. 

BAŞKAN — Daha dört arkadaş söz almıştır. 
(Kâfi, kâfi sesleri.) 

RIZA ERTEN (Mardin) VE REŞAD AY
DINLI (Denizli) — Kifayeti müzakere aleyhin
de söz istiyoruz. 

BAŞKAN — Zaten kifayeti müzakere tak
riri yoktur. 

15 dakika istirahat etmek üzere oturuma 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 17,35 

Î K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 17,55 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel 
KÂTİPLER : Muhsin Adil Binal (Konya), Dr. Fahri Kurtuluş (Rize). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. Dört arka
daştan birisi sözünden vazgeçmiştir, diğer ar
kadaşların da Ulaştırma Bütçesinin de müzakere
sine başlanılmak üzere kısa konuşmalarını evve
lâ rica ediyorum. 

RIZA ERTEN (Mardin) — Arkadaşlar; bu 
mesleğin sâliki ve dünkü ziraat ile bugünkü zi-
raattin şahidi olmam dolayısiyle birkaç dakika
nızı almak istiyorum. Müsaade buyurmanızı rica 
ederim- Yalnız sözüme başlamadan evvel şunu da 
ilâve edeyim ki, Türkiye ziraatının mevut ve Türk 
Hükümetinin çiftçisine vadetmiş olduğu hal ve 
istikbal ve saadet içine girmiş, noksanları ik
mal edilecek cihetleri yoktur diye bir iddiada 
bulunacak değilim. Yalnız şimdiye kadar bir-
şey yapılmadı, 23 senedenberi köylüye ve çift
çiye doğru gidilmedi ve ziraat bakımından bir 
ilerilik olmadı diyerek biraz insafsızca ve niha
yet bu devrin biraz sönük gösterilmiş olmasına, 
bilgim dolayısiyle, mukavemet edemeyip vazi
yeti aydınlatmayı münasip ve faydalı gördüm. 

Arkadaşlar, Osmanlı imparatorluğunun Tica
ret, Ziraat ve Orman Nazareti diyerek mevcut 
olan müessesesinin 1334 yılı bütçesine bakarsak, 
1 582 539,16 lira olduğu görülür. Halbuki bugün 
Ticaret Bakanlığı diye bir müessese ayrılmış, 
Ziraat Bakanlığı ayrılmış ve içerisine sanayii de 

alarak Ekonomi Bakanlığı da ayrılmıştır. Bu Ba
kanlıkların bütçe yekûnu bugün 39 milyon li
radır. Bunun içinde Orman Umum Müdürlüğü
nün huzurunuza sunulmuş olan bütçesi yekûnu
nu da nazara alacak olursak, mecmu yekûn 53 
milyon lira eder. Bir buçuk milyon lira yerine 
39 milyon. 

Ziraat Bakanlığı ile yalnız Ormanı ele alacak 
olursak yekûn 42 milyon liradır. Bunun içinde 
bittabi Orman işletmeleri diye ayrıca 108 milyon 
liraya baliğ olan bir sermaye de mevcut değildir. 
Ziraat Bakanlığının içerisinde bulunupta burada 
görülenlerden başka hara, inekhane vesaire için 
milletin ödediği ve seve seve verdiği para yekûnu 
5 milyonu tutar arkadaşlar. Bundan başka ıslahı 
büzur istasyonları için de iki milyon lira serma
ye vardır. Şuhalde yekûn 49 milyon lirayı bu
luyor. Donatım Kurumuna 15 milyon, Kombi
nalara 10,5 milyon ve Devlet Ziraat işletmele
rine keza 10,5 milyon lira gibi ayrıca bu bütçe 
haricindeki teşekküllere de 38,5 milyon lira gibi 
büyük bir para tahsis edilmiştir. 

Bittabi bu yekûnlar içerisinde, gerek müstah
sili gerek müstehliki korumak için kurulmuş 
olan Toprak Ofisine verilen paranın yekûnunu 
da ilâve edecek olursak toplamının neye baliğ 
olduğunu ve çiftçinin ne tarzda korunduğunu 
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tahmin etmek güç olmasa gerektir. 

Arkadaşlar; Türk ekonomisinin esasını tarım 
ve Türk milletinin temelini de köylü ve çiftçi 
teşkil ettiğine göre o milletin Hükümet ve Dev
letinin her halde o temeli kuvvetlendirmek için 
herşeyi feda ve her türlü fedakârlıkta bulunması 
kadar tabiî birşey olabilir mi? Mutlaka üzerine 
bindiği dalı takviye etmesi lâzımdır ve takviye 
ediyor, kesemez. 

Arkadaşlar; plân ve programı Tarım Bakan
lığı zaman zaman ele aldı. 1926 senesinden iti
baren 5 senelik plân diye çalışmalara başladı. 
Yani, çalışmaları herhangi bir metoda dayan
mayan, amprik bir takım çalışmalardan ibaret 
değildir. 

Arkadaşlar; ben, dünün talebesi ve hocası 
idim. Bugünün talebe ve hocalariyle dünün ta
lebe ve hocası arasında fersah fersah fark var
dır? Bunlar, elle tutulacak gözle görülecek iler
leme ve yükselişlerdir. 

Birinci ve ikinci bölümlerin, yani aylık ve 
ücretlere ve özel ödenek ve haklara tahsis edi
len kısmın 14 milyon lirayı tuttuğu söyleniyor 
ve binaenaleyh geriye ne kaldı ki, ziraate hiz
met edilmiş olunsun, denmektedir. 

Arkadaşlar, teknik bir müessesenin teknik 
elemanlarıdır ki, o müesseseyi ancak işletebilir. 
Verilen paralar köylüye vasıta vermek, köylü
ye hizmet etmek, köylüyü tenvir ve kalkındır
mak çin tutulan ve teşkil edilen elemanların, 
yani fen adamları geçim karşılıklarıdır. Bu doğ
rudan doğruya bu şahısları, şurada burada zira
attan başka işlerle meşgul olsunlar ve kendile
rini başka işlere hasretsinler diye değildir. Bina
enaleyh dolayısiyle ziraata hizmet içindir ve bu 
esasa dayanır. 

Köylüye gitmek meselesi bittabi arkadaşlar, 
ziraat denilen sermayeyi sanayide olduğu gibi 
ziraati yapıp makineleri kurup başına da usta 
ve amelesini getirdikten sonra öbür taraftan fi
şe takıp makineyi çalıştırmak değildir. Nihayet 
halkın ananesi, örfü, âdeti, bilgisi, takati ve ni
hayet tabiatın şedaidiyle karşılaşan, döğüşen bir 
sanattır ve ondan dolayı da nankördür. Arka
daşlar ben öyle medeni memleketler bilirim ki, 
onların köylülerinin bu âdet ve örfe karşı olan 
bağlılıkları dolayısiyle iki kollu sapanı oraya 
sürebilmek için yıllarca zaman oranın Hükümeti 
uğraşmış, savaşmıştır. Bugün çiftçilerimiz için, 
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değil bugün, bundan 26 sene evvelisi Cumhuri
yet rejimi başlar başlamaz, hattâ ilkevvel Eski
şehir'de olmak üzere ıslahı büzur istasyonları 
yapılmamış ve onların yanında teksir çiftlikleri 
açılmamış mıdır? Bugün o ıslahı büzur istasyon
larının sayesindedir ki, şuradan Çubuk 'a yahut 
Kızılcahamam'a doğru gidildiği zaman, yekna-
sak bir buğday tarlası görürsünüz, boyu aynı, 
rengi aynı. Sorduğunuz zaman ,Ziraat buğdayı 
derler. Bu ziraat buğdayının tohumunu kim 
vermiştir? Ziraat Bakanlığı vermiştir. Bugün 
şurada burada açılan ve ihtiyacımız olduğu za
man gerek bunlar gerek çiftçilerimizin pek ko
laylıkla temin ettikleri fidanlar çubuklar yeni 
kurulan müesseselerden istenilip alınmıyor mu? 
Bu çubuklar, bu fidanlar lâalettayin süs için 
mi yapılıyor? Memleketin iktisadi ahval ve 
durumu düşünülerek yapılmış işler değil midir? 
Bunların daha çok yapılmasını ve iyileşmesini 
arzu ediyoruz. Ve daima daha çok yapılacak ve 
bu yardımlar çoğalacaktır. 

Veteriner arkadaşlar, hakikaten göğsümüzü 
kabartacak derecede çalışmışlar yapmış ve mu
vaffak olmuşlardır. Bir zamanlar herhangi bir 
hayvan hastalığı memleketimizde zuhur ettiği 
vakit, hayvanlar yerlere serildiği zaman elimiz 
böğrümüzde kaldı, hiçbir çare bulamaz riha-
yet Pastör Enstitüsüne müracaat ederdik. llnl-
buki bugün bu yeterine.* arkadasJar bilgileri ve 
memlekete bağlılıkları dolayısiyle belki adedi 
24 - 25 e çıkmış olan serom ve aşı yaptılar. Bun
ları yalnız memleket dâhilinde sarf etmiyor, harice 
de ihraç ettik. 

Arkadaşlar benden evvel söyliyen arkadaş
larım izah ettikleri gibi 1923 ten evvelki halimiz 
ne idi? Nerenin buğdayını yiyorduk? ve bugün 
elimizde mevcut olan hububatn yekûnu buğday 
itibariyle 3 küsur milyon ton deyip geçmiyelim. 
Bunun kilosunu vasati 20 kuruşla darbedersek 
köylünün eline, çiftçinin eline ne geçiyor bunu 
kolaylıkla anlıyabiliriz. Bugün şeker sanayii do
layısiyle pancar ziraati yapan köylülerimizin 
eline 38 - 40 milyondan aşağı para dağıttığımız 
var mıdır? Dün pirincimizi dahi dışardan alıyor
duk, limon ve portakalı dahi hariçten getirti
yorduk. Bugün bunların hepsini memleketimizde 
istihsal ediyoruz. Fakat maliyet itibariyle, ka
lite itibariyle şu veya bu kusur olabilir, fakat 
bu gittikçe ıslah edilecekir. Olduğumuz yerde 
durursak zaten düşeriz. (Soldan bravo sesleri) 
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Mücadele işlerimiz de istisgar ediliyor, mücadele 
istisgar edilemez, hafif görülemez. Arkadaşlar; 
vebayibakariyi henüz daha unutmadınız, vebayi
bakariyi bu memleketten kaldıran kimlerdir, 
hangi rejimin evlâtlarıdır? Bu da Cumhuriyetten 
sonra kalkmıştır. Çekirge denilen âfet bu mem
leketin altını üstüne getiriyordu, ben çekirge 
mücadelesinin içinde bulundum. Çekirge geldiği 
zaman bunun içine girmek değil karşısından bu 
âfeti bakmaktan bile tevahhuş eder. Bunu da 
memleketten kaldıran yine Cumhuriyet rejimi 
değil midir? Bu da Cumhuriyet zamanında orta
dan kalktı, bu muvaffakiyet te Cumhuriyet reji
mi evlâtltrma mazhar oldu. 

Arkadaşlar; Cumhuriyet devrinde sanayi ku
ruldu, bu sanayi kurulduğu zaman köylüyü dü-
şünmiyelim mi, köylünün iptidai maddelerini 
değerlendirmek, kıymetlendirmek için yapılma
dı mı? Hattâ şu son ikinci harb esnasında mem
lekete hariçten birşey sokmak ihtimali olmadığı 
zamanda dahi bunlar bizim işimize yaramadı mı? 
Bu muazzam eserlerin maddei iptidaiyelerini 
kimler istihsal etti, kimler elde etti? 

Çiftçi borçludur. Tabiî. Ziraatte, Tica
rette, sanayide iş yapan kimseleri her za
man borçludurlar. Devlet de borçludur. Yanl-
nız yaptığı borç, kendi kudret ve kabi
liyeti derecesinde midir, ödemek takati ken
disinde var mıdır, yok mudur? Ben bundan bir 
ay evvelisi Ziraat Bankasına gitmiştim. Orada 
köylüler borçlarını ödemek için toplanmışlardı. 
Bunlardan birisine arkadaş, ne kadar borcun var 
diye sordum. 200 lira kadar dedi. 200 lira kadar 
diye borcunu istihfaf edişi ve orada borcunu 
ödemek için sıraya girerek uzun uzun beklemesi 
onun ödeme kabiliyetine bir delil değil midir. 
Arkadaşlar, bittabi zamanla bu borçlar azalabilir, 
veyahut faiz nispeti indirilebilir. Hattâ daha çok 
kredi müesseseleri açılabilir. Bunları açacağız, 
açılması da lâzımdır, zaruridir. Çünkü Türk 
köylüsüne dayanan bir Cumhuriyet ve bir Dev
let vardır. (Soldan alkışlar). 

BAŞKAN — Lûtfi Gören. 
LÛTFl GÖREN (Bolu) — Sayın arkadaş

lar; Tarım Bakanlığı ve Orman Umum Mü
dürlüğü bütçesi, bütün bütçelere nazaran da
ha çok ehemmiyetle tetkik ve tamik edildi. 
Burada konuşulmıyan hemen hiçbir şey kalma
mış gibidir. Bendeniz de ufak bir şeye temas 
edeceğim, sizi çok yoracak değilim. 

. im ö : 3 
Bu da Karadeniz'e sahildar olan vilâyetlerin 

sahildeki arazileri dağlık ve ziraate elverişli 
değildir. Buradaki halk tamamen orman enka
zını ve fundalıkları açarak fmdık ormanına 
kalbetmektedirler. Fındıklıklar da bir nevi or
mandır ve bunu îmar ve ihya Kanunu muci
bince Zonguldak, Bolu ve izmit Vilâyeti teşvik 
etmiş, meccanen fidanlar dağıtılmıştır, 20 se-
nedenberi bu iş üzerinde durulmaktadır. Fakat 
bugün orada orman izi vardır diye orman hu
dut! andırılıyor ve dinlenmeye bırakılıyor, bu
raların orman olması için beklemeğe bırakılıyor 
ki, zannedersem bu hiç de olacak bir şey de
ğildir. Çünkü sahilde bir ormanın yetişmesi 
200 sene ister. Fakat on senede fındık ormanı 
yapılabilir. Bunun için halka biraz müsait 
davranmak suretiyle müsmir ormanlara imkân 
bırakılmasını Sayın Tarım Bakanından rica edi
yorum, bu tahdit edilirken fındık mevzuunu 
da gözönünde tutsun ve buralarda çalışmak için 
çırpman halkın bu dileğine cevap versin, dile
rim. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Sayın Se-
dad Pek arkadaşımla aramızdaki birinci ihti
lâfı Sayın Başkanvekili kendilerine hatırlatmak 
suretiyle halletmiş bulunuyorlar. Hasan Polat-
kan arkadaşın ifadelerinde «köylü kuru ek
mekle yaşıyor» ibaresi vardı. Sedad Pek arka
daşımız dediler ki, «bu köylüye bir hakaret de
ğil mi? Hakarettir.» dediler. Bilâhara Sayın 
iîaşkanvekilimiz Feridun Fikri Düşünsel hatır
lattı ki, her iki tarafın da her iki partiye men
sup milletvekillerinin aklından böyle bir şey 
geçmiyeceğini Sedad Pek bu kürsüden ifade et
mek suretiyle bir sürcü lisan olduğunu buyur
dular . Bu itibarla aramızdaki bu münazaa kal
mamıştır. Fakat Sedad Pek arkadaşımız Po-
latkan'ın iki virgül, iki nokta arasındaki cüm
leleri burada bir fikir insicamı içerisinde, te
selsül eden bir fikir manzumesi içerisinde tet
kik buyurmadılar diyeceğim. Bu itibarla ben de 
bu kürsüden onun irat buyurduğu suallere mu
kabil bir iki sual arzedeceğim. 

Buraya gelmeden önce şunu arzedeyim ki, 
milletin hakikaten esas dâvası olan çiftçi dâvası 
konuşulmaktadır. Nüfusumuzun % 85 i çiftçi
dir. Çiftçinin kalkınması dâvası Büyük Kamu
tay 'm başarmak azminde ve kararında olduğu 
elbette en büyük vazifesidir. Çünkü, her iki 
arkadaşımın da söylediği gibi, bu milletin te-
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meli çiftçidir, köylüdür. Bunun üzerinde da
ha fazla durmamalıdır. Fakat sualimi ben arka
daşıma tevcih etmeden evvel bana birkaç ziraat 
mühendisi arkadaşın anlattığı bir hâdeseyi ar-
zedeceğim. 

Amerika'ya giden, halen Sayın Kurdoğlu'-
nun emrinde çalışan ve Nazilli Pamuk İstas
yonunun Müdürü olan Kemal Bey ve arkadaş
ları dediler ki, biz Amerika'ya gitmiştik. Bir 
gün takriben 30/40 saatlik bir mesafeden New-
york'a otomobille geliyorduk. Yolun, sağında, 
solunda gayet mükemmel sepetler gördük. Biz 
dediler buna hayretle bakarken yanımızda bu
lunan Amerikalı mihmandar bizim bu hayreti
mizi görünce, sordu ve hayret mi ettiniz; bu 
sebetlerin ne olduğunu mu öğrenmek istiyorsu
nuz, dedi. Evet, dedik, bu sepetler nedir? 
Şeftali ziraatçıları buradadır. Her şeftali bah
çesinin sahibi olan, sepetlerinin içersine mun
tazaman şeftalisini yerleştirir ve buraya kor. 
Bir saat sonra, iki saat sonra tekrar buradan 
geçersiniz bunları göremezsiniz. Çünkü bunla
rın hepsi Newyork'a ve daha gitmesi icabe-
den şehirlere sevk edilirler. Hattâ sepetleri 
alacak olanlar dahi malûmdur. Eğer bir tanesi 
yani, (bir müstehlik) bu şeftaliden memnun ol
mazsa sahibine yazar, memnun kalmadım, der. 
Böyle bir organizasiyonu mevcut olduğunu an
lattılar, sonra Amerikan çiftçisinin 6 milyon 
küsur olduğunu öğrendim, bu malûmatı 1945 
istatistiklerinden elde ettim. 

Elde ettiğim malûmata göre 6 milyon çiftçi
nin sayın arkadaşlar, 4 milyon otomobili, 3 mil
yon küsur traktörü, 2 milyon küsur da kamyo
nu mevcuttur. Demek ki, şu materyala göre bir 
çiftçi için ünite bir buçuktur. Yükesk bir zirai 
medeniyet seviyesindedir. Bunun yanında tabiî 
zirai büyük endüstrisini de dev şahsiyetiyle kur
muştur. 

Şimdi ben soruyorum, (yalnız şurasını peşi
nen arzedeyim ki, hiç bir şey yapılmamıştır, di
ye. bir fikir ve kanaat çıkarılmasın) Zaten Sa
yın Bakandan bir sual rica ederek köylünün 
minnet duyduğu teşkilâtı saydım. Binaenaleyh, 
o tarafa girmiyorum. Amma şöyle bir gözümü
zün önünde Kamutayın büyük dâvası konuşu
lurken yine karşımızda halledilmiş yüksek bir 
ziraat medeniyeti vardır. Binaenaleyh, şimdi 
ben de soruyorum, Sedad Pek arkadaşıma, böy
le bir teşkilâta malik miyiz? (Gülüşmeler, gü- 1 
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rültüler, olacağız sesleri, inşaallah qluruz şeşleri, 
soldan). 

Sayın arkadaşlar, başka bir mesele : İstihsa
limiz, zirai istihsalimiz hakikaten bu vatanda 
barınan insanları doyuracak ve onların medeni 
ihtiyaçlarını tatmin edecek kadar mıdır? Bunu 
da yine dünya ekonomicilerinin, ziraat işletme 
muhasebesine malik devletlerin bize verdiği bir 
müspet arkamlar arzetmek isterim ki, bir insa
nın doyması için on dekar toprağın ekilmesi 
lâzımdır. (Soldan, ne ekilecek sesleri). 

Mütenevvi mahsulât ekilecek. 
Biz ise Türkiye'de, elde ettiğim istatistikle

rin neticesine göre, 120 milyon 130 milyon de
kar arasında toprak ekmekteyiz. 

Binaenaleyh iyice doymak için Türkiye'de 
180 - 200 milyon dekar toprak ekilmesi lâzım-
geliyor. Halbuki, 120 - 130 milyon dekar ekildi
ğine göre 60 - 70 milyon dekar ekilmiyor ve 
noksandır demektir, öyle ise bu köylü, bu 
çiftçi, bu memleketin heyeti umumiyesi haki
katen doyuyor ve medeni ihtiyacını standart bir 
şekilde tatmin ediyor diyebilir miyiz? 

Belki kuru ekmek yemiyor çiftçi, yanında 
peyniri, soğanı da vardır. Fakat ben de köyle
ri tanırım, çiftçiyi tanırım. Sedad Pek arkada
şıma şunu sormak istiyorum; hakikaten çiftçi
yi, köylüyü, onun en fakirini, orta hallisini 
evinde, işi başmda gördünüz mü? 

Gördünüzse bunun iyileşmediğini ve medeni 
ihtiyaçlarını tatmin edecek kadar istihsal yapa
madığını sonra bu, istihsalini yani alnının terini 
tam değer fiyatla satıp cebine koyamadığını 
kabul etmeniz lâzımgelir. Bunu da bir misalle 
izah edeyim. 

En mühim meseledir. Buğday meselesi. Bu 
sene 22 kuruş fiyat verildi. Aşağı yukarı çiftçi
nin eline 18 - 19 kuruş para geçiyor. Bu buğday 
Ofis tarafından alındıktan sonra işitiyoruz ki„ 
40 - 45 kuruşa satılmaktadır. Binaenaleyh çift
çinin mahsulünün değeri kendisine verilmiş 
midir? % 40, 50 kâr çiftçinin kesesine midir? 
Hayır. Şuhalde ben daha ileri giderek, Yüksek 
Meclisin müsamahasına güvenerek anason mese
lesini de bir misal olarak arzettikten sonra ka
naatimi bir cümle ile ifade edeceğim. Buğdaya 
munzam olarak söylüyorum. Daha tütün var, şu 
var, bu var. Bugün Denizli, Burdur havalisin
de anason kaç kuruşa alınıyor? 85 kuruşa. Te-
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şebüsler, ricalar neticesinde 100, nihayet 110 
kuruşa çıktı. Hükümet kendi ihtiyaçlarını te
min etmek için bir fiyat veriyor. Köylü bankaya 
borcunu ödiyecektir. Çiftçinin ö borçtan başka 
daha bin derdi vardır. Binaenaleyh mahsulünü 
elinden çıkarmıya mecburdur. Bu suretle onun 
mahsulü Hükümetin ve mutavassıtın eline geçi
yor ve Hükümet kendi ihtiyacı olan anasonu 
aldıktan sonra da işi serbest bırakmıştır. Bugün 
de anason 160 - 170 kuruşa satılıyor. Soruyorum 
bu revayı hak mıdır? 

Köylünün alnının teri ona gitti mi? yine tâli 
ellerde kaldı. Görüyoruz ki, arkadaşlar büyük 
bir zirai teşkilâta ihtiyaç vardır. Köylünün eline 
tam emeğinin karşılığı geçmezse onun iştira kabi
liyeti düşer zaten düşüyor ve düşmektedir. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Düşmez, kork
ma. 

REŞAD AYDINLI (Devamla) — Daha açık 
ifadesiyle, bu tarafa da geçmek istemiyorum. 
Fakat Ticaret Bakanlığının okadar tuhaf işleri 
var ki biran için düşünüyorum, acaba Türk Dev
letinin tüccarı mıdır diyorum? Binaenaleyh Zi
raat Bakanlığı gönül ister ki, yüz milyon, yüz 
elli milyonluk bütçe ile buraya gelsin. 

Zirai sanayi; ziraat mahsûllerini değerlendiri
yoruz dediler Sayin Hatipler. Bugün şu mem
lekette hakikaten yağ sanayii var mıdır? Şekeri 
kabul ediyorum, elbet olacaktır. Pamuk sanayii, 
en iyi pamuğu Ziraat Bakanlığı yetiştirdi, Ak
ala. Fakat Ekonomi Bakanlığı en güzel bezi 
bize verebilmiş midir? 

Umumi vaziyet şudur ki, millî ekonomi deni
len mefhumu iyiden iyiye herhangi Partinin ada
mı olursa olsun, fakat herkes bildiğini samimî 
olarak söylemeli ve bu işler biran evvel halle
dilmelidir. Bir koordinasiyon yapılmalı, Ziraat 
Bakanlığı hakikaten büyük teşkilâtlı ve Türk 
çiftçisinin emrinde büyük bir Bakanlık olma
lıdır. 

Sonra; Ticaret Bakanlığına bağlı Ticari Kredi 
Kooperatifleri vardır. Bunların hepsi tüccardır. 
Arkadaşlar; çiftçi ise müstahsildir, binaenaleyh 
tüccar daima müstahsilin malını ucuza almağa 
çalışır ve ucuza almaktadır. Şuhalde görüyo
ruz ki, çiftçi için çok şey yapılmamıştır. Bir 
birini takip eden Cumhuriyet Hükümetlerinin 
elbette yaptığı iyi işler de vardır, fakat onlara 
karşı derin minnet ve şükranlarımızı her zaman 
arzederiz. 
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Amma bütün bunlardan sonra çiftçi için ne 

yaptım diye biliriz acaba? Zalim tabiatın şiddetli 
tesirine tâbi olarak karasabaniyle başbaşa de
ğil mi? 

Ben müşahedelerime istinaden arzederim ki, 
çiftçinin % 70 i % 80 ni böyledir, kaderine terke
dilmiştir. Onun için kaani oldum ki, Sedad Pek 
arkadaşım köylüyü tanımıyor. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanlığından bahseder
ken, «Türk milletinin tüccarı mı» nedir, öyle 
bir şey söylediniz. Bundan kastınızı açıklar mı
sınız? 

REŞAD AYDINLI (Devamla) — Ticaret Ba
kanlığı bahsinde anason meselesini verdim, buğ-
dağ fiyatı meselesini verdim. Malûmu âliniz 
Hükümet tarafından fiyat tesbit ediliyor sonra 
Zirai Kredi Kooperatifler, Ofisler bütün bunların 
hepsi Ticaret Bakanlığına bağlıdır. 

Meselâ işte anason bir misaldir. Hükümet 
fiyat tesbit ediyor. O fiyattan Tekel Bakanlığı 
mubayaa yapıyor. 85 ilâ 100 kuruş arasında bir 
fiyatla. Bu fiyatı köylü esas fiyat zannadiyor, 
malmı satıyor. Çünkü ihtiyacı vardır. Tekel 
ihtiyacı kadar mal aldıktan sonra, fiyatı serbest 
bırakıyor. Bu teşkilât tamam mıdır diyorum? 

Binaenaleyh maksadım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sabahki oturumda, Tarım Büt
çesi için 10 arkadaş söz söylemiştir, öğleden 
sonraki oturumda da 20 arkadaş konuşmuştur. 
Şuhalde 30 arkadaş Tarım Bütçesi için söz söy
lemiş oluyor. Tümü hakkında başka söz istiyen 
de yoktur. Sözü Tarım Bakanına veriyorum. 

FAİK KURDOĞLU (Tarım Bakanı) — Aziz 
arkadaşlarım, bana emanet buyurduğunuz iş
ler hakkında ileri sürülmüş mütalâaları dik
kat ve istifade ile dinledim. Bu geniş ilgiyi, 
çalışmalarımızda daha fazla dikkat ve hız için 
ayrı bir kuvvet sayıyor, söz almış arkadaşla
rım hepsine en candan teşekkürlerimi sunuyorum. 
Bu arkadaşların arasında en baş^r. Sayın Ad
nan Menderes gelmektedir. Bu arkadaşa göre 
ziraat mevzuu henüz ele alınmış 1 Ve değildir. 
Arkadaşlarım, kendisine cevap vermeğe başla
madan önce, Sayın Emin Sazak'a hLap etme
me n.-üsaade ediniz. Emin Saza'ç aJ'T;rdaş, bu
rada konuşurken, içimizde sözüne katılanımız 
çıkmazsa, başka bir kelime kullanmak suretiyle, 
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yüzünün kararmasına razı olacağını söyledi. 
Ben kendisini bu yüzkaralığmdan kurtarmak 
istiyorum, sözleri içinde bu ana meselelerin 
parti ayrılığı duyulmaksızm mütalâasını iste
mişti. Ben de bu fikirdeyim (Kahkahalar). Arka
daşlarım, sizleri birçok rakamlar ve hep bildi
ğiniz tafsilâtla yormak istemiyorum. Fakat şu 
dakikada, bu Büyük Millet Kürsüsünden söyle
nen sözlere, hususi bir ilgi ile dikkatini vermiş, 
geniş bir vatandaş kütlesinin tablosunu, kısaca 
ve beraberce hatırlamak için müsaadelerini di-
liyeceğim: 

Eşsiz ve tükenmez kudret ve fazilet kaynağı, 
tarih boyunca, adsız kahraman ocağı, hayatını, 
sokağını, giyimini, geçimini, içi ve dışı ile 
evini ve hülâsa herşeyini ve her halini hep 
bildiğimiz 34 024 köy; 

Buralarda ve diğer köy hükmünde bucak ve 
kasabalarımızda oturan, genel nüfus varlığımız 
içinde tutarı % 75, 61 i bulan, hepsi ziraat ve 
şubeleriyle geçinir, geniş bir vatandaş kütlesi; 

Dış memleketlerden yurdumuza sokmak zo
runda olduğumuz türlü ihtiyaç maddeleri izin 
öedeme vasıtasını sağlıyan ihracat ticaretimiz
de, % 90 la 96 arasında oynıyan ve 1946 son 
dokuz ayı içinde de % 83 ',ü bulan, bu vatan
daş kütlesi tarafından istihsal edilmiş, ihracat 
maddelerimiz; 

Ve nihayet, yapılmış en son. muvakkat tetkik
lere göre: 

1942 de 6 369 795 000 
1945 de 8 286 034 000 
1944 de 7 585 769 000 lirayı bulan geliri

miz içinde sırasiyle: % 58. 30 - 53. 51 - 44. 42 
yi bulan ziraat payı. 

Arkadaşlar, diğer, çeşitli, aynı derecede 
önemli bakımlardan da bu tabloyu tamamlama
ğa çalışacağım. Memleketimizde ziraat konusu, 
hal ve istikbal bakımından herşeyin temelidir. 
Konunun bu büyük ehmmiyetidir ki, Anadolu 
ye Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Reisi, yal
nız Türkiye' değil insanlık tarihinin de en bü
yük siması Gazi Mustafa Kemal'in 8 Nisan 1923 
de yayınladığı 10 maddelik Misakı Milli'de 3 
ncü maddesinden itibaren devamlı surette, hep 
köylü ve çiftçi hizmetini esas alan umdeleri ve 
bu Cemiyetin temadisi olan C. H. P. program
larında : 

Yıllardır, arasız, aynı istikamette hükümleri, 
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Cumhuriyet Hükümetlerinin bu istikamet

lerde fasılasız ve programlı çalışmalarını, 
Ve Büyük Millet Meclisinin her yıl artan, 

cümert ödeneklerini intaç etmiştir. 
Hep bildiğiniz veçhile, bugünkü mânasiyle 

bütçe, memleketimizde Meşrutiyetle başlamış
tır. Meşrutiyetin şimdi müstakil , birkaç hükü
met topraklarını da içine alan geniş sahası için, 
Orman, Maadin - Ziraat Nezaretine 1 Ağustos 
1909 tarihli ilk bütçesiyle ayırabildiği tahsisat 
yekûnu 345 000 liradan ibaretti. Bugün 23 
ncü yılını kutladığımız Cumhuriyetin ilk bütçesi 
sadece ziraat için 7 330 000 lira ile başladı. Ara
sız, kat kat artarak, geçen yıl ormanla birlikte 
38 küsur milyona, bu yıl da yüksek tasvibinize 
sunulduğu üzere 42,5 milyona çıkarıldı. 

Köylü ve çiftçi kardeşlerimiz için, yapıl
mış, yapılmakta, yapılmağa hızla devam olu
nacak işleri ve hizmetleri sadece Tarım Bakan
lığı bütçesi bölümleri irinden muhakeme etme
ğe de imkân yoktur: Suişleri, demiryolları iş
leri, yollar, bankalar, fabrikalar... Hülâsa müs 
pet ve ileri iş olarak milyar döktüğümüz bü
tün işleri de hep onun ihtiyaçları, faydaları 
için yaptık, yapacağız. 

inönü'nün buldan 17 yil üı.oe Sivas' 'a söy 
lediği gibi «idealist bir köylü âşıkıyız». (Al
kışlar.) Büyük Ata 'nm dediği gibi ve daima 
ona, eserine, sözlerine inanmış olarak diyoruz 
ki ve bütün Cumhuriyet Halk Partisi mensup
ları ve hükümetleri inanla demişlerdir ve di
yorlar ki, «Hergün daha çok refah ve sadete 
müstahak ve lâyik olan köylüdür. Hüküme
timizin iktisadi siyaseti, bu aslî gayeyi istih
sale matuftur.» (Bravo sesleri.) Bu memle
kette Cumhuriyet rejimi kurulalıberi, Millî Sa
vunmadan sonra ve hattâ onunla başbaşa, en-
çok köylü ve çiftçi için ve ona Partimizin 
Ebedî Şefi Atatürk 'ün işaret ettiği istikâmette 
hizmet için emek verilmiştir ve verilecektir. 
(Bravo sesleri.) Bu böyle, iken, nasıl oluyor 
da Adnan Menderes arkadaş bu kürsüden söz
lerinde, «Ziraata bugüne kadar el atmış bile 
değiliz» diyebilirler. 

Büyük, dünya çapında fikir olgunluğu, va
tan ve millet konularında hassasiyeti, son de
rece de yüksek Devlet adamı fazilet ve mezi
yetleri her vesile ile hayranlığımızı artıran Pe-
ker ' in tenkidi sevmek, söylenenleri kendimizi 
münekkidin yerine koyarak haklı köşesi varsa 
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minnetle kabul ve itiraf etmek prensipini, ço
cuklarımıza da vasiyet edeceğimiz en güzel ve 
hayırlı fikir ve ileri cemiyet terbiyesi olarak 
candan kabul ediyorum ve ediyoruz. Sayın 
Adnan Menderes'in sözlerini bu çerçeveden de 
süzdükten sonra şu kanaata varıyorum: Eğer 
bu satırlar, tıpkı bizim gibi bir düşüncenin, 
yani köylü ve çiftçi işleri temel işlerdir, arzu 
ve idealimiz büyüktür, ne yapsak yeter görme
yiz, her varılmış merhaleyi bir başlangıç saya 
rız duygusunun, Adnan Menderes arkadaşın 
şairane kaleminden bir edebiyat sanatı halinde 
çıkmış bir ifadesi ise, ben de beraberim ve 
böyle olduğuna inanmak istiyorum. Çünkü ak
sini düşünmek, bu meseleleri, bir parti arka
daşının tavsiye ettiği gibi görmek istememek, 
binbir delille bir çocuğun bile reddedeceği, 14 
milyon ilgili karşısında güneşi inkâr etmek gi
bi bir şey olur. 

Yüz yıla yakın zamandır, ilim adamının, fen 
adamının, iş adamının kesin şekilde vardığı 
ve bugün bedahet halini almış olan kanaat, bu
günkü dünya anlamiyle ziraatin, yani, sadece 
kendi ihtiyacı için ekip biçmek değil, çünkü 
elbisesini kendi diken,e terzi denmiyeceği gibi, 
böylelerine de ziraatçi denemez, piyasa ve pa
zara bu piyasa ve pazarların dilek ve istekle
rine uygun mal vermeğe mecbur ziraatın: 

— Sadece ekim - dikim meselesi olarak ele 
alınamıyacağı, 

— Toprak ve üstündeki adamın hep bir ara
da, ticaret, sanat, ulaştırma... ve kısaca eko
nomik, sosyal, kültürel durum ve mefhumla
rı içinde gözönünde tutulması lâzımgelecegidir. 
Çiftçinin karşılaştığı bu çeşit şartlar ihtiyacı, 
tarım, sadece tarım ihtiyaçlarından daha geniş
tir, tarım durumundaki salâh, ancak bu şart
larda daha evvel vüvuda getirilecek iyilik ve 
imkânlarla kabildir. Cumhuriyet Hükümetleri 
de haklı ve isabetli şekilde bu yola gitmiş ve 
gerekli asgari şartlar tamam olur olmaz, bu 
hacimde bir dâvanın halli için hiçbir memleket
te hiçbir bütçe imkânı kâfi şart olarak görül-
miyerek ilgililerle el, gönül, kafabirliği ya
pılması da zaruri görüldüğü için o da bu yola 
gitmiştir. Sayın Adnan Menderes, Peker Hükü
metinin programındaki bu esaslarla ilgili satırları 
elbette okumuşlardır. Cumhuriyet Halk Partisi 
Hükümetinin Tarım Bakanlığı bu istikametteki 
işlerine 1 numaralı iş, yani en başta gelen işim 
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diyor. Bütün ziraat dâva ve meselelerimizi, ke
limenin hakikî teknik mânasiyle plân ve program
lara bağlıyacağız ve teşkilâtımızı, bilgi ve hiz
metlerimizi köylere kadar yükseltecek ve her kö
yün bütün ilgili ihtiyaçlariyle ele alınması esa
sını ihtiva eden yayım sisteminin tecrübe ve ih
tiyaçlarımıza en uygun şeklini uygulayacağız. 
Bu şekildeki çalışmalarımız, hem kendi kedimizi 
takip ve kontrol etmemizi hem de bütün vatan
daşların bizi takip ve kontrol etmelerini de sağ-
lıyacaktır. Kendileriden rica ediyorum: adım 
adım bu çalışmalarımızı takip etsinler: sağlam 
bir bina, adedi çokluğa dayanmıyan bir kadro, 
harb bünyesinin bütün dünyada olduğu gibi 
bizde de vatandaşa karşı bir kat daha lüzumlu 
hale getirdiği müşfik, anlayışlı alâka, hergün yap
tığımız işlerin vicdani blânçosunu kendi kendi
mize de yapmak, müspet ve faydalı olmıyan 
hiçbir işe vakit ve imkânlarımızın zerresini sar-
fetmemek, maliyete müessir işlerimizde santimine 
dikkat etmek, bizden evvel gelmiş olanların müs
pet iş ve başarılarmdn zerresini israf eyleme
mek prensiplerimiz olacaktr. Deşmekte veya he
sabını vermekte zorluk çekeceğimiz hiçbir işimiz 
olmamakla beraber, aynı prensipler bakımından 
muhakeme ederek sadece gurur ve iftihar veren 
mazideki çaışmalar üzerinde durmağı bu arka
daşlarımızın gitmesi lâzım müspet ve yapıcı ten
kit yolu olarak göremiyorum. Kendi kendimi 
tenkitlerine arzediyorum. Hakikî vatansever gö
rüşün ve işin, bu olacağı kanaatmdayım. Mak
sat ve gayelerinin temizliğini ispata muktedir 
olacak tek yol da budur. 

Adnan Menderes arkadaşa, tarım istihsalâ-
tımız hakkında da bir iki rakam vermeme müsa
adenizi dilerim: 

Zirai istihsalâtımız içinde daima % 40 tan 
fazlasını temsil eden buğday istihsalâtımız 1927 
de 1 338 151 tondu. 1937 den itibaren 4 milyona 
çıktığı yıllar oldu. Son yıl 3 490 834 tondu. 

Sınai nebatlar itibariyle istihsalâtımız meselâ 
pamukta 1933 de 27 791 tondu. 1945 de 65 307 
tonu buldu. 

Hayvan mahsulleri itibariyle 1933 çü 100 
farzedersek 1945 de en mühimleri itibariyle ar
tış % de 155 dir. 

Zirai ikrazlar itibariyle: 
.1937 de ikrazat yekûnu 36 733 000, borç pa

ra alanlar yekûnu 400 450, 1945 sonunda bu 
rakamlar para itibariyle 69 467 000 borç alan-
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lar sayısı itibariyle 607 027, 1946 Eylülü sonun- I 
da ise sırasiyle 72 861 000 ve 619 985 dir. 

Zirai kredi kooperatifleri teşkilâtı itibariyle: 
1937 de kooperatif sayısı 591 ortak sayısı 

101 335 kooperatife dâhil köy sayısı 3 638, j 
1945 de bu rakamlar aynı sıra ile 595-223 672- I 

5 675, 
1946 Eylül sonu itibariyle ise 685-277-022 dir. | 
Elimdeki bir tomar, müspet ve gayrikabili 

ret rakamları da okuyarak daha ziyade vaktinizi 
almıyayım. Eyisini isterse kendilerine vereyim. 
Bütün bu netieeler ve hepsinden daha kıymetli 
ve mühim olan bugünkü uyanık, ilerlemeğe, I 
koşmağa, sıçramağa, mesafe almağa azimli köylü I 
ve çiftçi kardeşlerimiz kitlesi, Tarım Bakanlığın- j 
ca ve bütün C. H. P. Hükümetlerince arasız sağ- j 
lanmış hizmet ve imkânlarla kaabil olmuştur. I 

Şimdi, Cumhuriyetin ilânında 10 yaşında . 
olan-çocuklar 33 yaşlarını doldurmuşlardır. On- | 
lar Cumhuriyetten önceki devreyi pek hatırla
mazlar. Belki Adnan Menderes de. Diyarbakır 
îli resmî salnamesinden birkaç satır okuyaca
ğım: 

«Akrep umumiyetle dişi olmak üzere yaratıl- | 
mış ve gübreden hâsıl olup, buralarda köstek 
tâbir olunan karaböceklerle çiftleştiğinden yav
ru hâsıl edermiş. Akrep sair hayvanat misllü 
doğurmaz. Akrep rutubetli yerlerde kireçten 
hâsıl olur. Maamafih patlıcan tohumundan da 
akrep husule geldiği rivayet olunur, şöyleki,... 
ilâh» 

Yine aynı devrelere ait bir Ankara resmî 
salnamesinden okuyorum: 

«Yabanabad'm Şıhlar Karyesinde Hazreti 
ömerülfaruk Radiyallahu anlı Efendimizin sü-
lâlei tahhesinden Şıh Alissemerkandi kadde-
se sırrehül âli defini haki ıtırnaktır. Aziz müşa
rünileyhin kerameti aliyyelerinden olarak kar-
yei mezküre civarından nebean eden yine bir 
metre mesafede ziri zemine cari ve nihan plan 
meşhur sığırcık suyu... ilâh» varmış. Taşman 
yerde sığırcık .türer «mezruzata arız İrası hasar-
eden haşarat ve müezziyatı mahv ve itlaf» eder
miş. Daha böyle birçok satırlar okuyabilir, ne
ler yok... Sayın Adnan Menderes, Cumhuriyet | 
çiftçi ve köylüsü, «ele bile alınmadığını» söyle- ı 
diğini z Cumhuriyet çiftçiliği bu havada mı ya- | 
şıyor? j 
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Köylü ve çiftçiye Cumhuriyet İdaresinin ara

sız hizmetlerini, hattâ yalnız Tarım Bakanlığı
nın hizmetlerini saymam bile saatler sürer. 
Birkaç arkadaşım temas etti. Vaktinizi alma
mak için bunları da tomar halinde, muvafık gö
rürseniz kendi emirlerine amade tutmakla iktifa 
edeceğim (mahal yok, muvafık sesleri). Hülâsa 
ediyorum: Biz köylü ve çiftçiye işlerine bir 
numaralı, yani en-başta gelen işimiz diyoruz. 
Daima yükselen, daima terakki eden, daima ye
tiştirme ve kazanç yolları genişliyen bir köylü 
ve çiftçi varlığının bir millet için en kuvvetli 
temel, en güvenilecek hayat ve zafer unsuru 
olduğunu, hakiki bir köy ve ziraat kalkınması
nın her memlekette olduğu gibi bizde de birçok 
faaliyet şubelerinin, ticaret, endüstiri hattâ gü
zel sanatların temeli olduğuna inanıyoruz. 

Adnan Menderes arkadaş, sözleri arasında, 
Donatım Kurumuna da temas etmekte ve mil
yonlar ihtiyacından bahsetmektedir. Teknik de 
mühim olan para değil çalışma sisteminin sağ
lamlığıdır. Para sağlam tekniğe koşar. Kendi
lerine İnönü'nün 1930 tarihinde Sivastaki nut
kundan bir parçayı hatırlatmak isterim: İnönü 
diyorki: «B. M. Meclisinin Gazinin riyaseti al
tında toplanan ilk Hükümeti, 1336 da dünyanın 
bütün ateşleri başına yağarken, yarınki mev
cudiyeti hazin bir şüphe altında iken, vatandaş
lar yalınayak ve sopa ile müstevlilere karşı koy
mağa çalınırken, bütün mamureler elinden git
mişken ve hazine de, bir tek lira yokken, ilân 
ettiği ilk programında Ankara'da Yahşıhan a 
kadar şimendifer temdit edeceğini söylüyordu.» 

Adnan Menderes o zaman da bu nutkunu 
söyliyebilirdi. Halbuki bu mîllet, 1924 ils 
1937 arasında yaptırdığı demjı yollarına 320 
küsur, 1938 ile 1946 arasında 163 küsur, ecne
bilerden aldığı hatlara 93 kü«ur milyon liravı 
seve seve verdi. Acele e tmen le r , bu milletr.ı 
hayrı için, ebedi kudret ebediyete kadar bu top
raklardan eksik olmıyacaktır 'Bravo sesleri). 

Adnan Menderes'e sözlerimi burada kesmek 
istiyorum. Bugün söz alan arkadaşlara cevap
larına geçeceğim. Fakat Başbaknlığm bütçe gö
rüşmeleri sırasında tevdi ettiği bir soru var. 

(K'ınin sesleri.) 
FAİK KURDOĞJjU (Deyajnja) — Reşad Ay

dınlı, Denizli'nin. 
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3. _ SORULAR 

1. — Denizli Milletvekili Re§ad Ay dirili'nm 
Ekonomi ve Tarım Bakanlıklarım ilgilendiren 
türlü konuların bütçelerin görüşülmesi sırasın
da cevaplandırılması hakkındaki sözlü sorusuna 
Tarım Bakanı Faik Kurdoğlu'nun cevabı. 

Kamutay Yüce Başkanlığına 
İlgili Bakanların daha önceden bilgilerine su

nulmak maksadiyle işbu sorularımı kendilerine 
lütfen tebliğ buyurmanızı rica ederim. 

1. — Köylü ve çiftçinin bin bir müşkilâta kat
lanarak meydana getirdiği mahsullerini, tanı 
değeri ile ve kolaylıkla satabilmesini sağlamak 
,için, memleket çapında'bir teşkilât kurmak fik
rimce elzemdir. 

Millî istihsali teşvik edect: ve Türk Ziraat-
çisinin medeni seviyesini yükseltecek ve onu is-
tandart bir hayat seviyesine ulaştıracak böyle 
bir düzeni olgunlaştırmayı düşünüyor musunuz? 

2. — Ziraat Bankasının itibari sermayesi 
1930 da yüz milyon lira olarak tesbit edilmişti. 
Fakat maalesef bu miktar sermayenin de ancak 
altmış milyonu Hükümetçe Ziraat Bankası em
rine verilebilmiştir. Bu ciheti esefle müşahade 
ettiğimi kayit ve işaret ettikten sonra şu mese
le etrafında tenvir buyurmanızı dilerim. Bu gün 
paramız hem iştira kabiliyetini 1930 -1939 a na
zaran bir hayli kaybetmiştir. Hem de köylü ve 
çiftçinin ihtiyaçları artmıştır. 

Binaberin; Ziraat Bankasının sermayesinin 
300 - 400 milyona çıkarılmasını muvafık buluyor-
musunuz? ve sonra Hükümet Ziraat Bankasına 
olan 40 milyon liralık borcunu halâ ödemiyecek 
midir? 

3. — Ziraat Bankası; her türlü ziraatçinin ih
tiyaçlarını bilen ve rasyonel çalışmayı da ona 
öğretecek olan Bakanlığınıza bağlamakta bir fa-
ide mülâhaza etmiyor musunuz?. 

4. — Her çeşit Ziraat uzmanlariyle mücehhez-
ve fakat seyyal ve seyyar yani köylünün ayağına 
kadar gidecek bir.ziraat teşkilâtının bu günkü is-
tatik teşkilâta artık tekaddüm etmesini lüzumlu 
addeder misinizi. 

5. — Zirai Donatım, zirai kombinalar ve dö
nel1 sermayeli çeşitli istasyonları kuran C. Hükü
metinin Türk ziraatçileri ebediyyen minnettar
dır. Bendeniz de bu fevkalâde hareketin önder
lerini saygı ile selâmlarım. Fakat bu kurumla

rın sermayeleri yeter miktarda mıdır? Halen bu 
para devalüasyonundan sonra kaç misli tahsi
sat verilmiştir?. 

6. — Toprağın randı çeşitli mahsullere göre 
malûm mudur? 

Ziraatçiye verilen borç paranın faiziyle, top
rak randı arasında bir tevazün var mıdır?. 

7. — Ekonomi - İktisat terimi bir kül ifade 
eder. Bu mefhumun içinde Maliye, Ticaret, 
Ziraat, sanayi mündemiçtir. Halbuki Maliye, 
Ticaret ve Ziraat müstakil Bakanlıklar halinde 
faaliyette olduklarına nazaran Bakanlığınızın 
«Sanayi Bakanlığı» adı altında faaliyette bulun-
masmada bir mahzur v&r mıdır?. 

8. — Köylü ve çiftçinin yetiştirdiği çeşitli 
mahsulleri onun elinden dilediğiniz fiata alıyor
sunuz. Haydi buna bir şey demiyelim fakat ham 
madde olarak satın aldığınız mamul madde ha
linde satarken 10 - 15 misli fazlaya satıyorsunuz 
niçin? meselâ bu gün pamuğun kilosu 130 kuruş
tur. Bezin kilosu ise 1 600 - 1 800 kuruştur. 
Bilfarz bu misalde müstahsilin ezildiğini ve do-
layisij-le büyük ziraatçi kitlesinin satın alma gü
cünün de derece derece azalmakta bulunduğunu 
müşahade etmemek kabil midir?. 

9. — Millî ihtiyaçları temin ve ziraî istihsalâtı 
himaye ve teşvik maksadiyle ve fakat behemahal 
Ziraat Bakanlığı ile işbirliği yaparak pilânlı bir 
zirai sanayi kurmak yolunda hamleniz var mıdır, 
yok mudur?. 

10. — (Kömür, demir, kükürt hariç) diğer 
madenlerimiz ekonomik olarak işletmeye elveriş
li midir?. Sonra elverişli olanların da maliyet
leri neden bu kadar çok yüksektir?. Hayat paha
lılığını yaratan başlıca âmiller bunlar olduğuna 
göre ne gibi tedbirler ittihaz buyurdunuz?. 

11. — Geçen yıl buğdayı daha pahalı alıyor
dunuz, bu yıl neden ucuza alınmaktadır?. Bu ha
yat pahalılığı karşısında hemen hemen yegâne ge
çim kaynağı olan (Köylümüz için) bu buğda

yın fiyatına zam yapmak veya prim vermek ka
bil midir?. 

Sorularımla ilgli sayın Bakanlardan bütçeleri 
münasebetiyle sözlü olarak bendenizi tenvir bu
yurmalarını rica ederim. Saygılar. 

Denizli Milletvekili 
Reşad Aydınlı 
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TARIM BAKANI FAlK KURDOĞLU (De

vamla) — Bu arkadaş koridorda da beni görerek, 
Bakanlığıma taallûk eden bilhassa iki noktaya ce
vap istiyor. Bilhassa ikinci sualine cevabım 
biraz uzunca olursa, sorunun önemine bağışla
manızı rica ederim. 

Birinci sorusu aynen şudur: Toprağın ran
tı çeşitli mahsullere göre malûm mudur? 

Buradaki rant kelimesiyle hem meşhur Ri-
cardo'nun rantını, hem de topraklarımızın ve
rim nispetlerini kasdettiklerini şifahi izahatın
dan anladım. Ben de öyle yapacağım. Bilin
diği üzere birinci mânada rant, toprakların ve
rimi aynı derece de olamıyacağma göre, istih
salde devam kaabil oluyorsa, ihtiyacı ifade 
edeceği ve fiyatın enaz verimli toprak duru
muna göre taayyün edeceğine göre verimleri 
yüksek, ünite maliyetleri düşük toprak sahip
lerinin bir «toprak rantı» almış olacakları şek
linde hulâsa edilebilir. Böyle bir nazariyeye 
göre sual soran arkadaş elbette bilir ki, iktisadi 
nazariyeler mutlak nazariyeler değildir ve gü
nün şartları içinde fiyat tekevvününde daha bir
çok unsurları da hesaba katmak lâzımdır. Böy
le bir hesap geniş ve teferruatlı, sistemli an
ketlere, devamlı müşahedelere ve hepsinin 
fevkinde müstakar şartlara ihtiyaç gösterir. Bu 
bakımdan ne bizde ne de benim bildiğime göre 
dünya da bu hesaplar yapılmamaktadır. 

ikinci bakımdan vereceğim cevaba gelince: 
istatistik Umum Müdürlüğümüz birçok memle
ketler teknik ve sıhhat şartlarına lâakal mu
vazi olarak verimleri tesbit ve neşretmektedir. 
Elimde, isterseniz okuyup vaktinizi almadan 
kendilerine vereyim. Fakat mukayeseli olarak 
Milletlerarası Ziraat Enstitüsünün 1945 de ya
yınladığı son bir kitabından bir iki rakamı bu
rada zikretmem belki faydalı olur: Hububata 
tahsis edilen toprakların verimi: Arnavutluk'
ta 0,87, Almanya'da"1,3, Belçika'da 1,80, Bul
garistan'da 0,80, Yunanistan'da 0,56, Rusya'da* 
0,62, Bizde 0,$9, bütün Avrupa'da vasati 1 dir. 

Şimdi pek çok mühim olan ikinci sorularına 
geliyorum. Bidayette de arzettiğim gibi bu fik
rin sağdan, soldan tekrar edilmek istendiği de 
görüldüğü için biraz mufassalca cevap verece
ğim : Soru, buğday fiyatlarını niçin yükseltmi
yorsunuz? sualidir. 

Biliyorsunuz ki, Toprakofisi vazifesi buğ
day fiyatlarının muayyen bir hadden aşağı-
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ya düşmemesini temindir. Bu maksatla bu yıl 
tesbit olunmuş baş fiyat 22 kuruştur. Bu, ra
kam üstünde satışı men eden bir tedbir, bir 
karar değildir. Daha aşağıya düşmesini önli-
yen bir sigortadır. Toprakofis fiyatlarını ar-
tırmıya lüzum, hakiki lüzum var mıdır? ipti
da bunu araştırmak lâzımdır. Bunun için de 
evvelâ buğday fiyatının genel fiyat manzumesi 
içinde yerini belirtmek, sonrada buğday fiyat
larının zaman içindeki gelişini gözönünde tut
mak lâzımdır. 

Buğday fiyatının genel fiyat manzumemiz 
içindeki yeri, arkadaşlar, Yurdumuzun tarım 
faaliyeti içinde en mühim yeri tarla mahsulleri 
teşkil eder, içlerinde en başta geleni de buğ
daydır. Meselâ 1944 de ziraat geliri yekûnu
muz 3 451 287 000, bu toplamda buğdayın pa
yı 824 700 000 dir. 

Buğday fiyatlarının zaman içindeki gelişi
mini incelersek ve meselâ en mühim buğday 
sahamız olan Konya'yı esas alırsak şu neticeyi 
görürüz. 1938 yılı fiyatı 100 itibariyle, Konya 
da buğday fiyatları: 1939 da 105, 1945 de 603,86, 
1946 nm son aya kadar devresinde ise 573,84 dür. 
Aynı hesabı Toprakofis resmî fiyatları üzerin
den yaparsak 1946 da rakam 500 dür. 

Şimdi de toptan genel fiyatlarımızdaki geli
şimi ele alalım: 1938 genel fiyatları, yani eşya 
toptan fiyatları 100 itibar edilirse, 1931 de bu 
rakamın 101,3, 1945 de 444,3, 1946 dokuzuncu 
ayı sonunda ise 427,1 olduğunu görürüz. 

Sanayi maddeleri ve yarı mamul fiyatları iti
bariyle vaziyeti incelersek 1938 senesi 100 itiba
riyle daha küçük rakamlarla karşılaşırız; çünkü 
bu kısım maddeler fiyatları da 1939 da 101.9, 
1945 de 364.6, 1946 dokuzuncu ayı sonunda ise 
335.5 olmuştur. 

Bu rakamlardan çıkan açık ve kesin netice 
şudur : 

1. Buğdaya Toprakofis mekanizması ile 
Cumhuriyet Hükümeti hiçbir mal için temin edil
memiş sigortalı bir fiyatı arasız mahfuz tutmuş
tur. 

2. Bu fiyat gerek toptan eşya fiyatlarında 
gerek sınai ve yarı mamul maddeler fiyatlarında 
hâsıl olan tereffüün çok üstündedir. 

Acaba dünya fiyatlarına nazaran bir aşağı
lık var mıdır? Bu noktaya da cevap vermek için 
dünyanın en mühim buğday piyasası olan New-
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York rakamlarını alalım, New - York ta buğday 
bizim paramızla kilosu 1938 de 4.4 idi. 1945 de 
8.4 oldu. 1946 onuncu ayı sonunda 9.7 kuruş
tu. Bugün de aynı sulardadır. Para ayarlaması 
farkı olarak bu 9.7 kuruşa yapacağımız zamdan 
sonra bile bizim Toprakofisce sağlanmış başfi-
yatımıza mukabil arada lehimize 8 - 9 arasında 
bir fark olduğunu görürüz. 

Arkadaşlarım, İstihsal kabiliyetinin ölçüsü en 
ucuza satmak iktidarıdır. Hangi mahsule fiyat 
tâyin edeceksek hep böyle, gayet etraflı tetkik
ler yapıyor ve ondan sonra karara varıyoruz. Ta
rım Bakanlığı müstahsilin menfaatini temsilen 
daima söz sahibidir. 

Buğdayda, arkadaşınızın dediğini yapmamız, 
müstahsilimizi harb sonrasının en mühlik buh
ranlarına, ve yıkıntılarına mâruz bırakmaklığı-
mızdan başka birşey olamaz. Binnetice bu ka
rarımız da ancak çiftçimizin hayrı ve menfaati 
içindir. 

Sayın soru sahibinin, takririndeki diğer sual
lere, zaten kendileri de cevap istemediklerini ba
na söylediler. 

Arkadaşlarım; vaktin çok ilerilemiş olmasına 
rağmen, ayrı ayrı dikkatle not ettiğim, burada 
bugün söz almış arkadaşlarıma da cevap vermeme 
müsaadenizi dilerim. 

(Kâfi sesleri). 
FAÎK KURDOĞLÜ (Devamla) — Bunları 

şüphesizki dikkatle ben ve Bakanlık arkadaşla
rım inceliyeceğiz ve faydalanma veya arzularını 
yerine getirme gayretinden geri durmıyacağız. 
Her birine vermeğe hazır olduğum mufassal, ra
kama ve hâdiselere dayanan cevaplarım var, fa
kat mademki kâfi diyorsunuz, ohalde sade, yap
rakları çevirerek, gözüme ilişen mühimcelerini 
kısaca cevaplandırmıya çalışayım, ve tamamlayı
cı izahlar için de daima emirlerine amade kala
yım. Söz sırasım takip edeceğim: 

(Kısa kısa sesleri). 
FAİK KURDOĞDU (Devamla)— Cemil Bar-

las arkadaşımız antepf ıstiklarma arız haşereden 
ve aşıdan bahsettiler ve italya'dan bir mütehas
sıs getirtmemizi tavsiye ettiler. îdioceros denen 
bu haşere teşhis edilmiş ve mücadele ilâcını da 
oradaki Fıstık istasyonumuz çoktan tatbika baş
lamıştır. 

Aşı işi keza,. Rakam ve neticeleri testoit eden 
raporlar elimde. 

Sayın dostum C. Bilsel, müsaadeleriyle böyle
yim, haksız bir sitemde bulundular. Bakanlığa 
geldiğimi takip eden günlerde gelmiş, şifahen 
anlatmış ben de cevaplarımı vermiş, o da bana 
hâlâ hatırladığım tabiriyle sistemli çalışmaları
ma şahit olduğundan dolayı iltifatını izhar etmiş
ti. Arkadaşların, orman dâvamızın esaslarını ve 
ne düşünüp ne yapmakta olduğumuzu izaha bil
mem vaktimiz müsait mi? Programımızda ne 
demişsek yapacağız ve bunlar? izah edebilmek için 
fırsat eksik olmıyaeaktır. Bugün Umum Müdür
lük vazifesini ifa etmekte olan kıymetli arkada-
daşım başta bütün safhalariyle bu meseleleri 
bir ilim ve teknik heyetine inceletmiş ve esas ka
rarlara da varmış bulunuyoruz. Tatbikata ait 
ve müstacel mahiyette kararlarımızı ihtiva eden 
genelge suretlerini de, bahsin ehemmiyeti dola-
yısiyle, her birinize ayrı ayrı takdim ettim. Bana 
öyle geliyor ki sayın arkadaşımız, gözlerine atıl
mış olan bu vesikaları tetkika vakit bulamamış 
olacaklar, işte okuyorum: 346 sayılı genelgemiz
den aynen: «Kömür itibariyle bu vaziyete var
sa yeniden kömür yakmak için vâki müracaatları 
hemen is'af edecekler, eğer depolarındaki odun 
veya kömürler normal vasıflarını kaybetmiş ise 
bunları satmalmağa kimseyi hiçbir veçhile zorla-
mıyacaklar, toz veya mıcır nispetini bildirmek 
ve mahallî belediyelerin bu vasıftaki kömürlere 
mâkul gördüğü ve mahallî valilerin de uygun 
bulduğu fiyatları tellemek suretiyle genel mü
dürlükten talimat istiyecekler. Bu vaziyetteki 
kömürleri kalburlıyarak veya çürüklü odun istok-
larımızdan sağlamlarını ayırarak almak istiyen-
ler olursa muvafakat edeceklerdir.» 

Salim Altuğ arkadaşın dâvaları bizim de dâ-
valarımızdır. Düşündüklerimizi ve vardıklarımız 
neticeyi kendilerine tafsilâtile arza amadeyim. 

ihsan Yalçın arkadaşımız ormanla ilgili çe
şitli konulara temas ettiler, bunlardan bütçe ile 
ilgili olanları Bütçe Komisyonunca da incelen
mişti. Tamamen usule ve kanuna uygundur. î§-
hükümleri dâhilinde Sayıstaym mûrakabasma ve 
dolayısiyle Büyük Meclisin mûrakabasma tâbi
dir. Baltalık orman tahsisi bildikleri gibi İstik
lâl harbi sırasında kanunla yapılmıştır. Her aile 
ye 20 dönüm verildi. Süratle ortada ormandan 
eser aklmadığı görüldü ve hemen kanun kaldı
rıldı. örnek işletme Teşkilât kanununun 4 ncü 
maddesi icabıdır. Orman konusunu madde madde 
ineelemek suretiyle tesbit ettiğimiz esasları gö-
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rürlerse bazı noktalarda tıpkı kendileri gibi 
düşünmekte olduğumuzu anlıyacaklardır. Yazık-
ki bunları burada ve şu anda birer birer arza 
vakit yok. 

Abdullah Yaycı arkadaşımızı dikkatle dinle
dim. Kendileriyle mutabık olduğumuz noktalar 
çoktur. Kavur gölü, Bayındırlıkça kurutulup 
teslim edilecekti, ona intizaren birşey yapabilme
mize maddi imkân yoktur. 

Ali Esen arkadaşımızın kıymetli mütalâaları
nı dinledim. Elimde bir çok rakamlar var, 

(Hayır kısaca sesleri) 
FAİK KURDOĞLU (Devamla) — yalnız bir 

noktayı belirtmek isterim, Veteriner Genel Mü
dürlüğüne üçüncü derece de yer verdiğimizi ne
reden çıkardılar. Veteriner, ziraatçı, ormncı, va
zife, ve hizmet bakımından aralarında hiçbir 
fark olmaksızın ve hepsi en övülecek ehliyet ve 
kifayetle elele çalışmakta ve ben kendim, hepsine 
karşı en samimi takdir ve muhabbet duyguları 
beslemekteyim. Veteriner arkadaşlarımız içinde 
dünya çapında muvaffakiyet göstermiş arkadaş
larımız müteaddittir. Haralara yardım tahsisa
tında gördükleri azaltma Bütçe Komisyonunda 
tafsilâtiyle arzedilmiş sebep ve mülâhazalara 
müstenittir. 

Sayın General Tınaz'ı dikkat ve istifade ile 
dinledim. Son harbden önce ortaya çıkmış bir 
tâbirle bu kısım faaliyetler stratejik madde 
ye faaliyetler olarak vasıflandırılmıştır. Fikir
lerine tamamen iştirak ediyorum. Aynı zaman
da bir araştırma enstitüsü halinde devam ede
cektir îlk madde olarak kullanılan köksakızı 
ve guvayol kültür nebatı kenger sakızı ise mem
leketimizde mebzulen yetişen bir hüdayi nâbit 
maddedir. İlk ikisinin tohumlarını ve kültü
rünü yapmaktayız. Bir müddet daha deneme
lere devam zaruridir. 

Sayın Tankut 'u zevkle dinledim. Not aldım. 
Arkadaşlarım, sıra Hasan Polat arkadaşımı

za geldi. îtiraf edeyimki, sözlerini, bilhassa ba
zı kısımları itibariyle üzülerek dinledim. Bun
ların esas itibariyle cevaplarını, Adnan Mende
res'e cevaplarım arasında bulmuş olacaklardır. 
feirkaç arkadaş da pek güzel cevaplandırdılar. 
Bir kısım arkadaşları Meclisin içinde veya dı
şında dinlerken veya fkirlerini okurken içime bu 
bahsettikleri şeyin kendilerine göre bir tari
fini yapsalar da münakaşa etmek daha kolay 
olsa diye bir temenni doğar. Bu arkadaşa da 
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böyle sualler sormak isterdim. Peker Hükümet 
programının Tarmıa ait kısmının baş tarafını 
elbette bu arkadaşımız da okumuştur. Görüş ve 
meseleyi ortaya koyuş bakımından olduğu ka
dar, arzu ile imkânın hudutlarını tâyin itiba
riyle de arkadaşımın esaslı hatalara düştüğünü 
söylemekle müteessirim. Hele Türk köylüsü 
kendisini bu kulluktan kurtaracak bir el bekle
mektedir gibi bir şey söylediler. Bir arkadaşın 
kendilerine bu noktada verdikleri cevaba ilâve 
edecek tek şeyim, duyduğum derin hüzün ve 
teessürdür. Türk köylüsünün bizim nazarımızda 
ne olduğunu arkadaşına verdiğim cevapta kâfi 
derecede izah ettiğim. Türk köylüsü bu şekilde 
ve istikamette dâva ve iddialara alet ve vasıta 
ittihaz edilemiyecek kadar yüksek ve her haki
kati görüp sezecek kadar anlayış sahibidir. 

Bu sayın arkadaş bir kısmı henüz tasarı ha
linde bile olmıyan bazı vergilerden de bahsetti: 
Arazi ve gelir vergileri. Bunlardan ikncisi 
henüz Maliye Bakanlığındadır. Birincisine ge
lince, bilindiği veçhile bu nispet halen yüzde, 
(Binde sesler), affedersiniz binde 10 dur. Yıllık 
tutarı da 14 milyon kadardır. Yeni tasarı bu 
nispeti % 20 ye çıkarmak teklifini ihtiva etmek
tedir. Arazi kıymetleri ve mahsul fiyatları beş 
misli artmış olduğuna göre, bir tahrirle bu nis
pete çıkarmak ta mümkün iken, bu yola gidil
memiş ve sırf hususi idarelerin sıkıntılı durumu 
düşünülerek bu yola gidilmiştir. Yıllık tutarı 
100 milyon lira tutan mahsulâtı arziye vergisi 
kaldırılmıştır. Gelir tasarısı Hükümetçe geri 
alınmış ve yeni tasarı da köylüye teş
mil edilmemiştir. Dekar başına bugün
kü verginin ortalama 7.8 kuruş tut
tuğu nazara alınırsa bu zammın ne kadar müte
vazı ve duyulmıyacak nispette olduğu da belirir. 
Diğer taraftan böyle bir verginin çeşitli fayda
ları da vardırki, bunları da uzun uzadıya izaha 
mahal görmiyorum. 

Yine bu arkadaş bir de salma ve imeceden 
bahsettiler bir nevi işkence veya angarya imiş 
gibi ortaya atıp süslemek hevesine düştüler. 
Hangi medeni memlekette imece fena sayılmış
tır, hangi memlekette yoktur ve nihayet bunlar 
kanuna istinat eden hüküm ve tasarruflar de
ğil midir? İngiltere ve Amerika 14 yaşından 60 
yaşma kadar erkekli kandmlı bundan daha ağır 
çalışma mükellefiyetini kaldırmak değil tahdit 
edeli pek az oldu. Bahusus bu kararları köy der-
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nekleri kendileri kendi aralarında verirler. 

Gerek bu konularda gerek köy ve ziraat kal
kınma hamlelerinde en ileri demokrasilerdeki 
durum nedir? Arkadaşıma bunları incelemele
rini tavsiye ederim. . 

— Ziya Cezaroğlu arkadaşım, mühim konu
lara temas ettiler. Sayın Yalçın'm fikirlerine 
iltihak ettiklerine göre cevabımı da kısmen ver
dim sanıyorum. Mera meselesine gelince, bıî 
çok mühim konuyu zaten ele almış olduğumuzu 
bilmekte olan bu arkadaşımın, bana bir kere 
de bu yüksek kürsüden tekrar ettirmek istedi
ğini sanıyorum. Toprak Kanunu, kamulaştır
ma yoluyla mera dağıtımımma temas etmemek
tedir. Fakat Devletin hüküm ve tasarrufu al
tında bulunan topraklardan mera olarak kulla
nılanlarının, köyler arasında hudutlandırılma-
sı, Toprak Kanununun o bölgelerde uygulan
ması sırasında mümkündür sanıyorum. Mera 
konusunu, istihlâk merkezlerimize sevkiyat ve 
fiyatlar üzerinde demoryolu veya vapurla sev-
kiyatm intaç ettiği tesirler bakımından da in
celemekteyiz. Bu konularda salâhiyet ve ihti
sasını bildiğim bir Milletvekili arkadaş, Naki 
Cevad Akkerman da bu hususta kıymetli yardı
mından bizi müstefit edecektir. 

Diğer noktaları not ettim. Inceliyeceğim. 
— Emin Çelikgöz arkadaşımız bizim de üze

rinde çalışmakta olduğumuz birçok mühim nok
talara temas etti. Bu münasebetle bu konular
la ilgili olarak aldığımız kararları izah etmek 
isterdim. Daima bu maksatla emirlerine ama
de bulunacağım. 

— Sayın Hüsamettin Kars durumu ve mera 
hakkındaki mütalâalarına, Ziya Cezaroğlu ar
kadaşa vecap verirken, izahat vermiş olduğu
mu sanıyorum. Diğer noktaları ehemmiyetle 
not ettim. 

— Sayın Sait Koksal arkadaşımız haklı ve 
isabetli olarak 4785 sayılı kanunun bazı hüküm
leri üzerinde dur'iuJar. Hü* ı«et programında. 
yazıldığı veçhile ek kanunlar üzerinde bizde dur
maktayız. Bu mütalâaları da nazara alacağım. 
3116 sayılı kanunun muvakkat 2 nci maddesi 
mucibince şimdiye kadar 29 807 hektar orman 
istimlâk edilmiş 128 468 lira ödenmiştir. 

— Sayın Emin Sazak, arkadaşımızın fikir
lerini dikkatle dinledim. Donatım Kurumu le
hine bir döviz intiisarı iddiasını kendilerinden 
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işitiyorum. Benim bildiğim ve yaptığım, Do
natım lehine hiçbir " imtiyaz istemiyoruz. Bu 
kurum kanunu esasları dâhilinde çalışacaktır. 
Diğer fikirlerini de öğrenmiş bulunyorum, ma
atteessüf bir kısmı ile mutabık değilim, bir kıs
mı hakikaten mühim ve hattâ kısmen bizim de 
üzerinde çalışmağa başladığımız konulardır. 
Tenkid kadar akıl, fikir almayı, herkesi istis
nasız dinlemeyi ne kadar sevdiğimi kendileri 
bilmez değil. En büyük ve devamlı muvaffa
kiyeti herkesin ve bütün ilgililerin kanaatini 
da kazanmakta aramamız tabiîdir. 

— Suphi Batur arkadaşın mütalâalarına ar-
zedebileceğim cevabı fiiliyatta ve şimdiye ka
dar olan mâruzâtımda söyledim sanıyorum. 

— Saim Ergenekon arkadaşı, itiraf edeyim 
ki biraz da hayretle dinledim. Bir kısım parti 
arkadaşları bizi asılsız ve esassız yere bir şey 
yapılmadı diye ittihama kalkışırken bu muhte
rem arkadaş da Mersin'de açtığımız bir mektep
ten dolayı bizi muaheze ediyor. Alman yerin 
aslında ne olduğunu kendileri söylemektedir. 
Yapılmakta olan işler yapılmış ciddî etüdler ne
ticesinde kararlaştırılmıştır. Süs çiçekleri bir 
heves mahsulü dediler, halbuki biz, memleke
timizde bu mevzuu mühim bir dış ticaret mev
zuu olarak da görmekteyiz. Holanda'nm sade
ce lâle soğanı ihracatiyle bizim tütün ihracatı- • 
mız kadar para kazandığını söylersem belki 
hayret edeceklerdir. Cenup illerimiz baştan
başa yekpare ve her mevsim için ihraç ve 
yetiştirme imkânları ile dopdolu bir meyva ve 
sebze kuşağı halindedir. İşleme, piyasa için ha
zırlama ve sanayii ile yakın istikbalin en ümitle 
dolu sahasıdır. Böyle bir sahada böyle bir mek
tep ve çalışma vüeude getirilmiş olmasını bütün 
mmtakanm sevinçle karşıladığında şüphem yok
tur. Amele ücretlerine matuf endişeleri de varit 
ve devamlı değildir. 

Sayın Saim Ali Dilemre, mühim mevzulara, 
kendilerine mahsus olgunlukla temas ettiler. Pa
zar elma kurutma fabrikası Ziraat Bankasından 
Devlet Ziraat İşletme Kurumunca 100 000 liraya 
satın alınmıştır. 

Yıkılmış bir vaziyette idi. 200 000 lira kadar 
masrafa ihtiyaç gösteriyordu. Yapıldı. Bu yıl 
işlediği elma 6 - 700 ton arasındadır. Muhitte 
yetişen elmalar yaşlı ve her yıl meyve vermemek
tedir. Aynı zamanda kurutma tecrübelerine 
giriştiğimiz eriklerde dâhil olmak üzere vazi-
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yeti yeni fidanlar vesaire yoKyle ıslah kararın
dayız. 

Sayın arkadaşımız E. Türel; hara yardımla
rının azaltılmasını sordu, sebeplerini Sayın 
Esen'e cevap verirken arzettim. Veteriner teş
kilâtımızın Sağlık Bakanlığına devri tasavvuru
muz olup olmadığını soruyorlar. îlk defa hay
retle kendilerinden işitiyorum. Böyle birşey yok
tur. 

Çok Sayın General E. Durukan, Reyhaniye 
Çiftliği durumu mevzuubahs ettiler. Bildikleri 
vaziyeti ben de mahallen inceledim. îş mahkeme
de olduğuna göre bu konuda birşey söyleyeme-
memi mazur görürler sanırım. Yalnız şu kadarını 
arzedeyim ki, oralar durumlarını kendilerinin çok 
iyi bildiği ortakçılar tarafından istismar edil
mekte ve sahiplerine bunlar en aşağı % 50 ver
mekte idiler. Devlet Ziraat İşletmeleri tarafın
dan icara devam edildiğini kayıt buyurdukları 
arazı, istimlâk ihtilâfları haledilinciye kadar ay
nı topraklarda çalışamk istiyen bu kimselerdir ve 
bunlara % 50 değil % 10 gibi laşey bir karşılık 
mukabili bu imkân bahşedilmiştir. 

Bahsettikleri işletme müdürünün derhal vazi
feden çıkarılmış olduğunu da bilirler, ilk zaman
larda yer yer görülmüş ve şiddet ve süratle or
tadan kaldırılmış olan bu çeşit ihtilaflar, ilgili
lerin makta istemeler yüzünden doğmuş bulunu
yordu. Orman teşkilâtının idari teşkilâta uy
durulması mevzuunun birkaç arkadaş daha mev-
zubahs ettiler. Mümkün olanlarını derhal yap
tık. Diğerleri için de çare arıyoruz. Prensi-
pinde tatbikat bakımından mutabıkız, fakat ba
zen orman durumu fazla bölmeye veya fazla me
mur kullanabilmemize mâni oluyor. Pulluk ve 
sureti umumiyede hayvanla çekilir ziraat âlet ve 
makinaları ve memleketimizde kabili imal mo
torlu vasıtalar mevzuu üzerinde çalışmalarımızı 
çeşitli bakımlardan bir programa bağlamak üze
reyiz. Her mmtakanm ve bir mmtaka dâhilinde 
mevsim veya çeşitli toprak vaziyetlerinin gerek* 
tirdiği tipleri tesbit, motorlu ve pahalı vasıta
ları, halka da hizmet edebilecek veçhile o mın-
takalarda kurulacak Devlet çiftliklerinde teksif 
ve maliyetler üzerine müessir olmak ve parça 
imalâtını kolaylaştırmak bakımından yurt için
de imal-edilebilecek olanları parçalara ayırarak 
en ucuz yapılması kaabil fabrika, atelye ve ima
lâthanelerde yaptırıp montajını biz yapmak... 
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Gibi esasları takip kararındayız. Diğer mütalâa
larını not ettim. 

— Sayın Veziroğlu arkadaşımızın tohumluk
lar hakkındaki mütalâalarını bizde takip ediyo
ruz. Damızlık keza, Çiftçi Mallarını Koruma 
Kanununu işler ve maksada hizmet eder hale 
sokmak için bir anket yapacağız. Bataklık 
mevzuuna gelince, Tapu Kanununa göre dol
durmak suretiyle kurutulan topraklar kuruta
na aittir. Toprak Kanununa göre Devletçe ku
rutulan topraklar topraksız veya az topraklı 
çiftçiye dağıtılır. Satılamaz. Mamafi bir tetkik 
ettireyim. 

— Nuri özsan arkadaşımız haklı olarak bi
zim de acı duyduğumuz yangın mevzuuna te
mas etti. Filhakika 30 . IX . 1946 tarihine ka
dar tesbit edilmiş vakalara nazaran Muğla 82 
yangınla en başta gelmektedir. Yekûnlar iti
bariyle vaziyet şudur: 1945 de 1529 yangın ol
muş bu senenin bir gün evvelki yekûnu 801 dir. 
Metreküp itibariyle zayiat 1945 de 872 092 idi. 
Bir gün evvelki rakamımız 72 144 tür. Sebep
leriyle birlikte muntazaman takip, tahlil ve 
gittikçe artan ve teknikleşen tedbirleri alıyo
ruz. Vakit müsait olsaydı bu hususta belki fay
dalı olabilecek geniş rakam ve malûmat elim
de idi. 

Yanık ağaçlara ait mütalâalarına gelince di
ğer yanık yerleriade olduğu gibi, Muğla'da da 
yanık sahalardaki ağaçların işletme birçok mü
lâhazalarla Genel Müdürlüğün 1947 işletme plâ
nına alınmıştır. Çevresindeki köylüler ve di
ğer komşu işletmeler vasıta ve elemanları ile 
bu işi yapacağız. Onun için kesme, taşıma; 
istif için tüccarca vâki müracaatları kabul et
medik. 

— Sayın Fahri Kurtuluş • arkadaşımın çay 
konusundaki endişelerini biliyorum. Bu işlet
meye ait bütün malûmat ve' rakamlar tamamen 
kendilerinde mevcut olduğu için vaziyet üzerin
de fazla dürmiyacağımV 7 000 dekar daha'ya
pılırsa bütün memleket ihtiyacı karşılanmış ola* 
cak. Serbest zamanlarda istihlâk 1 300 000 krlo; 
Şimdiki fabrika 500 ton işliyebilmekte; Daha 
bir büyük veya iki küçük fabrika yapılırsa is
tihlâk miktarını karşılamak mümkün olacak. 
Geçeıi yıl istihsali 53 ton. 

Bakım Kanunu konulu telkinlerine gerince; 
Yüksek Meclise bu konularla ilgili bir tasan 
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sunmak kararındayız. Bizim düşüncelerimizi 
bu tasarıda bulacaklardır. 

— Sayın Ali Rıza Kırsever arkadaşımız söz
lerine bütçe kifayetsiz, çalışma şekli kötü gibi 
beylik karalamalarla başladı. Hiç aslı olmıyan 
kükürt, göztaşı inhisarı gibi şeylerden bahset
tikten sonra arzu ve ihtiyaç nispetinde asma 
çubuğu verilmesi talebiyle sözünü bitirdi. Do
natım Kurumu için bu neviden imtiyaz istemek 
arzusunda olmadığımızı bütün ithalâtçıların her 
nevi makina, alet, ilâç, ilh.. ithalinde serbest 
olduğunu bu vesile ile de tekrar ederim. Çu
buk işine gelince fidanlıklar tesisi politikamızın 
yanı başında geniş bir asma fidanlıkları prog
ramımızda vardır. Bugünkü durumumuz 2 - 5 

milyon arasında tevziatı maddeten aşamamak-
tadır. 

— Sayın Muammer Alakant arkadaşıma te
şekkür ederim. 

— Sedad Pek arkadaşımıza teşekkür ederim 
ve kedilerinden Sayın Reşad Aydınlı arkadaşın 
istediği kombina maliyet rakamlarını ben veri
yorum : Kombinalarda hububat maliyeti 1943 
senesinden itibaren sırasiyle kilo başına 8.88 -
12.82 - 22.01 ve nihayet bu yıl 6.35 dir. Mali
yetin geçen yıl 22.01 e çıkışı mahsulün fenalı
ğından ve bu yıl ise tamamen aksi olan du
rumdandır. 

— Kıymetli arkadaşım Ali Rıza Ertem'e te
şekkür ederim. Ancak hakikati söylediler. 

— Lûtfi Gören arkadaşımız fundalıkları aça
rak fındık bahçeleri tesisini geçim vavsıtası sa
yan vatandaşlara, tahdit Komisyonlarına veri
lecek talimatla imkân verilmesini istediler. Bu 
zaten mümkündür. Mamafih not ettim. 

Sayın Aydınlı arkadaşımız, Sayın arkadaşı
mız Sedad Pek'e cevap verirken yeniden bazı 
fikirler ileri sürdüler. Müsaade ederlerse bir 
kısmına ait cevabımı, şimdiye kadar söyledikle
rim içinde bulsunlar, geri kalanını da sanırım 
Ticaret Bakanı arkadaşım, diğer yazılı soruların-
daki maddeler arasında cevaplandırmak istiye-
cektir. 

Vakit darlığı yüzünden âdeta koşarcasına sı
ralama zorunda kaldığım cevaplarımın arasında 
açık kalmış noktalar varsa ve bunları bir ve
ya diğer arkadaşa verdiğim cevaplar arasında 
bulamamış arkadaşlarım kalmışsa aflarını diler 
ve derhal ikaz etmelerini dilerim. Her arkadaşın 
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her dediğini not ettim. Zabıtları da dikkatle 
okuyacağım ve ilgili Bakanlığım servisleri her 
biri üzerinde ayrıca dikkatle duracaklardır. 

Arkadaşlarım, mâruzâtımı bir hakikati belirte
rek bitirmek istiyorum: Büyük Meclis kaç günden-
beri, icra görevini ellerine emanet ettiği arka
daşların bütçeleri üzerinde yüksek murakabe va
zifesini yapmakta ve direktiflerini vermekte
dir. 

Birbirini takip eden bütün bu görüşmelerde, 
Bakan arkadaşların bu kürsüden, yüksek hu
zurunuzda vâki mâruzâtı, birbirini tanıamlıya-
rak bir hakikati ispat etmiştir ki, o da şudur: 
Biz hepimiz, birbirimize, ve bütün hizmet im-
kânlariyle bir buluşma, bir kavuşmanın randevu
sunu, vadini vermiş, hatasız ve biranevvel ulaş
mak için programlı ve takipli birbirini kollayıcı 
ve tamamlayıcı bir çalışmaya sarılmışızdır. Bu 
yer ve bu buluşma, kurucu ve kurtarıcı olarak 
Ankara'ya girişinin yıl dönümü, bugün, şu da
kikalarda Anakara'da tesit edilmekte olan Ebedî 
Şefimiz Atatürk'ün, «İktisadi siyasetimizin asli 
gayesi, her gün daha çok refah ve daha çok 
saadete lâyık ve müstahak vatandaş kitlesi dedi
ği, köylerimiz ve köy hizmetlerim izdir. Ruhu 
şat olsun. Türkİ3re Büyük Millet Meclisi, Büyük 
Türk Milletinin eşsiz ve tükenmez harika yarat
mak kudretine ve hayatiyetine dayanarak, hiçbir 
millete nasip olmayan mucizeler yaratmıştır. 
En büyük bir eseri de, Yurdumuzun her tarafını, 
şen, refahlı, ileri ve mesut yuvalar ve vatandaş
larla süsliyecek ve dolduracak olan bu işler ola
caktır. Bu asıl ve asil gayenin inanmış, samimi, 
idealist, ve Yüksek Meclisin direktif ve ilham
larının ışığı altında muvaffak olmağı hayatları
nın en büyük mazhariyeti sayan hadimler olarak 
daima emrinizde bulunmaktayız. (Sürekli alkış
lar). 

BAŞKAN — Tarım bütçesi tümü hakkında 
başka söz istiyen yoktur. 

Tarım Bakanı da izahat vermiştir. Bu suretle 
tümü hakkındaki konuşma tamam olmuştur. 

Bölümlere geçilmesini oya sunuyorum. Kabul 
edenler .... Etmiyenlcr. Bölümlere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Yalnız arkadaşlardan bir şey rica edeceğim. 
Orman Umum Müdürlüğü 1947 yılı bütçe tasarı
sı açık oya konacaktır. Arkadaşların dağılmama
sını rica ederim. 
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746 Bakan ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

747 Aylıklar 10 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

748 Ücretler 3 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

749 Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

750 Askerlik dersi öğretmenleri üc
reti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

751 Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

752 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 
B A Ş K A N — Kabul edilmiştir. 

753 Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

754 İller büro gierleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

755 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

756 Posta, Telgraf ve Teleyon ücret-
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

757 Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

758 Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

759 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

760 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

761 4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

762 Tarımsal savaş işleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

763 Tarla tarımı, ıslah, deneme, ü-
retme, temizleme ve tecrübe iş
leri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

764 Bahçe tarımı işleri (Bağcılık, 
meyvecilik, sebzecilik, süs nebat
ları ve çay) 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 320 

489 690 

120 785 

99 900 

5 000 

132 470 

373 600 

42 100 

79 668 

14 400 

170 998 

55 000 

27 000 

228 300 

9 440 

15 000 

295 733 

427 250 

875 000 
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766 

767 

768 

769 

770 

771 

772 

773 

774 

775 

776 

777 

778 

Tavukçuluk, ipekçilik ve arıcı
lık işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kauçuk bitkileri ıslah, tecrübe-
deneıue, üretme ve ve imal iş
leri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Pamuk işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tohum temizleme evleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Veteriner savaş, tahaffuz evleri, 
hastahaneler, bakteriyoloji evi ve 
serum kurumları ve lâboıatuvar 
kurma ve yönetim işleri gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Veteriner zootekni ıslah ve ü-
retme işleri giderleri 
BAŞKAN — Kubul edilmiştir. 
Merinos işleri giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Okullar ve kurslar genel gider
leri 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Toprak İşleri Genel Müdürlüğü 
ve gezici mahkemeler genel gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Toprak Kanunu gereğince ya
pılacak kamulaştırma işleri gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yazı, tercüme, yayın, film, etüd 
ve propaganda işleri giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yüksek Tarım Enstitüsü gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1682 sayılı kanun gereğince 
Ziraat Bankasına ödenecek za
rar karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4291 sayılı kanun gereğince 
hayvan sağlık memurlarına 
verilecek hayvan yem karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

81 175 

105 000 

120 142 

194 375 

979 233 

622 228 

61 000 

907 338 

429 746 

476 078 

42 139 

783 027 

4 400 

28 000 

— 649 — 



B : 25 
B. 
779 

27.12.1946 
B. 

O : 3 

Tarım Öğretmenleri gerekli gi
derleri 
BA^LYAN.— Kabul edilmiştir. 

780 3437 sayılı Tütün Tekeli Ka
nununun uygulama giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

781 3039 sayılı Çeltik Ekim Kanu
nunun uygulama giderleri 
BALKAN — Kabul edilmiştir. 

782 Yabancı uzmanlar ve tercü
manları 
BALKAN — Kabul edilmiştir. 

783 İç ve dış kongreler ve teknik 
toplantılar genel giderleri 
BA§KAN — Kabul edilmiştir. 

784 Tarım sergi ve meşherleri ve 
müsabakaları genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

785 Hayvan sergileri ve teşvik ik
ramiyeleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

786 Uluslararası kurumlara katıl
ma payı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

787 özel İdare bütçelerini inceli-
yecek Tarım Bakanlığı tem
silcisi ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

788 Staj için yabancı memleketle
re gönderileceklerin yolluk ve 
başka gerekli giderleri ve ay
lıkları tutarı öğrenci ödeneğin
den az olanlara verilecek fark 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

789 Küçük su ve gezici arteziyen 
işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

790 Köy teknik merkezleri kamu
laştırma karşlığı ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

791 4481 sayılı kanun gereğince 
satmalmacak makine, aletler, 
ilâç ve gereç satınalma gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

792 4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emeldi ke
seneği karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

60 000 

250 

250 

18 648 

10 000 

20 000 

14 350 

840 

125 000 

17 500 

17 000 

15 000 

662 325 

793 Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

794 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

795 Haralara yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

796 Sermayeler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

797 Krediler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

798 Tesisler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
29 799 

14 809 

1 000 000 

414 000 

33 500 

2 458 003 

Tarım Bakanlığı bütçesi bitmiştir. 
Orman Genel Müdürlüğü bütçesinin, demin 

kabul edildiği üzere; Tarım Bakanlığı bütçesi 
arasında, tümü hakkındaki müzakere tamamlan
mış oluyor. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Maddelere geçilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1947 
yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (13 442 890) lira ödenek verilmiş
tir. 

B. 
Aylıklar 
BAŞKAN 
Ücretler 
BAŞKAN 

A - CETVELİ 

— Kabul edilmiştir. 

— Kabul edilmiştir. 

Lira 
6 898 400 

658 755 

3 4805 sayılı kanun gereğince öde
necek % 5 emeklilik kesene-
gl 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek e-
raekli ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek zamlar ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

- 6 5 0 -

354 915 

47 000 

20 000 

487 000 
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7 1437 sayılı kanun gereğince ve

rilecek; avans & 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8 Merkez büro giderleri 28 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

9 iller büro giderleri 13 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

10 Basılı kâğıt ve defterler 25.000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

11 "Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 288 358 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

12 Kira karşılığı 37 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

13 Taşıt giderleri 110 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

14 Yolluklar 165 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

15 Giyecekler 8 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

16 4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi gider ve yolluk
ları 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

17 Teknik hizmetler giderleri 2 385 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

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

19 Okullar ve kurslar genel gider
leri 245 001 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

20 Yapı ve onarma işleri 675 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

21 Genel Muhasebe Kanununun 
48 nci maddesini ilgilendiren gi
derler 55 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

22 Mahkeme giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

23 Devlet Orman İşletmeleri dö
ner sermayesi 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

24 Hazineye verilecek para 200 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

25 Pasif korunma 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

26 Yazı, yayın ve propoganda iş
leri 25 000 
BAŞKAN— Kabul edilmiştir. 
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Yabancı uzmanlar ire tercüman
ları 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

28 4489 sayılı kanun gereğince ya
bancı memleketlere gönderile
ceklerin yolluk ve ödenekleri -40 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

29 Veznedarlık işleri giderleri "21 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

30 Kurumlara katılma payı 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

31 Düşünülmiyen giderler 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

32 Geçen yıl borçları 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

33 Eski yıllar borçları 15^600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

34 Hükme bağlı borçlar 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

35 1715 sayılı kanunun 8. .nci mad
desi gereğince .kâğıt para 
amortismanı 133 098 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

36 1946 yılı bütçe kanununun 7 
nci maddesi gereğince Ziraat 
Bankasından ödünç alınan pa
ranın faiz, itfa karşılığı ile her 
türlü giderleri 238 960 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Bölümler kabul edildi) 

(Birinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen... 
yoktur. Maddeyi cetvelle beraber oyunuza sunu
yorum ; kabul edenler.... Kabul etmiyenler... "Ka • 
bul edilmiştir . 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlj&ğü 1947 
yılı giderlerine karşılık olan gelirler, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzexö {13 442 .890) 
lira tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

B. Jaira 
1 Devlet .Orman Işletmelerinda» 

alınacak tarife karşıhğı &Atil&W 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

— 651 — 
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2 Devlet İşletmeleri genel gider
lerinden Genel Müdürlük payı 5 119 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Devlet Ormanlarından eldeki 
sözleşmelere yapılacak tahsi
lat 28 560 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Çeşitli gelirler 40 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 Eski yıllar satışından yapılacak 
tahsilat 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 Orta Orman Okulları 13 380 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen.... 
Yoktur. Maddeyi cetvelle beraber oyunuza su
nuyorum; kabul edenler.... Kabu etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 
1947 yılı içinde tahsil edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi kabul edenler.... Etmiyenler... Mad
de cetvelle birlikte kabul olunmuştur. 

MADDE 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 
3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine giren hiz-
metlileriyle taşıtları kadroları 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 memur ve hizmetliler 
kullanılabilir. 

Bunların kadrolariyle 3656 sayılı kanunun 
13 ncü maddesi hükümlerine uygun uzmanlık 
yerleri Bakanlar Kurulu karariyle belirtilir ve 
ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine ve
rilir. 

Bu bölümlerden alınacak kadroların eldeki 
kadrolara ekleme olmaması gerektir. 

BAŞKN — Madde hakkında söz istyen var 
mı?.. Maddeyi cetvellerle beraber kabul edenler.. 
Etmiyenler... Madde ctvellerle birlikte kabul edil
miştir* 

. 1946 O : â 
MADDE 5. — Orman Genci Müdürlüğü ku

ruluşu hakkındaki 3204 sayılı kanunla eklerine 
bağlı cetvellerde yazılı kadrolardan, bağlı (L) 
işaretli cetvelde gösterilenler 1947 yılı içinde 
kullanılamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?.. Maddeyi cetvellerle birlikte kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde cetvellerle birlikte kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Orman Kanununun kamulaş
tırmaya ilişkin hükümlerinin yerine getirilmesi ve 
Devlet orman işletmelerinin kuruluş ve işletil
mesi için 1947 yılı içinde kapatılmak üzere bir 
milyon liraya kadar avans almağa ve ertesi yıl 
bütçelerine konacak ödenekten verilerek kapa
tılmak suretiyle en çok beş yıl sürü iki milyon 
liraya kadar istikraz bağıtları yapmağa ve 
bankalarda hesaplar açtırmağa Tarım Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul olunmuştur. 

MADDE 7. — Orman Genel Müdürlüğü orta 
ve bölge okullarında okuyacak öğrencilerden 
alınacak ücretler bağlı (M) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili olduk
ları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bölümle
re Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

1937 - 1945 yıllarına ilişkin olup Genel Mu
hasebe Kanununun 93 ncü maddesine göre za
man aşımına uğramamış olan ve karşılıkları yıl
ları bütçelerinde mevcut bulunan borçlar, 1947 
yılı bütçesinin gider bölümleri artıklarından es
ki yıllar borçları bölümlerine Maliye Bakanlığın
ca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 1508 sayılı kanun gereğince 
amenajman ve ağaçlandırma işlerinde çalışacak
lara verilecek gündelik tazminat, başmühendis
ler için (350), başmühendis yardımcıları için 

652 — 
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(300), mühendis ve mühendis yardımcıları için 
(250) kuruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul olunmuştur. 

MADDE 10. — 3116 sayılı Orman Kanunu 
nun belirttği hüküm ve şartlar gereğince orman
ların sınırlama işine 1947 yılında da devam olu
nur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul olunmuştur. 

MADDE 11. — Gider bölümlerinden yapı
lacak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul olunmuştur. 

MADDE 12. — Bu kanun 1 Ocak 1947 tari
hinde yürürlüğe girer. 

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

MADDE 13. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

B — Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi. 

8. — Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet
me Genel 3Iüdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/19) [1] 

9. — Devlet Denizyolları ve Limanları işlet
me Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/20) [2] 

10. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1947 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Ko
misyonu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/21) [3] 

[1] 10 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

[2] 16 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

[3] 30 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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11. — Posta, Telgraf ve Telefon Genel Mü

dürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/26) [1] 

BAŞKAN — Bu hususta Ulaştırma Bakanı
nın maruzatı var. 

ULAŞTIRMA BAKANI ŞÜKRÜ KOÇAK 
(Rrzurum) — Arkadaşlarım, bir ricada bulu P a 
cağım. Muvafakat ederseniz, Ulaştırma Bakan
lığı Bütçesinin heyeti umumiyesinin müzakere
sinde, bugün zaten gündeme alınmış bulunan 
Devlet Demiryolları, Devlet Denizyolları, Posta, 
Telgraf ve Telefon ve Havayollarının umumi 
görüşmelerini de birlikte yapalım. (Muvafık 
sesleri). 

BAŞKAN — Bütçenin tümü hakkında söz 
istiyen? Dr. Fahri Kurtuluş. 

Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Rize) — Muhte
rem arkadaşlar; insan ve eşya navlunları çok 
yüksektir. Bunlar üzerinde işletmeci olan ida
remizin bir karara varması lâzımdır. Kömür 
pahalıdır, yağ pahalı alınmaktadır, mazot ucu
za gelmemektedir. Bu yüzden senede 15 milyon 
lira kadar bir masraf gitmektedir. Binaenaleyh 
Devletin elinde bulunan kömürü, Ofisin elinde 
bulunan mazotu ve yine Devletin elinde bulu
nan yağı daha ucuza mal edip muhakkak su
rette insan nakliyatını ucuzlatmak bir esas ol
malıdır. Sonra Karadeniz sahilinden istanbul'a 
gelecek meyvelerin navlunu çok yüksektir. Bu 
yüzden istanbul'a Mersin'den ve diğer bölgeler
den gelen meyvelerle Karadeniz meyveleri re
kabet edemiyor, yerinde çürüyor. Va işin ehem
miyetle ü^ ı imle durulmasın riçn (c-f-rim. 

Arkadaşlar, vapurlarda yolculardan biletle 
beraber yemek ücreti de almak doğru değildir. 
Yani insanlar serbest bırakılmalı istiyen dışarı
dan yemeğini getirmelidir. Ve vapurda hususi 
bir yer yapıp istiyenler orada serbestçe yemek
lerini yiyebilmelidir. Nitekim hastalar bugün 
yemeklerini kütüpanede yiyebiliyorlar. Kama
ralarda yemek yemenin ben de aleyhindeyim. 
Çünkü buraları kirlenir ve birçok haşaratın zu
huruna meydan verir. Fakat hususi bir yer-ya
pılır da buraya bir iki masada konulursa dışa
rıdan yemeğini getiren getirdiği yemeği bu su
retle vapurda yemek suretiyle pahalı pahalı ye

t i ] 29 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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mefc parası ödeıffeğ'e*meebur kalva?. 

Sonra arkadaşlar, bir noktaya daha işaret 
edeceğim. Bizim Rize yolu beş altı günlüktür 
amma bazen fırtına vesair sebepler dolayısiyle 
on günde on iki günde hattâ 14 günde gittiği
miz vâkıdır. Normal yolculuk için halk yemek 
parasını idareye ödüyor. Fakat ondan sonra 
vapurda mecburi olarak kalınan günler için ay
rıca para isteniyor ve almıyor. Bu yüzden va
purda biçimsiz birtakım münakaşalara da mâ
ruz kalıyoruz. Halkın elinde olmıyan, liman-
siühk vesair sebeplerle mecburen vapurda kaldı
ğı zamanlar için yediği yemeklerin parasını öde
mek biraz halka fazla geliyor, biraz garip geli
yor. Onun için ben şöyle birşey düşünüyorum: 
bu yemekler hiç olmazsa 350 - 400 kuruş tu
tuyorsa idare ya bunun nısfını alsın yahut hal
ka başka türlü kolaylıklar göstersin. 

Sonra bir de vapurda su parası almıyor. Şi
şe suyunu da halka bedava verelim. 

Herhalde bizden evvelki Karadeniz Milletve
killerinin mütemadiyen söylediklerini zannetti
ğim, geçen devrede arkadaşların mütemadiyen 
söylediklerini zannediyorum. Vapurlarda isan-
larla hayvanların bir arada nakilleri çok feci 
sahneler hasıl etmektedir. Evet biliyorum, şi
leplerimizin adedi azdır, yedidir. Fakat şimdi 
bu sene yeni şilep alındığını okudum ve gör
düm. înşaallah bundan sonra ittihaz edilecek 
tedbirlerle insanlarla hayvanların bir arada nak
ledilmesi önlenmiş olur. 

Fazla yolcu için halk güvertede, ambarın 
içinde ve üstünde yatıyor. Çok fena manzara
lar var. Bu beşerî duyguyu da rencide eden bir 
haldir. Bunun da mütaakıp aylarda önüne ge-
çilıhesini bilhassa rica ediyorum. 

Arkadaşlar, geçen Karadeniz seyahatinde 
vapurda bîr hâdise dinledim. Bunu tahkik için 
Halic'in vapur tamir edilen kısmına gittim. 
Hakikaten burada tamir işleri büyük bir lâuba
lilik halîiidedir. Ameleler bu işte ciddî çalışmıyor* 
lar ve çalıştırılmıyorlar. Burada günde amele başı
na 45 "dakika iş saati ziyan olmaktadır ki, 500 - 600 
amelenin' günlük kavbmî hesap edersek bunun 
ne kadar azîm'öldüğünü görürüz. Bürânm se
nelik tahsisatı 24 265 000 küsur liradır. Hal
buki bu ameleyi çalıştırmak için daha ciddî usul
ler bulunabilir ve tam randıman almak kaa-
bil olur. Amele ufak bahanelerle işinden ayrılı
yor ve uzun zaman uğramıyor. Sonra mesai 
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saatmdan evvel tatil yapanlar da var. Bti da 
umumi yekûn masrafı artıyor, tamir masraf
ları yükseliyor ve netice itibariyle navlunlar 
ucuzlamıyor. 

Arkadaşlar; ikinci bir noktayı daha tetkik 
ettim . O da şudur: Hesap yanlışlarını ıslah 
için memurlar heyeti çalışmaktadır. Bu bilet 
acentelerinde hatalardan mütevellit para karşı
lığı olarak senede 20 - 25 bin lira tesbit edilmiş-
th\ Halbuki burada çalıştırdığımız memurla
ra bu. paradan daha fazla maaş veriyoruz. Ben 
tetkik ettim. Bütün işletmede her şey çalışan 
dâhil 8601 eleman vardır. Bu her halde bence 
fazla bir yekûndur. Ben demek istemiyorum, 
mütehassıs insanları, çıkarsınlar. Fakat bunlara 
875 liradan başlıyarak 650 liraya kadar para 
veriliyor. Buna da çok rica ederim, bir şekil 
verilsin. Ben tahsil hayatımın bir kısmını Samsun '-
da geçirdim. Binaenaleyh, vapurları azçok bi
lirim. Tüccar vapurları hem yedirirler içirirler, 
hem de üstüne bir francala verirlerdi. Halk rağ
bet etsin, seyahat etsin diye. Aynı vapurları 15 
elemanla idare ederlerdi. Bugün, bir vapur 
50 - 60 elemanla idare ediliyor. Tabiîdir ki, bu 
yüzden maliyet hiçbir zaman düşürülemiyor. 

Arkadaşlar; Devlet Demiryolları hesabına da 
bir istirhamım var. 

Biliyorsunuz büyük sıkıntılar geçiriyoruz, 
vagon yok, şu yok, bu yok. Binaenaleyh, Dev
let Demiryollarının bize ikram ettiği kapalı Mil
letvekili koppartımanlarmdan da normal za
manlara kadar artık vazgeçilmesini istirham 
edeceğim. Memnuniyetle görüyorum bazı arka
daşlar yanlarına ayakta kalmış vatandaşları, 
köylüyü alıyorlar. Bundan iftihar duyarım. 
Fakat bu kompartımanlar kaldırılsın, fakat bir 
Milletvekili arkadaş gelince memurlar birineî 
mevkide yer bulmağa" gayret göstersinler. 
(Ayakta kalırdın sesleri). Halkın .çektiği ıstı
rabı biz de beraber çekmeliyiz . 

HAMDÎ ŞARLAN (Ordu) — Sayın arka
daşlar, bilhassa Karadenz mmtakasmı alâkalan* 
dıran Devlet Denizyolları teşkilâtımız, bizim için 
hayati bir mevzudur. Çünkü henüz daha bizim 
Karadeniz sahili yolumuz ikmal edilmemiştir. 

Samsun'dan iç memlekete bağhyan şimendifer yolu 
yalnız Samsun'un garp ve şark kısımlarında pek 
mahdut insan kütlesinin istifadesini temin ede
bilir. Yolu olmadığı için, Samsun Şimendiferi
ne yetişmek, bilhassa kış mevsimlerinde imkân-



B : 25 27.: 
sızdır. Trabzon 'dan başka iç memlekete kara yo
lumuzda yoktur. Tamamiyle gözbebeğimiz Deniz 
nakliye vasıtalarımız gemilerimize inhisar etmek
tedir. Karadeniz sahlinde yaşayan milyonlar
ca vatandaşların memleketin diğer aksamiyle 
beraber münasebetlerini sadece şu gördüğümüz 
ve yıllardanberi bize hizmet eden bu bir kaç ge
miden ibarettir. 

Sayın arkadaşlar, Karadeniz'in malûm olan 
haşin vaziyeti ve harb yıllarının ticaret filomu
za gemi eklemek hususundaki imkânsızlığı göz 
önüne alınırsa, Denizyolları İdaresinin bu elde
ki vesaitiyle beraber uzun harb senelerinde mem
lekete sağladığı menfaat çok teşekküre şayan de
recededir. Bunu herşeyden önce söylemek lâ
zımdır. Şimdi harbden sulh devrine döndüğü
müze ve ticaret filomuza bir çok gemilerin ilâve 
edileceğine göre, bugün ihtiyaca yetmiyen se
fer hareketlerinin daha muntazam, daha fazla, 
daha esaslı bir hale ifrağ edileceğine hiç şüphem 
yoktur. Zannediyorum ki yakın zamanda bu 
imkâna mazhar olacağımızdan, Sayın Bakanın 
halkımızı bu hususta biraz sevindirmek için kâfi 
derecede izahat vermesini istiyorum. Bu izaha
tı istemekten maksadım: Sayın Bakan bilirler ki, 
bir kaç gün evvel bir kaç arkadaşlarımızla ken
disine müracaat ettik. Sadece Ordu iskelesinin 
üzerinde Bin tona yakın tüccar malı bulunmak
tadır. Bir o kadarada Giresun'da vardır. Haf
tanın ancak iki gününde posta uğradığı ve mev
sim itibaryle hava pek fırtınalı olduğundan pos
talar muntazaman uğnyamadığı için bu mahsûl 
iskelelerde birikmiş bulunmaktadır. Hiç şüphe
siz emir verdiler ve imkân olan vesaiti teminetti-
ler. Ihtimalki şu günlerde nakledilmiş olacak
tır. 

Sayın arkadaşlar malûmu aliniz Kardeniz ha
reketli bir yerdir. Ve bu hareketi 7 Eylül ka
rarları çoğaltmıştır. Tütünümüz Patates, mey-
vamız, fındığımız, fasulyemiz vardır. Bu gün 
Türk köylüsünün eline bir kilo kabuklu fındık
tan 80 kuruş geçmektedir. Bu parayı alan va
tandaşın, hareketi büsbütün artmıştır. Seyahat 
etmek istiyor. Fakat Vapursuzluk yüzünden 
haftalarca beklemek zorunda kalıyor. Sayın 
Bakandan bir rica da daha bulunacağım. O da 
mevsimlerin hususiyetleri İdarece malûmdur. 
Yani yolcunun çok olduğu zamanlar bu hattımı-
zı iki yerine üç, yük zamanlarında yüklerimizi 
kaldırmak için posta vaporları yanında şileplerin 
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temin edilmesi ve bunun çok muntazam bir kai
deye bağlanmasını kendilerinden rica ediyorum. 

Arkadaşlar, yine hatırlatmak isterim ki ufak 
tefek bazı noksanlıklar da vaki olmaktadır. Meselâ 
haftada iki gün posta yapan gemilerimiz için her 
iskelenin yük kontenjanı tesbit edilmiştir. Me
selâ Ordu içn yüz yahut 150 ton, kontenjan ay
rıldığı vaktiyle İdareden acenteye bildirilmiştir. 
Ordudaki halk bilir ki filân gün gelecek olan 
filân vapora yüz ton eşya koyacağım. Maale
sef bunu ciddî bir disiplin halinde İdarenin kul
lanamadığı bazı vakalarla şahid olduk. Daha 
evvelki iskelenin ihtiyaçları nazara alınarak da
ha sonraki iskelelerin kontenjanından bir mik
tar meselâ 50 ton gibi, 60 ton gibi bir miktar 
evvelki iskelelerin ihtiyacına ilâve etmek sure
tiyle sonraki iskeleler mahrum edilmektedir. 
Bu iyi olmıyan usulden de vaz geçilmesini ve 
Sayın Bakanın bu hususta çok tedbirli olmasını 
ve çünkü esasen yetmiyen bu 100 tonun daha 
evvelki iskelenin istifadesini sağlamak suretiy
le 50 tona indirilmesinin daha fazla bir sıkıntı
yı mucip olduğunu arzederim ve bu usulden 
vazgeçilmesini emir buyurmalarını rica ediyo
rum. 

Sayın arkadaşlarım bugünkü ihtiyacı takdir 
etmiyor değiliz, yani Devlet elinde vesait var 
da bu ihtiyaçlara cevap vermiyor gibi bîr his
sin tahtı tesirinde olmamıza asla imkân yoktur. 
İdarede çalışanlara, kaptanlara gece gündüz 
torpillerin tesiri altında hiç durmadan memle
ketin bu çok hayati âmme hizmetini başarı ile 
görmekte olan bütün denizci arkadaşlara Kara
denizliler daima iftiharla duyarlar. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Sayın arkadaşlar, 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü mevzu
unda, Partimin bir noktai nazarı olarak değil, 
şahsen kısaca bazı mâruzâtta ve temennilerde 
bulunmak istiyorum. 

Sivil havacılığın bugünkü önemi, memleke
timize olan fayda ve lüzumu üzerinde, uzun 
boylu R&i söyliyerek, kıymetli vakitlerinizi al
mak istemem: Hakikaten gerekçesinde belir
tildiği üzere sivil havacılık, muasır milletlerin 
medeniyet ölçüsü halini almıştır. İçinde bulun
duğumuz medeniyet aleminde yakışan mevki-
imizi almak için Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün sarfettiği emek göze çarpmaktadır. 
Şayanı şükrandır ki, halkımızın da bu taşıt 
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aracına karşı gün geçtikçe güveni ve isteği 
artmaktadır. Halkın bu emniyetini sarsmamak 
ve uçağa alıştırmak, takdir buyurursunuz;, çok 
ehliyetli uçucu personel yetiştirmekle kaabil-
dir. Türk çocuklarını buraya bağlamak lâzım
dır. İninim için de Devlet Havayolları pilotlu
ğunu cazip bir bale getirmek ieabeder. Uçucu 
personel Devlet Havayollarının direği, belke
miği olduğu hakle maalesef bugün bunlar bir 
üvey evlât muamelesi görmektedirler'. Bunlar 
Havayolları kadrosunda Barem Kanununun 19 
ucu maddesine alınmışlardır. Bilirsiniz ki 19 
ncu maddesinde, kapıcı, odacı, bahçıvan, dak
tilo gibi ana teşkilâtın bünyesine dâhil olmıyaıı 
kimseler vardır. 

Tehlikeli zamanlarda bile uçuş yapan bu fe
dakâr çocuklar istenildiği anda kollarından tu
tulup atılabilir vaziyetindedirler. Bu yüzden 
hayat pahalılığına medar olmak üzere son ma
aş artırılışlarmdan istifade edemez bir duruma 
düşmüşlerdir. Bu uçucu personel bu müessese
ye ne kadar emek verirlerse versinler, kaç sene 
çalışırlarsa çalışsınlar 100 lira üzerinde tekaüt 
olmak gibi acı bir akıbetle karşı karşıya bu
lunmaktadırlar. 

Bir kaza neticesinde çocuklarını yetim bı
rakmak felâketine uğrarlarsa, verilen tazminat 
pek ehemmiyetsizdir. Yine bir kaza neticesin
de sakatlanırlarsa sürünmeğe mahkûmdurlar. 
Belki paranın eski iştira kuvvetine göre evvel
ce ellerine geçen para kısmen cazip olabilirdi. 
Fakat bugünkü hayal pahalılığı muvacehesin
de aldıkları para tamamen cazibesini kaybet
miştir. Böyle bir vaziyet karşısında uçucu per
soneli bu müesseseye bağlamak, ehliyetli ele
manları buraya celbetmeğe imkân var mıdır? 
Sayın Bakandan çok rica ederim, bu fedakâr 
gençleri himayeye mazhar kılacak ve onları 
kısmen terfih edecek bir teşkilât kanunu ile 
bunları baremlerine alsınlar, bu 19 ncu mad
deden bunları kurtarsınlar. 

Yine Sayın Bakandan intihap daireme- ait 
bir dilekte bulunacağım. Huğla sahil kazalarının 
hemen helisinde narenciye yetiştirilmektedir. Na
renciye mevsiminde Ulaştırma Bakanlığı hususi 
vapur tahsis etmektedir. Ancak bu 1 . 5 - 2 ay ka
dar devanı eder. Bu vapurlar ancak Alanya, An
talya, Fenike ve Mersin'e uğratılmaktadır. Bizim 
sahillerimizde Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Bod
rum ve Küllük'e uzatılmadığından şikâyet ediliyor. 

Narenciyenin inkişafı bakımından buralara da 
uğratılması temin edilirse ve her iskelede ne ka
dar narenciye olacaksa ona göre bir kontenjana 
tâbi tutulursa bir kolaylık olur. Oünkü müstah
sil geliyor, tam bu sırada kaptan, yerim yok, al-
mıyacağım diyor ve bırakıp gidiyor. Bir hafta, 
15 gün sonra tekrar göndermek mecburiyetinde 
kalıyor ki, bu müddet içerisinde bu mal sürü
yor. Onun için muhtelif iskelelerde bir konten
jan usulünün kabul edilmesini ve müstahsilin 
buna göre malını hazırlamak imkânının verilmesi 
için tedbir ittihazını Sayın Bakandan rica edi
yorum. (Bravo sesleri). 

KÂMİL roŞKUNOfiLl (Manisa) Mııh-
ıereni arkadaşlar; vakit geçmiştir, ben sözü uzat-
mıyacağını. Sayın Bakanımızdan bir iki istirha
mım var. onları söylemek için geldim. 

Bunlardan birisi Ege'nin veyahut bütün Tür
kiye'nin lıaşlıca ihraç mahsulü olan üzümün nak
liyesi işidir. Üzümün nakliyesi evvelce zaten 
yüksek bir tarifeye tâbi tutuluyordu. Şimdi 
navlunlara yapılan zamla ikinci bir defa daha 
zamııla tâbi tutulmuştur. Bu cihetin gözönüne 
alınmasını rica ediyorum. Bu sene mahsûlleri
miz hakikaten Hükümetçe alınmış kararlar sa
yesinde yüksek fi ati a satılmış ve bu navlun 
zamları kendini hissettirmemiştir. Fakat gelecek 
seneler durumu ve dünya rekabet ve rekoltesi 
nazara alınarak, ve aynı zamanda ihracatımızın 
teşvikini sağlamak için bu konu üzerinde durul
masını dilerim. 

İkinci istirhamım : Bilhassa uzun yollar için 
evvelce trenlerde bayanlarımıza ayrılmış bir 
kompartıman vardı. Bugün hakikaten izdiham 
vardır, kabul ediyorum. Fakat o kompartıman
ları dolduracak bayanlar da vardır. Bir çok
larınız gibi bendeniz de gördüm yollarda çocuk
lu bayanlar kucağı unda çocuğu ile yolcuların aya
ğı altında oturacak vaziyete düşüyorlar. Bun
ların ihtiyacını temin edecek şekilde bir kom
partıman ayrılmasını rica ederim. 

Üçüncü istirhamını: Memleketimizde istih
sal ve nüfus itibariyle en mühim bölgeyi teşkil 
eden l'jge'nin birçok kazalarında şehirler arası 
telefon şebekesi yoktur. Buralarda biran evvel 
telefon şebekesinin kurulmasını istirham ediyo
rum. Son 7 Bylûl kararlarının bazı acılarını 
müstahsillarımız «/ekti. Bu nasıl oldu? İzmir'de 
7 Fvlûl kararlarını radvo ile haber almış ulan va-
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iandaşiar, telefon--olmadığı ve bazı kazalarımız
da gündüz ve gece cereyanı bulunmadığı için, 
radyodan da haber .alamamışlardır. Halbuki 
keyfiyeti öğrenen İzmir tüccarları otomobillerle 
bir iki saatlik yerlere giderek yüzlerce binlerce 
çuval üzümü kapatmışlardır. Bunu ora Millet
vekilleri arkadaşlar da bilirler. Eğer telefon şe
bekesi olsaydı komüsyonculan bu müstahsıllara 
ve mahallî tüccarlara icabeden malûmatı vaktiyle 
verirler, bu suretle müstahsil vatandaşlarımız 
da mağdur olmamış ve piyasadan günü gününe 
haberdar edilmiş olurlardı. 

Dördüncü istirhamım: Seyriseri ve mesajeri 
ile gönderilmiş olan eşyaların mürselünileyİl
lerine bildirilmesi meselesidir. Gelen eşya maa
lesef bildirilmiyor. Bizzat benim başımdan geç
ti. Turgutlu'dan namıma gelen bir eşyayı onbeş 
gün bildirm edil er, telefonla aradım, gelmedi de
diler. Sonra ardiye parası verdim. Bu sebeple 
mesajeri ve seyriseri ile gönderilen eşyaların, 
paketlerin mürselünileyhlere bildirilmesini rica 
ediyorum. Ambarda fazla, kalması bunların ko
kacak eşya olması itibariyle de mahzurludur. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
ABPÜLTIAK FTRAT (Erzincan) — Aziz ar

kadaşlarını ; bendeniz bildiğim bir mevzuu açık
lamak istyorum. Cumhuriyet tdaresi ilk defa 
denizyollarını tanzim ederek eline aldığı zaman 
umumi müdürü rahmetli Muğla Milletvekili Sa-
dullah Beydi. O zaman bu iş hakikaten tanzim 
edilmiş hattâ tensik edilmişti. Gerçi vapurlar 
eski idi. kamaralar eski vapurların kamaraları 
idi. Fakat ilk konulan yenilik ve herkesin mem
nuniyetini mucip olan şey, oraya konulan yemek
lerdi.. Hattâ bidayette yemekler mecburi değil
di. Biz oranın eski bir yolcusu olmamız itiba
riyle görüyorduk yanımızdaki birinci kamara
daki komşumuz mangalını yakıyor, pastırma ve 
pirzola pişiriyordu. Bu mevzuda Sadullah Be
ye buraya muhakkak yemeği mecburi koyunuz 
diyen adamlardan birisi de bu arkadaşımızdır. 
Çünkü medenî, ve sosyal yaşayış bunu ic/ıbetti-
ıir. O zaman vapurlarda mevcut defterlerdeki 
memnuniyet ve takdir yazılarını okudum. Bir
çok ecnebilerin oradaki yazılarında yemeklerin 
nefaseti ve geminin temizliği sena ediliyor gör
düm. Binaenaleyh belki Dr. Kurtuluş arkada
şımız o zamanı bilmezler, fakat işitmişlerdir. 
Yalnız şunu arzedeyim ki bu vapurların sulh 
zamanında bir de turistik hizmetleri vardır. Hat- , 
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tâ bendenizin bulunduğum birkaç seferde sefir--
ler de', vardı. Bunlar aileleriyle Hopa'ya kadar 
gidiyor ve aynı vapurla geriye dönüyorlar. Bi
naenaleyh bu turistik hizmeti ifa eden vapur
larda yemek kalsın ve sayın arkadaşımız bunun 
kaldırılması fikrinden vaz geçsin bana katılsın. 
Bu yemek işi vapurlarımızda muhakkak kalma
lıdır arkadaşlar. Mâruzâtım bundan ibarettir. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Dr. AKİF ARKAN (Çankırı) — Efendim; 
bendenizin sayın Ulaştırma Bakanından ricam, 
Çerkeş'in Ovacık bucağı vardır. Merkeze olan 
mesafesi 60 kilometredir. Dağlıktır. Buranın 
ahalisinin hemen üçte biri Zonguldak ve Kara
bük'te çalışırlar. Bunların köylerine para ve
ya mektub göndermeleri müşkil oluyor. Çünkü 
merkeze kadar gelmek mecburiyetinde kalıyor
lar. Muhterem Bakandan rica ederim, buraya 
bir posta tegraf merkezi tesis etsin. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Sö
zü Ulaştırma Bakanına veriyorum. 

ULAŞTIRMA BAKANI ŞÜKRÜ KOÇAJC 
(Erzurum) — Arkadaşlar, bütçenin umumi mü
zakeresinde ve gerekse şimdi Bakanlığın bütçe
sinde arkadaşlarımın tenkidlerini, mütalâalarını 
temennilerini ve nihayet suallerini dinledim. Bun
lar ayrı ayrı birer kıymet ifade eder. !Bu 
görüşler bizim 1947 deki çalışmalarımız için bi
rer direktif olacaktır, kendilerine teşekkür ede
rim. 

Şimdi, müsaade ederseniz bütçenin umumi 
müzakeresinde Adnan Menderes arkadaşımız par
tisinin görüşünü izah ederken hükümet progra
mında ve Ulaştırma Bakanlığının sınırları için
de yapılması düşünülen işlere de temas ederek 
aynen şu mütalâayı ileri sürdüler «Dikkatini
ze arzetmek isteriz ki bütün bunlara rağmen hü
kümet ve Bütçe Komisyonu Demokrat Partinin 
Sözcüsü Adnan Menderes arkadaşımız bütçenin 
umumi müzakeresinde partisinin görüşünü izah 
ederken Hükümet programında Ulaştırma Ba-
Kanlığmm çalışma sınırları içnde yapılması dü
şünülen işlere temas ederek aynen şu mütalâayı 
ileri sürdü. 

Dikkatnize arzetmek isteriz ki, bütün bun
lara rağmen Hükümet ve Bütçe Komisyonu nik
bin ve müsterih görünüyor. Halbuki bütçenin 
gösterdiği malî hakikat ve imkânlarla Hükümet 
programındaki kusurları ve vaitleri şöyle karşı-
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kştırıvermek cidden ibret vericidir. Bu tezadı 
açıkça göstermek için dört ay kadar evvel okunan 
Hükümet programının bazı maddelerini gelişi gü^ 
zel naklediyoruz. 

Yıpranarak eksilen taşıtları tamamlayacağız, 
bakım ve onarımı sağlamak için fabrika ve atel-
yeler inşa edeceğiz, vagondan lokomotife kadar 
nakil vasıtalarını yurt içinde yapmak gayretini 
artıracağız. Bütün şebekeyi artan nakliyata ta
hammül edecek şekilde ıslah edeceğiz. Liman 
vasıtalarını modern bir şekilde cihazlandıraca-
ğız. Deniz endüstrisini gemi yapacak hale ge
tireceğiz. Kredi Maritim bankası kuracağız. 
Recep Peker Hükümetinin yapacağını vadetti-
ği ve şöylece derleyiverdiğimiz işlerin herbiri 
yüzlerce milyon ve hattâ milyarlık işlerdir. 
Meselâ; yalnız Devlet Demiryollarının bugün 
yıpranmış ve kötü du/nmundan 1938 deki nis
pî ferahlık seviyesine ulaştırılması için 1 mil
yar liraya yakın para sarfetmek lâzımgeliyor.» 
demektedir. 

Arkadaşlarım; şimdi Adnan Menderes ar
kadaşımın beyanatı ile Hükümet beyannamesi
nin buna ait kısımlarını beraberce gözden ge
çirelim. 

Hükümet programında (vagondan lokomo
tife kadar nakil vasıtalarını yurt içinde yap
mak) taahhüdü yoktur. Beyannamede (vagon
dan lokomotife kadar nakil vasıtalarını yurt 
içinde yapmak imkânını elde etmek için gayret
lerimizi artıracağız) denilmiştir. îmkân araş
tırmakla yapmağı vadetmek arasındaki farkı Ad
nan Menderes'in bilmemesi kaabil değildir. 
(Bütün şebekeyi artan ulaştırmaya uygun ola
rak ıslah edeceğiz) derken (en önemli hatlar-
lardan başlıyarak) kaydını koyarak bu işin im
kân elverdiği nispette, tedrici olarak yapılaca
ğını işaret etmiş bulunmaktayız. 

Adnan Menderes arkadaşımız sözlerinde bu 
kayduı ilâvesine, her nedense lüzum görmemiş
tir. (Deniz endüstrisini gemi yapacak hale ge
tireceğiz) cümlesini de Adnan Menderes kısal
tarak söylemeği tercih etmiştir. Bu cümlenin 
aslı ise (Deniz endüstrisini süratle gemi yapabi
lecek duruma getirmek imkânlarım araştıraca
ğız) şeklindedir. 

Adnan Menderes, Hükümet programındaki 
satırlardan bazı fıkraları kaldırarak üzerinde 
tetkikler ve araştırmalar yapılacak mevzulara 
ye katî bir vait ve taahhüt çerçevesi içine sok-
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mak ihtiyacını duymuş görünmektedir 

Üzerinde çalıştığımız işlerden imkân yolla 
rını aşabildiklerimiz üzerinde varabildiğimiz ne
ticeleri biraz sonra arzedeceğim. Adnan Men
deres arkadaşımız bunları öğrenmiş olsaydı bed
binliği biraz olsun azalmış olurdu sanırım. 

Hükümet beyannamesindeki fıkralarda ken
di görüşlerine ııyabilmesi için nasıl değişiklik
ler yapılmış olduğunu tebarüz ettirmeğe lüzum 
görmemizin sebebi, gerek Hükümet olarak, 
gerekse üzerine vazife ve mesuliyet almış bir 
Milletvekili olarak ve nihayet şerefli bir insan 
olarak aziz Türk Milletine aldatıcı ve uyutucu 
vaitlerde bulunabilmemizin biran için bile 
düşünelemiyeceğini anlatmak kaygısıdır. 

Binaenaleyh Adnan Menderes arkadaşımın 
yakinen bildiğim zekâsına ve tetkik kabiliye
tine bu ifadeleri sığdıranıadığırai söylemek zo
rundayım. Şimdi ulaştırma işleri için çok kısa bir 
zamanda aldığımız tedbirleri ve giriştiğimiz 
taahhütleri sıraladığım zaman bir memleket ço
cuğu olan Adnan Menderes arkadaşımın biraz 
olsun düşünmek ihtiyacını duyacağını zannedi
yorum. 

Arkadaşlarım; Demokrat Parti arkadaşla
rımızın Büyük Millet Meclisi içinde ve dışın
daki bütün konuşmalarında 1938 i ferahlı ve 
mesut bir yıl olarak göstermektedirler. Biraz 
evvel okuduğum Adnan Menderes arkadaşımın 
ifadesinde, Devlet Demiryollarının 1938 deki 
ferahlı durumuna gelebilmesi için bir milyar 
liraya yakın para sarfetmek lâzım geldiğini söy
lediler. 

Bu ferahlandırıcı sene ile ogün arkadaşım, 
lütfen memleketin bugünkü istihsal hacmi ile 
ogünkü istihsal yekûnu ve Devlet Demiryolla
rını bugünkü trafikiyle ogünkü hareketlerin is
tatistiklerini karşılaştırsaydı belki daha ölçülü 
konuşmak imkânını bulurdu. 

Devlet Demiryollarında 1938 senesinde tren 
kilometre 12 milyon iken bütün demiryolları; 
memleket ihtiyacını karşılamakta idi. 1946 da 
24 milyon tren kilometre yapılmasına rağmen 
ihtiyaç karşılanamamaktadır. Devlet Demir
yollarının bugün istasyonlara sekiz bin vagon 
borcu bulunmaktadır, istihsalin bugünkü ge
lişme seyrine ve memleketin sosyal ve ekono
mik hareketlerindeki genişlemeğe bakılırsa ge
lecek yıllarda her sene için 1938 de 12 milyon 
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irenkilometreye karşı 30 - 35 milyon trenkilo-
raetreye çıkacağı katiyetle söylenebilir. 

Devlet Demiryollarının 1938 vesaiti 1939 darı 
sonra kâfi gelmediği görülmüş ingiliz, Ameri
ka ve Almanlardan 167 lokomotif, 42 yolcu 
vagonu, ve 2359 yük vagonu satmalmdığı hal
de 1938 grafiğinin hemen, hemen bir misline 
yükselmiş olan trenkilometre; bizi elbette 1938 
ferahlığı içinde bulunduramaz. Böyle olmakla 
beraber biz Devlet Demiryollarını. 1938 senesi 
durumuna getirmek değil, 1938 kabiliyetinin 
üç misline çıkararak memleket ihtiyacına cevap 
vermek zorundayız. Bu duruma geldiğimiz gün 
gelirimizin 100 milyon artacağını umabiliriz. 
Şurasını da belirtmek isterim ki 1938 de demir
yollarının geliri 35 700 000 lira iken 1946 da 134 
milyon küsur liradır. 1947 bütçesini ise 
155 750 000 lira gelir üzerinden tanzim etmiş 
bulunuyoruz. Bugünkü ihtiyaçlarımızı karşıh-
yabilmek ve mevcut tesislerimizi genişletip tak
viye edebilmek ve daha bazı atelyeler kurmak 
için 337 milyon lira kadar bir paranın sarfı 
icabetmektedir. Biraz sonra giriştiğimiz işler 
üzerinde maruzatta bulunurken bu 337 milyo
nun dörtte birinin tamamen taahhütlere bağ
lanmış olduğu anlaşılacaktır. 

Arkadaşlarım; Adnan Menderes arkadaşını 
Bütçe Komisyonunun raporundan bir fıkra ala
rak senelerdenberi kadrolarda tasaruf yapıla
cağı söylendiği halde bu tasarrufun yapılma
dığına temas ederek tenkitlerde bulundu. 

Devlet Demiryollarında yapılan kadro tasar
rufu bütçenin gerekçesinde 1289 aded alarak 
rakmlandırılmış ve iş maliyetine müessir perso
nel kadrosunda yapılan tasarruf da maliyetle
re aksettirilmiştir. 

Adnan Menderes arkadaşımız kadrolarda ta
sarruf yapılacağı yülardanberi tekrarlanmakta 
olduğu ve bu düşüncelerin niye fiile çıkmadığını 
söylerken Demokrat Parti gazetelerinin D. D. 
Yollarında yapılan kadro indirmelerini; fasıla
sız tenkit eden yazıları ve aleyhimizde her gün 
tefrika halinde devam eden neşriyatı okumu
yorlar gibi görünmektedir. (Bravo Koçak ses
leri) . 

Partilerinin günlük kürsülerini teşkil eden 
gazeteleriyle sözcülerinin Millet Kürsüsünde 
söyledikleri sözler arasındaki tezada şaşmamak 
mümkün değildir . (Doğru sesleri). 

Adnan Menderes arkadaşımızın tenkitlerini 
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bu suretle cevaplandırdıktan sonra, müsaade 
ederseniz diğer arkadaşlarımın mütalâa ve temen
nilerine cevap verirken bugünkü durumumuzu. 
ve aldığımız tedbirleri kısaca arzedeyim : 

Yüksek Heyetinizce malûmdur ki, ulaştırma 
bakımından memleketin sosyal ve ekonomik hiz
metlerini vaktinde ve zamanında yerine getire
bilmesi için dört şartın tahakkuk etmesi lâ
zımdır : 

1. — Can ve mal emniyetini sağlamak, 
2. — îstirahatle seyahati temin etmek; 
3. — istihsal merkezini istihlâk merkezine 

akıtabilecek yeter derecede vesait bulundur
mak; 

4. — Sürati temin etmek. 
Itiarf etmeğe mecburum ki, bugün Avrupai 

şekilde bir işletme tesis etmek ve arzettiğim 
dört şartı da yerine getirmek, bizim için, müm
kün değildir. Emniyeti almış olduğumuz tedbir
lerle sağlamış bulunuyoruz. Istirahati, yani kon
for dedikleri işi malesef yerine getiremiyoruz. 
İstihsali istihlâk merkezine akıtamıyoruz. Çün
kü, Adnan Menderes arkadaşıma cevap verirken 
bugünkü istihsal yekûnunun ne derece artmış 
olduğunun ve trafik derecesinin nasıl yüksel
miş bulunduğunu ve bu vaziyet karşısında ih
tiyaca cevap verecek derecede malzeme bulun
madığını arzetmiştim. 

Sürate gelince; bazı cer vasıtaları çok yıpran
mış olduğundan ve tabiî ömrünü ikmal ettiğin
den hâlen istediğimiz sürati elde etmek mümkün 
değildir. Esasen bu yedi harp yılı içerisinde ge
celi, gündüzlü çalışan bu vesait bugünkü sosyal 
ve ekonomik hareketlere yetişmediği için muhte
rem selefim bunu görmüş ve lâzımgelen tedbir
lere tevessül etmiş ve harb yıllarında Ingiltre. 
ve Amerikaya heyetler göndermiş ve mütarekeyi 
mütaakıp da gene bir heyeti Amerikaya yolla 
mıştır. Bu sırada vazifeyi bendeniz deruhde et
miş bulunuyorum. Harb içinde İngiltere ve 
Amerika'ya giden heyetlerin yaptıkları mukave
leler müddetle mukayyet olmıyarak yazılmış ol
duğundan bu mukavelelerin verimi ancak bu
günlerde alınabilmektedir. Hâlen Amerika'da 
bulunan heyete lâzımgelen hızı verdik, ve bilâ
hare arzedeceğim neticeleri alabildik. 

Devlet Demiryollarının durumunu düzeltmek 
için ne gibi tedbirler aldığımızı kısaca arzedeyim. 

İngiltere ve Amerika'dan 100 lokomotif, 450; 
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Vagon,, için mukavele yapılmış ve müttefikle
rin Avrupadaki malzemesinden 50 lokomotif, 
600 vagonu satın almak için bir heyeti Fransaya 
gönderdik bu heyet serviste bulunan bu malzeme
yi .ajarmağa başlamıştır. Çeklerden 200 vagon 
100 furgon 50 banliyö vagonu satın almak üze
reyiz. Amerikanın orta şarktaki ve Filistindeki 
malzemesinden faydalanmak için çalışıyoruz. 
Oraya bir heyet gönderdik. 126 lokomotif, 1099 
yük vagonundan bize yarıyanları seçmek işine 
başlamış bulunuyorlar. 

Sonra arkadaşlarım; Adnan Menderes arka
daşımız konuşmasında ve tenkidinde hükümet 
programında bir çok fabrikalar ve atelyeler ku
racağımızdan bahsettiğimizi söylemiştir. Şunu 
arzedeyim ki Eskişehir'de emniyet tesisatı atel-
yesi, takım atelyesi, çırak atelyesi, cer işletme 
atelyesi, elektrik santralının takviyesi, yol mal
zemesi atelyesi; yol madeni levhalar atelyesi ve 
köprüler atelyesinin bütün tesisleri mukaveleye 
raptedilmiştir, 1947 ortalarında bu tesislerin iş 
letmeye açılmış bulunacağını söyliye bilirim. 

Sivas'ta büyük bir dökümhane tesis edilmek
tedir. Ayrıca biliyorsunuz ki bu harbte çok sı
kıntısı çekilmiş olan yedek edevat için de bir fab
rika kurulmaktadır. Bunlar da 1947 sonuna ka
dar tamamlanmış bulunacaktır. 

Asıl mühim olan arkadaşlar; Arif iyede kura
cağımız vagon fabrikasının bütün malzemesinin 
sipariş edilmiş olmasıdır. Bunun da 1947 sene
si başında temeli atılacaktır. (Bravo sesleri). 

Sonra: Hükümet beyannamesinde, en önem
li hatlardan başlanarak mevcut hatları ıslah ede
ceğiz, demiştik, kömür hattının kabiliyetini ar
tırmak için Çankırı'da 22 lokomotif bulundura
cak depo ve Karabük tesisatını da c/r 50 artıra
cağız. Irmak - Çatalağzı ve Çankırı hatları ıs
lah ve tamire başlanmıştır. Umumi şebeke üze
rinde Haydarpaşa - Ankara hattıyla bilecik, 
Karaköy - Ankara - Irmak arası yenilenmekte; 
Eskişehir - Afyon arası 60 kilometre rayları de-
ğiştirilmiye başlanmış bulunmaktadır. Arkadaş
lar bütün bu mukaveleler ve yapılan bu işlerin 
tutarı 90 milyon liradır. Şu halde demin Ad
nan Menderes arkadaşıma cevap verirken, 1938 
zin 'üç misline varabilmek için 337 milyon liraya 
ihtiyaç olduğunu arzederken bunun dörtte birin
den fazlasının nasıl taahhütlere bağlamış oldu
ğunuzu işte bu suretle size arzetmiş bulunuyo
rum. 
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Yine elinizdeki bütçede görüldüğü gibi, bugün 

D. Demiryollarının kendi bütçesine 16 333 000 
lira kalkınma için 9 700 000 lira da satın alman 
'Demiryollarının taksiti için bir para koymuş bu
lunuyoruz. 

Demiryollarının vaziyetini ve aldığımız ted
birleri arzettikten sonra şimdi Fahri Kurtuluş 
arkadaşımızın bir temennisine geçiyorum. O da 
Milletvekilleri için kapalı bulunan kompartıma
nın halka açılması temennisidir. (Soldan şahsidir 
sesleri). 

Arkadaşlar; harb seneleri içerisinde iki misli 
artan trafiğe mukabil pekaz miktarda artırılan 
cer malzemesiyle vagonlarımız bu artık trafiği 
karşılamak için fazla yıpranmış bulunmakta ve 
gerek eşya nakliyatına, gerekse yolcu nakliyatı
na yeter derecede vesait tahsis edilememektedir. 
Bu yüzden yolcu tranlerindeki izdiham pek gay
ri müsait durumdadır. Yolcular koridorlarda, 
sahanlıklarda seyahat etmektedirler. Vesait te
min edil inciye kadar memleket dahilinde sık sık 
tetkik seyahati yapmak mecburiyetinde bulunan 
Milletvekillerimize bugünkü kolaylığı göstermek 
mecburiyetindeyiz. 

Şimdi arkadaşlarım müsaade ederseniz Deniz
yollarına geçiyorum. Kısaca Denizyolları ida
resi için aldığımız tedbir ve tertipleri arzedece-
ğim. Bütün hedefimiz, dahilî ihtiyaçları temin 
ettikten sonra haricî seferleri açmak ve aynı za
manda elde mevcut şantiye ve havuzları mev
cut malzemeyi tamir edecek vaziyete getirdikten 
sonra gemi yapacak duruma sokmaktır. 

Bugün Devlet Denizyolları elinde bulunan 27 
yolcu vapuru bize şu manzarayı gösteriyor. 
Beş tanesi yeni, diğer 22 si 39 - 69 yaş arasında
dır. Yük gemileri ise, yedi yük gemisinden 
biri yeni, diğerleri de 26 - 58 yaş arasındadır. 
Mevcut gemilerin yaşları itibariyle iş takatleri1 

kalmamış, bakımları da idareye çok masraf ve 
külfet tahmil etmiş bulunuyor. 

Arkadaşlar, armatörler elindeki şileplere--ge
lince; bunlar da 34 aded. Bu gemilerin yaşları 
26 - 84 yaş arasındadır. Bunlar da muayene 
edilip te beynelmilel nizamnameler tatbik edile
cek olursa hemen dörtte üçünün kadro harici 
edilmesi mecburiyeti vardır. 

Halbuki bu sene, geçen seneye nispetle yarım 
milyon ton nakliyat artmış ve gelecek sene bu 
yekûnun 3, 5 milyon yani bir milyon fazlasına 
yükseleceğini kabul edecek olursak elimizdeki 
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vesait buna kafi olmadığı gibi yolcu nakliyatı 
ihtiyacına cevap veremiyecek durumda olduğu
muzu arzetmek mecburiyetindeyim. Bu sebeple 
bugün Karadenizde görülen sıkıntı eldeki vesai-
1in kifayetsizliği yüzünden ileri gelmektedir. 
Hakikaten Karadeniz çok sıkıntı çekmektedir. 
Bugün Karadenizde insanla hayvan bir arada 
gayri insani olarak nakledilmektedir. 

Arkadaşlarım, size İstanbul, İzmir, Van hat
lından ve şan tüyerlerimizden" bahsederek vakti
nizi almak istemiyorum. (Kâfi kâfi sesleri). 

Müsaade ederseniz Denizyolları için girişti
ğimiz işleri kısaca arzedeyim: Amerikan Hükü
metinin satışına iştirak el inek suretiyle Ameri
ka'dan (İ şilep satın aldık. Bn şileplerin tonaj 
yekûnu 26 bin tondan ibareltir. Ayrıca Ameri
ka'dan bir yolcu gemisi salın aldık, İstanbul is
mini koyduk. Bunun tonajı 7 500 dür. İki yol
cu gemisi üzerinde de konuşmaktayız. İtalya'
dan 6 Karadeniz 2 Marmara tipi olmak üzere 8 
gemi üzerinde anlaşmamız vardır. Hollanda'ya 
İstanbul şehir hatlı için S gemi sipariş ettik. 
İsveç'ten evvelce sipariş ettiğimiz şileplerimiz
den biri de yakında gelecektir. İngiltere ve Ame
rika'da fabrika tezgâhları, tahmil tahliye alâtı ile 
telsiz cihazı sipariş edilmiştir. Bunların yekûnu 
ise arkadaşlarım; 72 milyon liradır. 

Sipariş ettiğimiz bu vapurlardan Amerika'-
daki vapurlar iki ay sonra memleketimiz su
larına girmiş bulunacaktır, İtalya'ya ısmarladı
ğımız gemiler 20 ay sonra memlekete gelecek
tir, Hollanda'ya sipariş ettiğimiz gemilerde 14 
ay sonra memlekete girmiş olacaklardır. 

Ayrıca Kuruçeşme'de bir kömür deposu ve 
mekanik âletlerle mücehhez bir tahmil tahliye 
sistemi kurmaktayız. Bunu kurduktan sonra el
de bulunan senelik tonajdan üçte bir istifade et
miş olacağız. 

încealemdaroğlu. arkadaşım Bayındırlık büt
çesinin müzakeresi sırasında Bartın Boğazının-
temizlenmesini istemişlerdi. 194fî da 42 bin lira 
sarfettik, kısmen temizledik, mütebakisini de bu 
sene tem izi iveceğiz. (Kâfi kâfi sesleri). 

Müsaade buyurunuz Posta, Telgraf ve Tele-
fon işlerinde giriştiğimiz teşebbüslere de kısaca 
dokunayım. ('Sağdan devam, dinleyelim sesleri"). 

Memleketimizde siyasi iktisadi ve ticari ha
berleşmenin temini yeter derecedeki malzemenin 
memleket içinde bulundurulması ile mümkündür. 
Bugün çekmekte olduğumuz telefon sıkıntısını 

hepimi/ biliriz. Telgraf muhaberesi birçok mer
kezlerden dolaşarak ancak yerine vâsıl olabilmek
tedir. Binaenaleyh bu sıkıntıların kısa bir za
manda düzenleneceğini katiyetle arzederim, 

Arkadaşlarım; Ankara - izmir telefon hattı
nın açıldığını biliyorsunuz. Sivas - Erzurum 
arası 425 kilometreden ibaret olan bu hattı telgraf 
ve telefon konuşmasına açtık. Şimdiki telefon 
konuşması fiziktir. Sipariş ettiğimiz kuranpor-
törler geldiği zaman Erzurum - Sivas hattı oto
matik olarak açılmış bulunacaktır. 

Bundan başka ceman 2000 kilometrelik (Si
vas - Samsun). (Sivas - Trabzon), (Sivas - Ma* 
latya - Elâziğ - Diyarbakır), (Erzurum - Trab
zon), (Ankara - Konya), (izmir - Balıkesir - Bur
sa) telefon devrelerini 1947 yılı içinde ikmal et
mek için gereken hazırlıklar yapılmıştır. Sıkın
tıları pek yakın bir zamanda telâfi etmeğe Çalı
şacağız. (Alkışlar). 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — Somsun - Or
du -Giresun hattı ne vakit yapılacak? 

ULAŞTIRMA BAKANI ŞÜKRÜ KOÇAK 
(Devamla) — Samsun'u açtıktan sonra Ordu ve 
Giresun'u Samsuna raptedeceğiz. 

EŞREF DÎZDAR (Giresun) — 1948 de biter 
mi? 

ULAŞTIRMA BAKANI ŞÜKRÜ KOÇAK 
(Devamla) — Biter. 

EŞREF DÎZDAR (Giresun) — Teşekkür ede
rim. 

ULAŞTIRMA BAKANI ŞÜKRÜ KOÇAK 
(Devamla) — Sonra arkadaşlar, iki telsiz telg
rafla bii" telsiz telefonu mukaveleye rabdetmiş 
bulunuyoruz. Biliyorsunuz ki en uzak yerlere en 
fena havalarda kendi sesimizi işittirmek için mu-
tavassıtlari müracaat ediyorduk. Bunun için yıl
da da 2,5 - 3 milyon lira veriyoruz. Bu külfetten 
kurtulmak içn iki telsiz telgrafla bir telsiz tele
fonu, istanbul, Ankara ve izmir'de olmak ve her 
havadan en uzak yerlerle konuşmak iki gün evvel 
sözleşmesini tamamlayarak arkadaşların Bütün 
bu işlerin yekûnu ise 45 milyon liradır. 

Havayollarına gelince arkadaşlarım, Havayol
ları için arkadaşımın bir temennisi vardır, onu 
da cevaplıyacağım. 

Biliyorsunuz ki, arkadaşımında söylediği gi
bi, dünyada havacılık çok ilerlemiş ve hava nak
liyatı hemen hemen kara nakliyatına rekabet ede
cek vaziyete gelmiştir. Biz de buna muvaai olarak 
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Çalışıyoruz. Havayollarını kışın da işletmek için 
meydanlar arası elektrik hatlarını tesis ediyoruz. 
Binaenaleyh meydanı olan ve yolunda elektrik te
sis edilmiş olan İstanbul, izmir, Ankara ve Ada
na arasındaki her mevsimde seferlerimizi yapı
yoruz. 

' Sonra arkadaşımın temennisinde, pilotların va
ziyetlerinin düzeltilmesi vardır. Bunların esasen 
sil dereceleri liseden aşağı olduğu için bunları 
(D) cetveline almışızdır. Tahsil dereceleri kâfi 
olsaydı bunları barem ;çine alır, ona göre aylık 
verirdik. Kendilerini terfih edecek surette ma
aş ve ayrıca da uçuş zammı verilmektedir. Ma
mafih arkadaşımın temennisini tetkiıc eder ve 
imkân olan şeyi de yaparım. 

Nüı i î ÖZSAN (Muğla) — Narenciye için lâ-
zmıgelen kontenjanın ayrılmasını rica eui.?ştim. 

ULAŞTİRMA BAKANI ŞÜKRÜ KOÇAK 
(Devamla) —- Narenciyenin nakli için lâzımge-
len tedbirleri alacağız ve bu hususta istediğiniz 
kontenjanı ayırmağa uğraşacağız. 

NTJRÎ ÖZSAN (Muğla) — Teşekkür ederiz. 
ULAŞTIRMA BAKANI ŞÜKRÜ KOÇAK 

(Devamla) — Arkadaşlarını, sözlerime son ver
meden önce şurasını belirtmek isterim ki, ilk işi
miz; Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetlerinin 
kurmuş olduğu müesseseleri sağlamlaştırmak ve 
genişletmek, sonra yeni programlarımıza göre 
yeni müesseselerin temellerini atmaktır. Bu te
mellerin uzun sürecek gelişmeleri yine Oumhuri-
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yet Halk Partisinin gelecek Hükümetlerinin ça
lışmak riyle sağlanacak ve mesut neticelerine 
varacaktır. (Şiddetli alkışlar.) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, dağılmamanızı ri
ca ederim. Yarınki toplantımız için yüksek he
yetinizden karar almak mecburiyetindeyim. Onun 
için şimdi fasıllara geçiyorum. (Kâfi, kâfi ses
leri, fasıllara yarın geçelim sesleri.) 

Şimdi Ulaştırma Bakanlığı bütçesi hakkında 
başka söz istiyen yoktur. Katma bütçelerle bir
likte tümü hakkındaki müzakere yeter görülerek 
bölümlere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen-
ler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. Bö
lümlerin müzakeresine yarın devam edeceğiz. 

Arkadaşlar, bütçelerin vaziyetini görmekte
siniz. Onun için yarın öğleden sonra da çalış
mak mecburiyetindeyiz. Yarın sabah saat 10 da 
toplanmakla beraber öğleden sonra da saat 15 de 
toplanacağız. Kabul buyuranlar... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

O halde yarın saat 15 te toplanıp müzakereye 
devam edeceğiz. 

Orman Genel Ajüdürlüğü 1947 yılı Bütçe Ka
nununa (318) zat rey vermiştir. (285) kabul, 
(32) red, (1) çekinser oyu verilmiştir. Muame
le tamamdır. Kanun (285) oyla kabul edilmiş
tir. 

Yarın -«aat onda toplanmak üzere Birleşime 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 21,10 

DÜZELTİŞLER 

— Bu tutanak Dergisinin sonuna bağlı 12 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltişler yapılacak
tır: 

Doğru 

Odacı 8 
Okullar yatılı öğren
cileri 420 

Sayı Ücret 

70 

D - CETVELİ 
Yanlış 

Sayfa Sütun D. Sayı Ücret D. 

27 2 Odacı 6 70 
30 2 

L - CETVELİ 
7-8 1 6 Birinci Or. Kıdemli Or. Mühen- 6 Birinci Sınıf Or. Kıdemli Or. 

dis man mühendis yar. 
9 1 7 2 nci S. Kdemii Or. Mühendis 7 2 nci S. Kıdemli mühendis yar. 
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— Bu tutanak Dergisinin sonuna bağlı 16 sayılı basmayazıda aşıağıdaki düzeltişler yapılacak

tır : 

Sahife Sütun Satır 
O - CETVELİ 

Yanlış Doğru 

D. Sayı Ücret D. Sayı Ücret 

37 

» 
40 

3-4 2 Haliç Fabrika ve havuz
ları İşletme Müdürü 

625 

41 
» 

44 
53 

5 3 » » » 
10 3 Yapı şubesi Müdürü (Y. 

Mühendis) 
1 3 Haliç Fabrika ve Havuz

ları İşletme Müdürü 
yardımcısı 

38 Daktüo 
39 ;» 
36 Armatör 
14 , . yedirilmeleri bu tertipten ödenir. 

2 Haliç Fabrika ve Havuz-
750 lan İşletme Müdürü (Y. 

Mühendis) 
625 3 İşletme Müdürü 

3 Yapı Şubesi Müdürü (Y. 
Mühendis veya mimar 

3 İşletme Müdürü yardım
cısı 

750 
625 

625 

3 625 
625 
230 
150 

Tercümeci 3 230 
Daktilo 9 150 
Armador 
. . . yedirilmeleri ve giderleri bu ter
tipten ödenir. 

54 ncü sayfanın son satırına aşağıdaki yazı eklenecektir : 
ödevli bulunduğu zamanlarda hastane mensupları da yemeklerini bu tertipten yerler 

— Bu tutanak Dergisine bağlı 10 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır 

Sahife Sütun Satır Yanlış Doğru 

67 
» 
» 
» 

2 
» 
» 

17 
28 
33 
36 

S. II. Müfettiş 
Memur adayı 
S. II. Veznedar 

* D. Sayı 

18 9 S. II. Müfettiş 
14 37 Memur adayı 
12 19 S. II. Veznedar 

Toplam 418 

E - CETVELİ 
Sayı Ücret 

Toplam 

D. Sayı 

8 10 
14 38 
12 20 

421 

Sayı Ücret 

82 6 Daktilo şefi 8 175 Daktilo 8 175 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı ; 465 
Oyverenler : 3 ] 7 

Kabul edenler : 294 
Oya katılmıyanlar : 140 

Reddedenler : 23 
Çekinserler : 00 

Açık Milletvekillikleri 8 

[Kabul edenler] 
AĞRI 

Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yigitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrııre Aksoley 
Avni Refik Bekman 
Arif Çubukçu 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe övmen 
Ol. NVî Tınn* 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Emin Arkaym 
Emin Bilgen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Gl. Kâzım Özalp 

Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

tsmail Hakkı Uzunçarşılı 
BÎLECÎK 

Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BÎTLIS 
Arif özdemir 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
Dr. Zihni Ülgen 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budung 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdurrahman Konuk 
Cemil öz 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
M. Abdülhalik Renda 
Gl. Zeki Soydemir 

Ahmet ihsan Zeyneloğlu 
ÇORUH 

Ali Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
ismet Eker 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENÎZLl 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
ihsan H. Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Agaoğullan 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 

Abdülhak Fırat 
ERZURUM 

Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dıımlu 
Cemalettin Kamu 

Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZlANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Münir Akkaya. 
Eşref Dizdar 
ismail Sabunca 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatll 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Atao, 
Edip Tor 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Suphi Bedir Uluç, 

İSPARTA 
Sait Koksal 
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İSTANBUL 

GL Kâzım Karabekir 
Orfl. C. Cahit Toyde-
mir 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal N. Arıman 
Münir Birsel 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Sait ödyak 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Aziz Samih îlter 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzeffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Hilmi Çoruk 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Reş>d özsoy 
Faik Seler 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akuı 
Nafi Atuf Kansu 

KIRŞEHİR 
îsmail Hakkı Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyamk 
îsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 

Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alatas 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
GL Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dündar' 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Orgl. Asım Gündüz 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 

Mustafa Naim Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Tasangil 
Tevfik Temelli 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
îsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Yasar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil îdü 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Gl. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Abdürrezak Satana 
Dr. Aziz Uras 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 

NIGDE 
Rifat Gürsoy 
Halid Meugi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Şevket Akyazı 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
ilan.* di Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

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

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblaa 
Sinan Tekelioğlu 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SllRD 
E tem izzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 

'Lûtfi Yavuz 
SİNOB 

Lûtfi Aksoy 
SİVAS 

Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 

Necmettin Sadak 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmet Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Moiaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sanalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yanmbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Dr. K. Cenap Berksoy 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 
İhsan Olgun 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 

— 665 



B : 25 27.12.1946 O : 3 
İsmail Ergeni 
Ahmet Gürel 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Aşkar 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 

Ali Rıza lncealemdaroğlu 
Sabri Koçer 

Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 

[Reddedenler] 
Ali Rıza Kırsever 

EDİRNE 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Saim Ergenekon 
Salih İnankur 

İSTANBUL 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulûii Demirelli 
Fuad Köprülü 

Nuri Tarhan 

Burhan Cahit Morkaya 
KAYSERİ 

Kâmil Gündeş 
Reşit Turgut 

KÜTAHYA 
Dr. Ahmet 1. Gürfoy 

MUĞLA 
Nuri özsan 

[Oya kattlmtyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hazım Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
(D 
Hilmi Atlıoğlu 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
Emin Halim Ergun 
İhsan Ezgü 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Tayfur Sökmen 
(1.) 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Agabeyoğlu 
Esat Al tan 
Fuat Bilal 
Süreyya örgeevren 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BİTLİS 
Muhtar Er tan 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Arsal 
Muhittin Baha Pan 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 

ÇORUM 
Hasene İlgaz 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet U* 
(Bakan) 

DlYARBAKm 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(t) 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Saffet Ankan 
Behçet Kemal Çağlar 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğua 

Emin Sazak 
GİRESUN 

Celâl Esad Arsevea 
Kâzım Okay 

GÜMÜŞANB 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
(Bakan) 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
(1.) 
Abdülgani Türkmen 
(1.) 
Rasim Yurdman 
(1.) 

İÇEL 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal (1.) 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar (1.) 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Mareşal Fevzi Çakmak 

Osman Nuri Koni 
Recep Peker (Başba
kan). 
Ahmet Kemal Silivri! i 
H. Suphi Tannöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin Hulki Cu
ra 
Lâtife Bekir Çeyrek-
başı (1.) 
Atıf İnan (Bakan) 
Ekrem Oran 
(t) 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran öre 
Hasan Âli Yücel 

KASTAMONU 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın (1.) 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Ömer Taşçıoğlu 

KntKLARELÎ 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay (1.) 

KOCAELİ 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 
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KOKTA 
Fatin Gökmen 
Tevfik Fikret Sıla? 
(Başkanvekili) 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Hakkı Gedik 
Memduh îspartalıgil 
Adnan Menderea 
Ömer Ozdek 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakıhc. 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağ 
(î.) 
Dr. Hikmet Fırat 

Dr. Cafer özelçi 
Mahmud Nedim Zabçı 

B : 2 5 27 .12 
MANİSA 

Y. Muammer Alakant 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Dr. M. Necdet Otaman 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Neeıti Erdem 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakarogln 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Şükrü Süer 

1 .1946 0 : 3 
BİZE 

Tahsin Bekir Balta 
(Bakan) 
Hasan Carid Belûl 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasını Ener (I.) 
Kasım Gülek (I.) 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 

SÎNOB 
Suphi Battır 
Cevdet Kerim İneedayı 
(Bakan) 
E,iver Kök 
Yusuf Kemal Teııgir-
şenk (t.) 

[Açık Milletvekillikleri 1 
Balıkesir 
istanbul 
Kastamonu 
Tekirdağ 

1 
S 
1 
1 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Reşat Şemsettin Sirar 
(Bakan) 

TOKAD 
Halid Nazmi Keşmir 
(Bakan) 
Galip Pekel 
Refik Ahmet Sevengil 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
ibrahim Arvas (1.) 

YOZGAD 
Celâl Arat 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgü 

»e-u 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 

yapılması hakkında kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Aşkar 
Hasan Dinçer 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Avni Refik Bekman 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Fakihe övmen 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Nunülah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Ref et Alpman 
Emin Arkayın 
Emin Bilgen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çelikö» 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 

Ü2 re sayısı : 465 
Oyverenler : 304 

Kabul edenler : 297 
Oya katılmıyanlar : 153 

Reddedenler : 5 
Çekimserler : 2 

Açık Milletvekillikleri : 8 

[Kabul edenler] 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçarçılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Arif özdemir 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
Dr. Zihni Ülgen 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali Çmar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Atıf Akgüç 
Ahmet Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 

Nurettin Unen 
ÇANKIRI 

Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
M. Abdulhalik Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Dr. Cemal Kazaneıotflu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
İsmet Eker 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemıil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalf agil 
Osman Ocak 
ihsan H. Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğullan 

Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Kemalettin Kamu 
Gl. Vehbi Kocrıaüncy 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Münir Akkaya 
Eşref Dizdar 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzath 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 
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GÜMÜŞANE 
Htsan Fehmi Attg 
Eaip Tör 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAT 
OL Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Suphi Bedir U1UQ 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Salih înankur 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Gl. Kâzım Karabekir 

İZMlR 
Şevket Adalan 
Benal N. Arunan 
Münir Birsel 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır. 
Akif Eyidoğan 
Aziz Samih îlter 
Şerafettin Karacan 
D*. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Hilmi Çoruk 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 

B î 25 27. İS 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Hayrallah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Nafi Atuf Kansu 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Akra 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

'İbrahim Süreyya Yiğit 
KONYA 

Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dünda> 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Orgl. Asım Gündüz 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Memet Sadık Eti 

Mustafa Naim Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Tevfik Temelli 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
îsmail Ertem 
Yaşar özey 

.1946 0 : 3 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil îdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Gl. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Abdürrezak Satan» 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Nuri özsan 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soy* 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Şevket Akyazı 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. Gökdalay 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemr» 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataa 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Sinan Tekelioğlu 
Ali Münif Yegena 

Ahmet Remzi Yüreği* 
StîRD 

Etem İzzet Benict 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Gl. Fikri Tirkea 
İsmail Mehmet Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Atag 
Ziya Ersin Cez.aroğlu 
Fayık öztrak 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Sırrı Day 
Danış Eyiboğlu 
Ali Riza Işıl 
Raif Karadeniı 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarnnbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
0*mlnı Ağan 
Atalay Akan 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Buut Kemal Yetkin 
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VAN 

Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 

Dr. K. Cenap Berksoy 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 
İhsan Olgun 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
İsmail Ergener 
Ahmet Gürel 
Ali Rıza încealemdaroğlu 

Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyf i Orhoa 
Nuri Tarkan 

İSTANBUL 
Burhan Cahit Morkaya 

I Reddedenler] 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
İhsan Şerif özgen 

SİNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 

/(Jelrinse Her] 

ÇANAKKALE 
ihsan Karasioğlu 

Ali Rıza Kıreevar 

I Oya katılmıyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hazim Bozca 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Falih Rıfkı Atay (î.) 
Hilmi Atlıoğlu 
İbrahim Rauf Ayaşh 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
İhsan Ezğü 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz Öknıen (Ba
kan) 
Gl. Naci Tma% 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen (1.) 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 
Fuat Binal 
Süreyya örgeevren 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Atıl! Akgüç, 
b̂ adık Tahsin Arsal 
Muhittin Baha Pars 

ÇORUM 
Hasene İlgaz 

DENİZLİ 
Reçad Aydınlı 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet üz (Bakan) 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(i.) 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 

ELAZIĞ 
Fuad Ağrah 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Saffet Ankan 

Behçet Kemal Çağlar 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğln 
Münir Hüsrev Göl* 
Şükrü Koçak (Bakan) 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik (1.) 
Ahmet Oğuz 
Emin Sazak 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Kâzım Okay 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
(Bakan) 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli (Ö.) 
Abdülgani Türkmen 
(Hasta) 
Rasim Yurdman (1.) 

İÇEL 
Halil Atalay 
Samı Ergenekon 
Refik Koraltan (1.) 
Dr. Aziz Koksal (1.) 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvav (1.) 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (Başba
kan) 
Ahmet Kemal Silivrili 
H. Suphi Tannöver 
Orgl. C. Cahit Toydemir 
(Bakan) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin Hulki Cu
ra 
Lâtife Bekir Çeyrekbafı 
(t) 
Atıf İnan (Bakan) 
Ekrem Oran (I.) 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Ali Yücel 

KASTAMONU 
Muzef f er Akalın 
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Ziya Ortay 
KAYSERİ 

Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın (ö.) 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğam 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay (t.) 

KOCAELİ 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 

KONYA 
Fatin Gökmen 
DrvSadE İrmak (Ba
kan) 
Tevfik Fikret Sılay 
(Başkan V.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Dr. Ahmet 1. Gürsoy 
Memduh îspartalıgü 

B<: 25 27.12 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı ( t ) 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Akkant 
Ridvan Nafiz Edgüer 
(t.) 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu (Ba
kan) 
Dr. M. Necdet Otaman 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Gl. Kiazun Sevüktekin 

MUĞLA 
Necati Erdem 

.194& Ou: 3 
Asım Gücsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Ham di Şarlan 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta (Ba
kan) 
Hasan Cavid Belûl 

SAMSUN 
Naşit Fırat 
MefamfcdAli YSrüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener (1.) 
Kasım Gülek,-(1.) 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Saür 
Hilmi Uran 

SİNOB 
Cevdet Kerim Incedayı 
(Bakan) 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk (1.) 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 

TOKAD 
Halid Nazmi Keşmir 
(Bakan) 
Galij>Pekct 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Temel Göksel 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
İbrahim Arvas (1.) 

YOSGAÛ 
Celâl Arat 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil 

[Açık Milletvekillikleri} 
Balıkesir 
İstanbul 
Kastamonu 
Tekirdağ 
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Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de-

ğişklik yapılması hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 3 10 

Kabul edenler : 308 
Oya katılmıyanlar : 14 7 

Reddedenler : 0 
Çekinserler 2 

Açık Milletvekillikleri : 8 

[Kabul edenleri 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Aşkar 
Hasan Dinçer 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlıı 

ANKARA 
Mebruro Aksoley 
Avni Refik Bekman 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
01. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
GL Ref et Alpman 
Emin Arkaym 
Emin Bilgen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 

Eminittin Çeliköz 
Gl. Kâzım Özalp 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Arif özdemir 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çnmbel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
Dr. Zihni Ulgen 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğîu 

Behçet Gökçen 
Nurettin ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
M. Abdülhalık Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet îhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Dr. Cemal Kazaneıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
İsmet Eker 
Suheyp Karafakıoğhı 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemit Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Kemal Cemal Öncel 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
Ilışan TT. Tigrel 
Şeref Ulıığ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğullan 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Kemalettin Kamu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Münir Akkaya 
Eşref Dizdar 
İsmail Sabuncu 
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Âhmed Ulus 
Fikret Yüzath 
Dr, Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Atag 
Edip TOP 
Tahsin Tuzun 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
6İ. Eyüp Imrukan 
Hasan Mursaloğlu 
Suphi Bedir Uluç 

ÎÇEL 
Haydar Aslan 
Saim Ergtnekon 
Salih İnan kur 

İSPARTA 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Fuad Hulusi Demirelli 
Gl. Kâzım Karabekir 
Orgl. C. Cahit Toydemir 

IZMÎE 
Şevket Ad-ılan 
Benal N. Anman 
Münir Birael 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Aziz 55amih îlter 
Şerafottin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahıran Sürmen 
Tezer Taşktvan 
Hüsamettin Tugaç. 

KASTAMONU 
Muzeffer Akalrn 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelon 
Hilmi Çorak 

B : 25 27.12 
Dr. Fahri Eoevit 
Fethi Mağara 

KAfSEEİ 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Reşit Turgut 
Hayrullah ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Nafi Atuf K&nsu 

KIRŞEHİR 
ismail Hakkı Baltacıoğlu 
Sahir Kurutluogiu 
Şevket 'Corgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyamk| 
lamail Rü«tü Aksal 
Cenap Aksu 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Rasim Er el 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Pcrkün 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Orgl. Asım Gündüz 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 

Mustafa Naim Karakoylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Tasangü 
Terfik Temelli 
Şefik Tugay 

. 1946 O : 3 
MANtSA 

Korgl. Ali Hıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Eitem 
Fsıik Kurdoğlu 
Yaşar Özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil idil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Gl. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiazım Sevüktokin 
Abdürrezak Satana 
Dr. Aziz Uraa 

MUÜLA 
Abidin Çakır 
Nuri Özsan 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Şevket Akyazı 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
nüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 

Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörûker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Sinan Tekelioğlu 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

StlRD 
Etem İzzet Benice 
Sabri Çeliktuğ* 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavua 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Gl. Fikri Tirkeş 
ismail Mehmet Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğln 
Fayık öztrak 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Rccai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Sırn Day 
Danış Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz n 

Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğln 
Muammer Yanmbıyık 

— Ç73 — 



B : 25 27.12.1946 0 : 3 
TUNCELİ 

Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Razi Soyer 

Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Büstü Okter 

TOZOAD 
Ziya Arkant 

Dr. K. Cenap Berksoy 
Kâmil Er bek 
Sırrı tçöz 
İhsan Olgun 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 

ismail Ergener 
Ahmet Gürel 
Ali Rıza Incealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyf i Orhoaı 
Nuri Tarhan 

[Çekinserler] 
ÇANAKKALE 

İhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

[Oya katûmıyanlarj 
AFYON KAR AHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hazim Bozca 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Falih Rıfkı Atay ( t ) 
Hiimi Atlıoğlu 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergnn 
İhsan Ezgü 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen (1.) 

AYDIN 
Neşet Akkor (I.) 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Fuat Bilal 
Süreyya örgeevren 
Hilmi Şeremetli 

BİNGÖL 
Tahsin Banguöğlu 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Arsal 
Muhittin Baha Pars 

ÇORUM 
Hasene İlgaz 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Hulusi Oral 
Dri Behçet Uz (Bakan) 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(t) 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 

ELAZIĞ 
Fuad Ağrah 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Saf fet Arıkan 
Behçet Kemal Çağlar 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğln 
Münir Hüsrev Göle 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik (1.) 
Ahmet Oğuz 
Emin Sazak 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Kâzım Okay 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer (Ba
kan) 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli (Ö.) 
Abdülgani Türkmen 
(ÎO 
Rasim Yurdman (1.) 

İÇEL 
riain AtaUy 
Refik Kor il tan 
Dr. Aziz Koksal (1.) 
Dr. Celâl lîamazanoğlu 

İSPARTA 
Kâznü Aydar 
Rifat Güllü 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar (1.) 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Burhan Cahit Morkaya 

Recep Peker (Başba
kan) 
Ahmet Kemal Silivrili 
II. Suphi Tannöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senini Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Lâtife Bekir Çeyrekba-
Şi (î.) 
Atıf İnan (Bakan) 
Ekrem Oran (î.) 
Haydar Rıiştü Öktem 
Dr. Kâmran ör» 
Hasan Âli Yücel 

KASTAMONU 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın (ö.) 
Sait Azrui Feyzioğlu 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 
DıvFuııd Umay (1.) 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 

KONYA 
Fatin Gökmen 
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*r¥e«k ^Hkcet ^îlay 
Başkan V.) 

KÜTAHYA 
Ahrnet Bozbay 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet î. Gunoy 
Memduh tspartahgil 
Adnan Mende re» 
Ömer özdek 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtahılıç. 

MAL ATÎ A 
A. Ulvi Beydağı 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr* €afer özelçi 
Mahmud Nedim* Zabçı 

MANÎSA 
Y. Muammer Alakant 
Bıdvan Nafiz Edgüer 
0.) 

B : 25 27.12.Î946 0 : 3 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. M. Necdet Otaman 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

TSLÜŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Şükrü Süer 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
(Bakan) 

Haaan Cavid BfcHÜ 
SEYHAN 

Kemal Çelik 
Kasım Ener (I.) 
Kasını Gülek (I.) 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Sat» 
Hilmi Uran 

SlNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim Incedayı 
(Bakan) 
Enver Kök 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk (I.) 

SİVAS 
Nazif'Ererin 
Hikmet Işık 

[Açık M illet vekillikleri I 
Balıkesir 
istanbul 
Kastamonu 
Tekirdağ 

1 
5 
1 
1 

Necmettin Sadak 
-Reşat- Şemsettin Sirer 

(Bakan) 
TOKAD 

Halid Nazmi Keşmir 
(Bakan) 
Galip Pekel 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 

UEFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
"fferahfanHAyvas'»(î.) 

YOZGAD 
Celâl Arat 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil 

-8 
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B : 25 27.12.1946 0 : 3 
Posta, Telgraf ve Telefon işletme Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 

cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Aşkar 
Hasan Dinçer 
Kemal özçoban 
Ahmcd Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yigitoğlu 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
Avni Refik Bekman 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe övmen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Emin Arkayın 
Emin Bilsin 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Osman Niyazi Burcu 

Üye sayısı : 465 
Oyverenler : 311 

Kabul edenler : 311 
Oya katılmıyanlar : 146 

Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Açık Milletvekillikleri : 8 

/Kabul edenler] 
Hacim Çarıklı 
Eminittiıı Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şcremetli 
Fahrettin Tıritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarştlı 

BlLECtK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Arif özdemir 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
Dr. Zihni Ulgen 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Dr. M. Talât Simer 

Faik Yılmazipek 
ÇANAKKALE 

Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
ihsan Karasıoğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Uncn 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
M. Abdül halik Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
A ÎTT Tl î ' / l lYt 

Asım Us 
ÇORUM 

Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
IÇTYlPt E l v P T 

Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Kemal Cemal öncel 

DÎYARBAKEt 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
ihsan Hamit Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğullan 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Kemalettin Kamu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

GAZÎANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 

— 676 



Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Münir Akkaya 
Eşrei Dizdar 
ismail Sabuncu 
Ahraod Ulus 
Fikret Yüzath 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
bdip Tör 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Suphi Bedir Uluç 

tÇEL 
Haydar Aslan 
Saim Ergenekon 
Salih lnankur 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Tur-** 

İSTANBUL 
Fuad Hulusi Derairelli 
Gl. Kâzım Karabekir 
Orgl. C. Cahit Toyde-
mir 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Said Odyak 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Aziz Samih llter 
Şerafcttin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer "Taşkıran 

B": 25 27.İİ 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Hilmi Çoruk 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Resi d özsoy 
Faik Seler 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltaeıoğlu 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torcrnt 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyamk 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yi
ğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çıımralı 
Dr. Muhsin Faik Dûnda* 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Orgl. Asım Gündüz 

.1946 0 : 3 
Dr. Ahmet lisan Gür 
soy 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa Naim Kara-
köylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Tevfik Temelli 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artun-
kal 
Kâmil Coşkunoğlu 
fsmail Ertem 
Faik. Kurdoğlu 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yayeıoğlu 

MARDİN 
Gl. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Abdürrezak Satana 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Nuri özsan 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soyer 

ORDU 
Şevket Akyazı 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman * ; :- * 

RİZE 
Dr. Saim Âli Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Dilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Melımed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Gülek 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
E tem İzzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Gl. Fikri Tirekş 
ismail Mehmet Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAÛ 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Rccai Güreli 
Cemal Kovalı 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sovcngil 

TRABZON 
Sırrı Day 
Danış Eyiboğlu 
Temel Göksel 



Br: 2& 2 ^ 12i 1946 0 : 3 . 
Ali Hıza Işd 
Raif Karideniz».. 
Zekiye MolaoğJu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sanaüoğl» 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yaçımbıyıtu 

TUNCEÎ»! 
Necmeddin Sahir Sılan 

Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yel kin 

VAN 
Muzaffer Koçak 

Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Dr. K. Cenap Berkaoy 
Kâmil Erbek: 
Sırrı Içöz 
İhsan Olgun 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Şjnasi Devrin 
tsmail Ergener-
Ahmet Gürel 
Ali Rıza trAcealemdar-
oğlu 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

[Oya katıl mty anlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan. 
Hazim Bozca 
Şahin Lâçkt 
Dr. Cemal Tunca 

AĞSI 
Ahmet Atpaslam 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Falih BafiaTAtayrd^.,; 
Hilmi Atlıeğlu 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukça 
Emin Halim Ecgun 
İhsan Ezğü.. 
İsmet İnönü . (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen A\A 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi ASabeyoğlu 
Fuat Bilal I 
Muhtar Ertan 

BURDUR, 
Orgh Fahrettin Altay, 

BURSA 
Atrf Akgüç 
Sadık Tahsin Arsal 
Muhittin Bahalar» 

ÇORUM 
Hasene İlgaz 

DENİZLİ 
Hulusi Ora! 
Dr. Behçet Uz^Bakan) 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahraed Aykaç (I.) 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ r 
B'uad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Saffet Arıkan 
Behçet Keraai Çağlar 
Sabit Sağıreğlu-

ERZURUM. 
Cevat Dursunoğlu. 
Münir ITüsrev Oöle 

ESKÎŞEHfl^ 
tsmail Hakkı- Çevik (I.) 
Ahmet Oğuz 
Pmin Sazak 

GİRESUN 
Celâl Esad Arsevsn* 
Kâzım Okay 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
{Bakan) , 

HAKKÂRİ 
Selim Seven. (î.) ? 

HATAY 
AbdullahCilü (ö.) 
Abdülgani „ TürkmcsJ 
(Hasta) 

Rasim Yurdman (1.) 
İÇEL 

Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal (I.) 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar (I.) 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Baya* 
Mareşal Fv«*\ Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Burhan Cahit Morkaya 
Recep Peker (Başba
kan) 
Ahmet Kemal Silivrill 
H. Suphi Tanrıover 
Hüseyin Cahit Yalçm 
Senini Yürüten 

IZMÎR 
Dr. Hüseyin Hüîkv Cura 
Lâtife Bekir Çeyrekba^ 
çı (î.) 
Atıf inan (Bikan) 
Ekrem Oran (I.) 
Haydar Rüştü öktent 
pr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yüeef 

KASTAMONU 
Muzeffer Akalın 

Ziya Orbay 
KAYSERİ 

Gl. Salih Avgun (Ö,) 
Sait Azmi Feyzıoğlu 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay (I.) 

KOCAELİ 
Fuad Balkan 
Dr. F. Şeraf ettin Bürge 
Nihat Erim 

KONYA 
Fatin Gökmen 
Teviik, Fikret Sılay, 
(Baş. V.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Hakkı Gedik 
Memduh tspartalıgil 
Adnan Menderes 
Ömer özdck 
İhsan Şerif Özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydaği( t) 
Dr. Hikm«t Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Mahmud Nedim Za ta 

MANİSA 
Y. Muamma* Alakant 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
(I.) 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr, M. Nefide$4)tâ MW 
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Feyzullah Uslu 
MARAŞ 

Dr. Kemali Bayizit 
MARDİN 

İrfan Ferid Alpaya 
MUĞLA 

Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 

Dr. Mitat Sakaroğlu 
MUŞ 

Halid Onaran 
NİĞDE 

Ferit Ecer 
Şükrü Süer 

B : 25 27.12 
Hüseyin Ulusoy 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta (Ba 
kan) 
Hasan Cavid Belûl 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener (î.) 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SİNOB 
Suphi Batur 

. 1946 O : 3 
Cevdet Kerim încedayı 
(Bakan) 
Enver Kök 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk (I.) 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 

TOKAD 
Halid Nazmı Keşmir 
(Bakan) 
Mustafa Lâtif oğlu 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 

URFA 
Vasfi Gerger > 

VAN 
İbrahim Arvaş (1.) 

YOZGAD 
Celâl Arat 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil 

[Açık Milletvekillikleri] 
Balıkesir 
İstanbul 
Kastamonu 
Tekirdağ 

1 
5 
1 
1 

»e<* 

Şekerden alman munzam İstihlâk Vergisinden yakılan indirmelerin onanması hakkındaki kanuna 
verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFtfON KARAHİSAR 
Mehmet Askar 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

Üye sayısı 
Oyverenler 

Kabul edenler 
Oya katılmıyanlar 

Reddedebler 
Çekinserler 

Açık Milletvekili iki eri : 

: 465 
: 305 
: 305 
: 152 

0 
0 
8 

lKabul edenler] 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Ura« 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 

Avni Refik Bekman 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Al csu 

Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Emin Arkayın 
Emin Bilgen 
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BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Esat Al tan 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Emininin Çelikös 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şcremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
îsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BÎLECÎK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Arif özdemir 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
Dr. Zihni Ülgen 
îhsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmet Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdurrahman Konuk 
Cemil öz 
Dr. M. Talât Simer 
Faik YıJmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
îhsan Karasioğîu 
Ali RIZA KîmeveT 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
M. Abdülhalik Renda 
Gl. Zeki Soydemir 

B : 25 27.12 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Ereni 
Dr. Cemal Kazancı oğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
İsmet Eker 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Es» 
Naili Küçüka 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Carit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
îhsan H. Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğullan 
Mahmut N. GGndüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Kem nlcttin Kamu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

. 1946 0 : 3 
ESKİŞEHİR 

Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

GAZÎANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Münir Akkaya 
Eşref Dizdar 
îsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoghı 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tor 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gî. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Salih înankur 

İSPARTA 
Rİfat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Enis Akaygen 
Fnad Hulusi Demirelli 
Gl. Kâzım Karabekir 

İZMİR 
Şevket Adal an 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Esat Çmar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Methmet Bahadır 

Akif Eyidogan 
Aziz Samih îlter 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
GL Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Hilmi Çoruk 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Nafi Atuf Kansu 

KIRŞEHİR 
îsmail Hakkı Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
îsmail Rüştü Aksal 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alatas 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
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Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet I. Gürsoy 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadjk Eti 

Mustafa Naim Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangü 
Tevfik Temelli 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunka.1 
Kâmil Coşkunoglu 
îgmail Ertem 
Faik Kurdoğlu 
Yaşar Özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr, Kâmil îdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
GI. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalay 
Gl. Kiazım Sevüktekin 

Abdürrezak Satana 
MUCLA 

Nuri özsan 
MUŞ 

Bari Dedeoğlu 
NİĞDE 

Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Şevket Akyazı 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. GökdaUy 
Dr. Zeki M. Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zxrh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker] 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Gülek 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregir 

SURD 
Etem İzzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SÎNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Şemsettin Güııaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Gl. Fikri Tirkaş 
İsmail Mehmet Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Sırrı Day 
Temel Göksel 

Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniı 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 

Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyik 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Razi Soyej? 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Dr. K. Cenap Berksoy 
Kâmü Erbek 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
İsmail Ergener 
Ahmet Gürel 
Ali Riza încealemdar-
oğlu 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 

[Oya kattlrmyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldöğan 
Hazim Bozca 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Falih Rıfkı Atay (î.) 
Hilmi Atlıoğlu 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 

Arif Çubukçu 
Emin Halim E*gun 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Raslh Kaplan 
Tayfur Sökmen (1.) 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Fuat Bilal 
Süreyya örgeevren 

BİNGÖL 
Tahsin Ban en oğlu 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 

Sadık Tahsin Arsal 
Muhittin Baha Pars 

ÇORUM 
Hasene İlgaz 

DENİZLİ 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz (Bakan) 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(t) 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
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ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Saffet Arıkan 
Behçet Kemal Çağlar 
Sabit Sağıroğlu 

. ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik (I.) 
Ahmet Oğuı 
Eıuin Sazak 

GAZÎANTEB 
Cemil Said Barlas 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Kâzım Okay 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer (Ba
kan) 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli (ö.) 
Abdülgani Türkmen 
(Huşta) 
Rasim Yurdman (I.) 

ÎÇEL 
Halil Atalay 
Saim Ergenekon 
Refik Koral tan 
Dr. Aziz Koksal (î.) 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 

İSTANBUL 
Salam on Adato 
Dr. Adnan Adıvar (I.) 
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Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Panik Nafia Çtanlıbel 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Burhan Cahit Morkaya 
Recep Pekev (Başbakan) 
Ahmet Kemal Silivrili 
H. Suphi Tanrıöver 
Orgl. C. Cahit Toyde-
mir (Bakan) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Seııihi Yürüten 

ÎZMlR 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Lâtife Bekir Çeyrekba-
şı (I.) 
Atıf İnan (Bakan) 
Ekrem Oran (t.) 
Haydar Rüştü öktem. 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KASTAMONU 
Muzef fer Akalın 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
GJ. Salih Avgın (Ö.) 
Sait Azmi Fcyzioğlu 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay (I.) 

KOCAELİ 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nüıat Erim 

KONYA 
Fatin Gökmen 

[Açık Millet 
Balıkesir 
İstanbul 
Kastamonu 
Tekirdağ 

Tcvfik Fikret Sılay 
(Başkan V.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Memduh Ispartalıgil 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı (I.) 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
(t.) 
Şevket Raçit Hatipoğlu 
Dr. M. Necdet Otaman 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayezit 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Asrm Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Hali d Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Halid Mengi 
Şükrü Süer 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RtZE 
Tahsin Bekir Balta 
(Bakan) 

vekillikleri] 
1 
5 
1 
1 

Hasan Cavid Belûl 
SAMSUN 

Hüsnü Çakır 
SEYHAN 

Kemal Çelik 
Kasım Ener (1.) 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SÎNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim încedayı 
(Bakan) 
Enver Kök 
Yusuf Kemal Tengir-
şeıık (I.) 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
N.-ızif Ergin 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Si-er 
(Bakan) 

. TOKAD 
Halid Nazmi Keşmir 
(Bakan) 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Daniş Eyiboğlu 

URFA 
Vasfi Gergeı 

VAN 
İbrahim Arvas (1.) 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Sırrı Içöz 
thsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil 

8 
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AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Hilmi Atlıoğlu 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Muammer Eriş 
İhsan Ezgü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut ' H v 

Nunıllah Esat Sümer 
AYDIN 

Gl. Ref et Alpman 
Emin Arkayın 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 465 
Oyverenler : 318 

Kabul edenler : 285 
Oya katılmıyanlar : l 3 Q 

Reddedenler : 32 
Çekinserler : 1 

Açık Milletvekillikleri : 8 

[Kabul edenler] 
Fuat Bilal J Gl. Zeki Soydemir 
Osman Niyazi Burcu 
Süreyya örgeevren 
Gl. Kazım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Arif Özdemir 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Fahri Bük 
Ahmet Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Cemil Öz 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Nurettin Unen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
M. Abdülhalik Renda 

Ahmet İhsan Zeyneloğlu 
ÇORUH 

Ali Rıza E rem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal Öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
M. Edip Ağaoğullan 
M. Nedim Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. î. Tali öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Raif Dinç 

Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Kemalettin Kamu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Bari as 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Münir Akkaya 
Celâl Esat Arseven 
Eşref Dizdar 
îsmail Sabuncu 
Ahmet Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şükrü SÖkmensüer 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Suphi Bedir Uluç 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Gl. Kâzım Karabekir 
Recep Peker 
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Orgl. C. Cahit Toyde-
mir 

ÎZMÎR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Arıman 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf înan 
Kahmi Köken 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Aziz Şamili îlter 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 

KAYSEBt 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akm 
Nafi Atuf Kansu 

KIRŞEHİR 
ismail Hakkı Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Sahir Kuruthıoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyandc 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

ibrahim Süreyya Yi
ğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Orgl. Asmı Gündüz 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Tevfik Temelli 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Y. Muammer Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artunka) 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Gl. Seyfi Düzgoren 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Abdürrezak Satana 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 

Halid Onaran. 
NİĞDE 

Ferit Ecer 
Halid Mengî 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Şevket Akyazı 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtan 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmet Ali. Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Sinan Tekelioğlu 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SURD 
Etem izzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 

SÎNOB 
Cevdet Kerim Ineeda-

StVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaâtay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 

Gl. Fikri Tirkeş 
ismail Mehmet Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sim Day 
Danış Eyiboğta 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
M. Reşit Tarakçıoğlu 
Muammer Yanrabıyık 

ÜRFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Ram Soyer 
Esat Tekeli 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Dr. K. Cenap Berksoy 
Kâmil Erbek 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Emin Erişirgil 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
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demler] 

AFYON KARAHIBAE 
Gl. SadıkAldofan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçohan 
Ahmed Veziroğltt 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 

AFYON KARAHîaAR 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay (î.) 
Emin Halim Ergun 
tsmet inönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen (î.) 

AYDIN 
Neşet Akkor (I.) 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen (ö.) 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 

BÎTLÎS 
Muhtar Ertan 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Dr. Zihni Ülgen (I. Ü.) 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Atıf Akgüç 

[Redde 
thsan Karssioğlu I 
âli Rıza Kırsever 

DENÎZLÎ 
Reşad Ayduriı 

EDİRNE 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuğlu 

Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç 
Aziz Duru 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 

ÇORUM 
Ali Çoruh 
Asım Us 

ÇORUM 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 

DENİZLİ 
Naili Küçüka 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmet Aytaç (1.) 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Fethi Erim çağ 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Saffet Ankan 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat ( t ) 

İÇEL 
Halil Atalay 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 
Salih İnankur 

İSTANBUL 
Enis Akaygen 
Faruk Nafiz Çambel 
Fuad Hulusi Demir elli 
Fuad Köprülü 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

Sabit Sağrroğlu 
ERZURUM 

Mesut Çankaya 
ESKİŞEHİR 

İsmail Hakkı Çevik (î.) 
Ahmet Oğuz 
Emin Sazak 

GAZÎANTEB 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Kâzım Okay 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Edip Tör 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli (I.) 
Abdülgani Türkmen 
(t) 
Rasim Yurdman (1.) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 
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Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Mü
dürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Ko

misyonu raporu ( 1/19 } 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
71/644 - 6/2311 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Katma bütçe ile idare edilen Devlet Demiryolları ve Limanları J.şletme Genel Müdürlüğünün, 
Bakanlar Kurulunca 30 . IX . 1946 tarihinde B. M. .Meclisine sunulması, 1947 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Poker 

Bütçe kanunu tasarsmın gerekçesi 

Devlet Demiryoları ve Limalları İşletme GenolMüdürlüğüniin 1947 yılı bütçe kanunu tasarı
sının gerekçesi, aşağıda arz ve izah oluumuştur. 

Birinci madde — Devlet Demiryolları ve limanlan İşletme (<enei Müdürlüğünün i947 yılında 
göreceği işler karşılığı olan ödeneklerin miktarını tesbit etmektedir, görülecek işlerle, bunla
rın gerektirdiği ödenekler «A» işaretli cetvelin bölüm ve maddelerinde gösterilmiş ve teklif (»di
len ödeneklerin lüzumu sebepleri de gider bütçesi tasarısı gerekçesi ile ayrıca açıklanmıştır. 

ikinci Madde — 1947 yılı için tahmin edilen gelirin genel toplamını göstermektedir. Genel 
idarenin gelir kaynakları ve her kaynaktan elde edileceği düşünülen miktarlar kanun tasarısına 
ilişik «B» işaretli cetvelde ve çeşitli tertipler içinde gösterilmiş olup tahminlerin dayandığı esaslar 
da gelir bütçesi tasarısının gerekçesinde ayrıca açıklanmıştır. 

Üçüncü Madde — Bütçe açığının, idarenin kalkınması ile elde edilecek gelirlerle itfa edil
mek üzere, genel müdürlükçe 4516 sayılı kanuna dayanılarak bono ihracı suretiyle karşılanmasını 
sağlamak maksadiyle teklif edilmiştir. 

Dördüncü Madde -— Devlet Demiryoları ve Limanları İşletme Genel İdaresinin teşkilât ve 
vazifelerine dair olan 1042 sayılı kanunun tadilihakkmdaki 1483 sayılı kanunun ikinci maddesin
de; Gerrel idare teşkilâtı her sene ihtiyaca göre bütçelere raptolunacak kadrolarla teshil olunur, 
denilmekte olduğundan bu hükme dayanılarakhazırlaıvan kadrolarla taşıt araçları, bağlı «C» 
işaretli cetvelde gösterilmiş ve ayrıca kadro cetvellerinin sonuna, diğer bir kısım işlerin uygulan
ması için genel müdürlüğe yetki veren fıkralar yazılmıştır. 

Beşinci Madde — Genel Müdürlükçe işletilmekte olan Demiryolları ile başka motorlu taşıtların, 
liman, iskele ve maden ocaklarının gelirlerindenher birinin dayandığı hükümleri gösteren «D» 
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işaretli cetvelin bütçeye bağlandığını göstermektedir. 

Altıncı Madde — 3173 sayılı kanuna ek 4620 sayılı kanunun 7 nci maddesi gereğince 2847 ve 
3173 sayılı kanunların hükümleri dışında çalıştırılacak hizmetlilerin sayı ve görev çeşitleri, bağlı 
CE) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Yedinci Madde — Genel Müdürlüğün, para işlerini çevirmesini, kömür ve gereç stokları ya
pabilmesini sağlamak için bu madde ile istenilen yetki geçen yıllarda olduğu gibi kömür için 
(2 500 000) lira ve gereç için (7 000 000) lira olmak üzere (10) milyon liraya kadardır. Bu miktar para 
için kısa süreli cari hesaplar açtırmak ve istikraz yapmak yetkisi de ayrıca istenilmaktedir. 

Sekizinci Madde — Gider miktarı önceden ve kesin olarak hesaplamağa imkân olmıyan yükleme 
boşaltma, mahkeme harçları, semplon ekspresi açığından Türkiye payı, geri verilecek paralar ve 
kesenekler, gelir getiren mülklerin resim ve vergileri giderlerinin sene içinde ödenmesini sağla
mak amacıyla bu madde teklif edilmektedir. 

Dokuzuncu Madde — Devlet Demiryolları ve Limanları işleteni Genel Müdürlüğü hesabına 
teknik üniversite ile teknik eleman yetiştiren diğer okullarda tahsilde bulunan öğrencilerin okul 
masrafları olarak tahakkuk edecek mikdarın Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin ilgili tertipleri
ne ödenek olarak geçirilmesini sağlamak üzere teklif olunmuştur. 

Onuncu madde — Askerlik hizmetini yapmak üzere celbolunup Demiryolu sınıfına ayrılan er
lerin, talim devrelerinin sonundL. ihtiyaca binaen Demiryolu hizmetlerinde çalıştırılmaları halin
de bunlara iş veriminin sağlanması bakımından gündelik verilmesini temin maksadiyle madde 
teklif olunmuştur. 

On birinci ve on ikinci maddeler— Kanunun yürürlüğe gireceği tarihle kanun hükümlerini uy
gulayacak Bakanları göstermektedir. 

Oenol mut ala a 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1947 yılı için hazırlanmış olan 
Bütçe Kanun tasarı ile ilişiklerinin incelenmesinde görüleceği üzere hizmetlerini kamu yararına en 
uygun şartlarla ifaya çalışan idarenin yapmak zorunda bulunduğu giderler miktarının tesbitinde 
asgari ihtiyaç gözönünde bulundurulmuş, gerek insan emeği gerek gereç gidei'lerinde âzami tasarrufa 
riayet olunmuş, 1946 yılı bütçesiyle alınan ödeneklerden mümkün olanları üzerinde dokuz mil
yon lirayı aşan indirmeler yapılmış bulunmaktadır. 

Ancak, harp yılları içinde artan taşıma ihtiyacını karşılıyabilmek için idarenin edevat parkında 
bulunan lokomotif ve vagonların normalin üstünde çalıştırılması mecburiyeti hâsıl olduğundan, 
esasen mühim bir kısmı eski olan lokomotifler bu yüzden fazlasiyle yıpranmış ve bunlar yenileriy
le de değiştirilememiştir. 

Binaenaleyh, lokomotif ve vagon parkının derhal takviyesi ve atölyelerin, yeni alınacak loko
motiflerle takviye edilecek malzeme parkının tamii' ihtiyacını karşılıyacak hale gtirilmesi ve 
hattın emniyetini ve müstakbel ihtiyaçlara yeterliğini sağlamak zarureti idareyi 4515 ve 4903 sa
yılı kanunlarla yüz kırk milyon liralık yüklenmelere girişmek için salâhiyet istemeğe sevketmiştir. 

Bu olağanüstü yüklenmeleri karşılamak üzere şimdiye kadar sekiz milyon lira olarak konul
makta olan yıllık taksitler 1947 bütçe teklifinde dört milyon lira artırılmak suretiyle on iki mil
yon liraya çıkarıldığı gibi 11 nci bölüme de lüzumlu türlü yapı ve tesisler için 1 450 000 lira 
miktarında ödenek eklenmiştir. 

Ahiren yabancı döviz fiyatlarının Türk lirasına nazaran yükseltilmesi hakkındaki karar ne
ticesi olarak, hariçten satınalınraasma zaruret bulunan gereç ile yabancı, memleketlerde tahsilde 
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bulunan öğrenciler ödeneğine ve idare bütçesinden ödenmekte bulunan demiryolu ve limanların 
satmalına taksitlerine ve diğer bir kısım dış giderlere para farkı olarak 8 790 260 lira eklen
mesine ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

Diğer taraftan memur ve hizmetlilerin ücretlerinde yapılması derpiş olunan artırma ile bera
ber çocuk zamlarının on liraya çıkarılması keyfiyeti, aynı yardım ve 4356 sayılı kanunla verilmekte 
olan aile zamları ile bir kısım iaşe giderlerinin kaldırılmasına rağmen, gider bütçesi tertiplerinden 
21 milyon lirayı mütecaviz miktarda bir artmayı intaç etmiştir. 

Bu suretle gider bütçesi 26,6 milyon lirası sermaye tezyit ve itfasına, 33 milyon lirası perso
nel ücretlerine, 73,5 milyon lirası işletme giderlerine ve bakiyesi diğer müteferrik giderlere ait ol
mak üzere 159,7 milyon lira olarak tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Son harp yılları içinde deniz nakliyatının kapalı, motorlu araçlarla taşımanın asgari miktarda bu
lunması ve bu anormal durumun taşıma işlerinde fiilî bir tekel sağlanmasına rağmen idare, en dar öl
çüde yapmakta olduğu giderlerine yetebilecek bir gelir sağlıyan tarife tatbiki suretiyle ucuz hizmet 
prensipinden ayrılmamıştır. Bu yıllarda husule gelen pahalılık işletme hizmetlerinin maliyetini 
% 140 nispetinde artırılmış olduğu halde, yapılan değişiklikler dolayısiyle yolcu nakliyat tarife
lerinde ancak % 54, eşya naldiyatı tarifelerinde ise % 72 nispetinde bir yükselme kaydedilebil-
miştir. 

Memleketin bellibaşılı ihtiyaç maddeleri maliyet haddine çok yakın ve mühim bir kısmı da bu 
haddin altında tarifelerle taşındığı için maliyetin dununda taşınan maddeler nispetinin son seneler
de artması 1946 senesinin ilk altı ayı zarfında bu taşımalardan doğan zararı 13 milyon liraya 
yükselmiştir. 

Bu hal ve yabancı döviz fiyatlarının değiştirilmesi, personel aylıklarında yapılması derpiş olu
nan zamlarla artacak olan giderlerin karşılanması keyfiyeti bir kısım eşya ve askerî nakliyat tari
felerinde tutarı 24 milyon lira olacağı tahmin olunan bazı değişiklikler yapılmasını zaruri kılmış
tır. 1947 senesinin ikinci altı ayı zarfmda edevat farkına ilâve edilecek muharrik ve müteharrik 
edevatın, taşıma kapasitesine ve binnetice gelire tesir edeceği de nazara alınmakla beraber ithal 
mallarından alınacak primden idareye tahsisi düşünülen miktar da dahil olduğu halde sağlanması 
umulan gelirler işletme giderlerinin dört milyon lira dununda kalmaktadır. 

Bu farkm, bir taraftan yeni taşıma araçlarının tamamen servise konulması, atelyelerin tamir ka
biliyetinin artırılması ve daha rasyonel çalışılması neticesinde idarenin taşıma kapasitesinin yüksel
tilmesi suretiyle, diğer taraftan Hükümetçe serbest bırakılan ithalât ve ihracat hareketlerinin ve 
memlekette iktisadi faaliyetin beklenen inkişafı ile esas tarifelere tâbi maddelerin taşınmasının 
çoğalması neticesinde ileride elde edilecek gelir fazlalariyle karşılanacağı mümkün görülmektedir. 

Bütçe gider kısmı gerekçesi 

B. : 1 - M. : 1 — Daimî memur ve hizmetliler 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

22 888 041 32 976 078 10 088 037 
Bu tertibe konulan ödenek bütçe kanununa bağlı (C) işaretli cetvelde memuriyet unvanları 

ile derece ve adedleri yazılı olan daimî memur ve hizmetlilere 1947 yılı zarfmda ödenmesi lâzım-
gelen ücret, kademe zammı ile bu memur ve hizmetlilerden bir kısmına 4578 sayılı kanun gere
ğince bu tertipten ödenmesi gereken iaşe bedelini ihtiva eylemektedir. 

1946 bütçesine bağlı (C) cetvelinde kadro adedi 17381 den ibaret bulunmakta idi. Bu yıl geçen 
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seneye nazaran 1283 aded noksaniyle 16098 aded kadro teklif olunmuştur. Bu noksanlık, yapılan 
tasarruflardan ileri gelmektedir. 

ödenek miktarında geçen seneye göre husule gelen artış, personel ücretlerinde yapılması der
piş olunan değişikliklerin nazara alınmasından mütevellittir. 

B. : 1 - M. : 2 — Geçici tazminat 

19-16 .yılı 1917 yılı iyin 1946 yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

562 176 558 000 4 176 
2847 sayılı kanunun 5 nci maddesi hükümlerine göre Ankara'da ikamet etmekte bulunan memur 

ve hizmetlilere verilmesi gereken mesken tazminatı karşılığıdır. 

Teklif olunan ödenek miktarı idarenin Ankara teşkilâtında bulunan memur ve hizmetlilerin kad
ro ve derecelerine göre hesap edilmiştir. 

B. : 1 - M. : 3 — Geçici memur ve hizmetliler 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

45 000 45 000 \ 
Nakliyatın arttığı mevsimlerde faal servis işlerinin mevcut kadrodaki memur ve hizmetliler ile 

yürütülmesi mümkün olamamaktadır. Bilhassa pancar ve hububat nakliyatı zamanlarında geçici me
mur ve hizmetlilerin hizmete alınmasına zaruret hâsıl olmakta bulunduğundan bunların ücret ve 
gündelikleri bu tertipte teklif olunmaktadır. 

Hizmetin mümkün olduğu kadar mevcut memurlarla ifasına çalışılması ve geçen sene sarfiyatı
nın gözönünde bulundurulması suretiyle geçen ydalınan ödenek aynen istenmektedir. 

B. : 1 - M. : 4 — 2847 ve 3173 sayılı kanunlara bağlı olmıyan hizmetliler. 

1946 yılı 1947 yılı iyin 194G yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

59 220 74 520 15 300 
Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretli cetvelde vazife, unvan ve ücretleri gösterilen müteferrik 

hizmetlilerin hakları bu tertipten verilmektedir. 

Geçen seneye nazaran kadro adedi azaltılmış olmasına rağmen ödenek ıniktafmda görülen faz
lalık bu hizmetlilere evvelki sene verilmekte olan aynı yardım ve fevkalâde zamlara mukabil bu 
nispetlerde bir meblâğın bu sene esas ücretlerine ilâve edilmesinden ileri gelmektedir. 

B. : 2 — Emekli, dul ve yetim aylıkları 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılına göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

2 500 2 500 
Bu bölüme konulan ödenek, haklarını İdare bütçesinden almakta olan emekli, dul ve yetimle

rin aylık ve aynı yardımlarının bir senelik tutarı karşılığı olup geçen yılın aynı olarak teklif olun
muştur. 
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13. : 3 - M. : 1 —• 4178 ve 4020 sayılı kanunlar gereğince ödenecek çocuk zamları 

1946 yılı 1947 yılı için 1940 yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

4 158 480 6 972 000 2 813 520 
4178 ve 4020 sayılı kanunlar gereğince ödenecek olan çocuk zamları karşılığı bu tertipten İs

tenmektedir. 

Geçen seneye nazaran husule gelen fark bu seneki kadro noksanlığı nazara alınmakla beraber 
çocuk zamlarının bir misli olarak artırılması derpiş olunmasından ileri gelmektedir. Ödeneğin he
sabında geçen seneki fiilî ödemeler de gözönündebufundurulmuştur. 

B. : 3 M. 2 — 4178 sayılı kanun gereğince ödenecek yakacak zammı 

1946 yılı 1947 yılı için 1940 yılına göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

147 900 103 850 15 950 
1500 vo daha yukarı rakımlı mahallerde sürekli görevlerde bulunan memur ve hizmetlilere 4178 

sayılı kanun gereğince verilmekte olan yakacak zammı karşılığıdır. 

1946 yılı bütçesine nazaran görülen fazlalık Trabzon - îran Transit yolunda kullanılan motorlu 
vasıtaların artırılmış olması neticesinde bu zamma müstahak personel adedinin artmasından ileri 
gelmektedir. 

B. : 3 - M. : 3 — Doğum yardımı 

1946 yılı 1947 yılı için 1940 yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

350 000 400 000 50 000 
4620 sayılı kanun gereğince yapılması icabeden doğum yardımları bu tertipten ödenmektedir. Fi

ilî tediyelerin gösterdiği netice ve önümüzdeki yılda harb yıllarındaki doğum nispetinin çoğalma
sı ihtimali gözönüne alınarak geçen seneden 50 000 lira miktarında fazla bir ödeneğe ihtiyaç gö
rülmektedir. 

B. : 3 - M. : 4 — Ölüm yardımı 

1946 yılı 1947 yılı için 1940 yılına göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

60 000 50 000 10 000 
4020 sayılı kanun gereğince yapılması gereken ölüm yardımı için geçen sene alman ödenek, 

fiilî tediyelerin verdiği neticeye göre fazla görülmüş olduğundan bu miktar eksik ödenek isten
mektedir. 

B. : 3 - M. : 5 — Aynı yardım 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

6 237 720 6 237 720 
Personel ücretlerinin derpiş olunan artırılmasında, aynı yardım mukabili olarak ya])ilan ödeme

lerde hesaba katılmış olduğundan bu madde için ödenek teklif edilmemiştir. 
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B. : 3 - M. : G — Sağlık yardımı 

1946 yılı 1947 yılı iyin 1940 yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

1 100 000 1 417 000 317 000 
Bu tertipte teklif olunan ödenekte 1946 yılma göre 317 000 lira miktarında, bir artış görül

mektedir. Şimdiye kadar idarenin ilâç stokunda mevcut ve evvelce nispeten daha ucuz fiyatla 
tedarik edilmiş olan ilâçlardan da sarfiyat yapılmakta idi. Ahiren bu stokun itmamı icübetmekte 
olduğundan yeniden satınalmacak ilâcın fiyat farkıolarak bu miktar fazla ödenek teklif edilmiştir. 

B. : 3 - M. : 7 — 2454 sayılı kanını gereğince verilecek emekli keseneği ile maluliyet karşılığı 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

1 500 000 2 200 000 700 000 

2454 sayılı Tekaüt Sandığı Kanununun 5 ve (5 neı maddeleri gereğince daimî ve müseecel me
mur ve hizmetliler ücret ve gündeliklerinden % 5 nispetinde kesilmekte olan tekaüt aidatının 
muadili ile % 1/2 nispetinde maluliyet karşılığı1 olarak idarece Tekaüt Sandığına ödenmesi icap 
eden paranın karşılığı bu tertipten teklif olunmaktadır. Geçen seneye nazaran görülen fazlalık 
personel ücretlerinde yapılması derpiş olunan değişikliğin yapacağı tesir ile fiilî tediyelerin nazara 
alınmasından ileri gelmiştir. 

B. : 3 - M. : 8 — Memur ve hizmetlilerin giyecek ve işçilerin tulum karşılığı 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı 

1 773 056 1 77:5 056 

İdarenin elbise talimatnamesi gereğince resmî elbise giymeğe mecbur tutulmuş olan memur ve 
hizmetlilere verilecek elbise, şapka, ayakkabı, palto bedeliyle işçilerin iş yerlerinde giyecekleri 
tulum bedelleri bu tedtipten ödenmektedir. Elbise ve tulum İdarenin Dikimevi atelyesiude imal 
edilmektedir. Bu atelye personelinin ücretlerine umum m ey anında yapılması derpiş olunan zam
ların baliği geçen seneye nazaran 121 184 lira artmış olmakla beraber fiyatlarda husule gelmesi 
melhuz tenezzül ve atelye masraflarında yapılması düşünülen tasarruf dolayısiyle ödenek geçen 
senekinin aynı olarak teklif edilmiştir. 

B. : 4 - M. 1 — 2847 sayılı kaiminin 9 nen maddesi gereğince verilecek tazminat, ödenek ve 
tâli ücretler 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılına göre 
ödeneği teklif olunan Artığı 

1 562 000 1 562 000 

Tüzük gereğince türlü namlarla idare persoueline verilmekte olan munzam ücretlerin karşlığı 
olarak bu tertipte teklif elilmekte bulunan 1 562000 lira ödeneğin evvelki yıllar ödemelerine göre 
yeteceği anlaşılmıştır. 

( S. Sayısı : 10 ) 
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B. : 4 - M. : 2 — tdare hizmetinden çıkarılanlara ve kazaya uğrıyanlara veya ailelerine tüzük 

gereğince verilecek tazminat 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

20 000 20 000 
Bu tertip için geçen yılda yapılan ödemelerin neticesine göre aynı miktarda bir ödenek teklif 

olunmuştur. 

B. : 5 - M. : 1 — Memur ve hizmetlilere verilecek ikramiye. • 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

480 000 100 000 380 000 
İkramiye talimatnamesi gereğince memur ve hizmetlilere verilecek ikramiye karşılığı olarak geçen 

sene verlmiş olan ödenekten 380 000 lira noksaniyle teklif olunmaktadır. 

B. : 5 - M. : 2 -— Kömür tasarruf ikramiyesi 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

20 000 20 000 
Son yıllarda vasıfları değişen kömürlerin istihlâkinde bir tasarruf sağlanmasını teşvik maksadiy-

le tadilen yürürlüğe konulan kömür tasarruf ikramiyesi talimatnamesi gereğince Oer personeline 
tevzi olunacak ikramiye karşılığı olarak bu tertibe geçen seneki miktarda ödenek teklif edilmiştir. 

B. : 6 - M. : 1 — Öteberi giderleri 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılına göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

170 000 150 000 20 000 
Bütçenin çeşitli öteberi giderlerini karşılamak üzere bu tertibin geçen seneye nazaran 20 000 

lira noksaniyle idare edilebileceği anlaşıldığından bu miktar ödenek teklif olunmaktadır. 

B. : 6 - M. : 2 — Düşünülmeyen giderler 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılına göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

5 000 5 000 
Bütçenin hazırlandığı sırada diişünülemiyeıı ve bütçe yılı içinde belirmesi muhtemel giderleri 

ve ımıhasebei umumiye kaımnumuı 39, ncu maddesi gereğince mahkeme ilâmına bağlı borçların il
gili tertibinde ödenek bulunmaması veya bu tertiplere aktarma yapılması imkânı olmayan haller
de ödenecek borçları karşılamak üzere geçen senenin aynı olan ödenek istenmektedir. 

( S. Sayısı : 10 ) 
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B. : 6 - M. : 3 — Temsil -giderleri 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılına göre 
Ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

5 000 1 500 3 500 
Bu tertip için istenilen ödenek geçen yıl bütçesiyle kabul hııyridan miktardan 3 500 lira nok-

saniyle teklif olunmaktadır. 

B. : (i - M. : 4 — Binalar kira karşılığı 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılına göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

25 000 . 25 000 
Büro ve hizmet evi olarak kiralanmasına lüzum görülen binaların kira karşılığını ihtiva eyleyen 

bu tertip için geçen yılın eynî olarak 25 000 lira ödenek teklif olunmuştur. 

B. : 6 - M. : 5 — Pasif korunma giderleri 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

1 1 

Bu tertip için halen ödenek teklif edilmemiş bulunmaktadır. 

B. : 6 - M. : 6 — Faiz, acyo ve akça farkları 

3946 yılı 1947 yılı için 1946 yılına göre 
öderieği teklif olunan Artığı Eksiği 

395 000 395 000 
Bütçe Kanununun verdiği yetkiye dayanılarak bankalardan yapılacak istikrazlarla açtırılacak 

eâri hesapların ve iskonto ettirilecek bonoların faiz, acyo vesair banka giderlerini karşılamak 
üzere bu tertibe konulan ödenek geçen senenin aynı olarak teklif edilmiş ve bu miktarla yetinile-
ceği anlaşılmıştır.. 

B. : 6 - M. : 7 — Sigorta ücret ve sermayesi * • " •' - , * ; " : • , "*; •.; 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

240 000 240 000 
Yangın sigortalarının muhtelif esaslarına göre kısmen idarece ve kısmen şirketlerce yapılan si

gortaların primleri karşılığı olarak bu tertibe geçen yılın ayın ödenek teklif olunmaktadır. 

B. : 6 - M. : 8 — Uluslararası demiryolları kurum ve kongrelerine kaltılma giderleri 

1946 yılı 1947 yılı için W46 yılımr\ göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

30 000 60 000 30 000 
Milletlerarası münasebetlerin tesisi için aktedileceği tabiî bulunan demiryolları kongrelerine ka-

tılmla gideri'-olarak • bu tertibe istenilen ödenek geçen yıla nazaran bir misli fazla görülmekte olup 
bu fazlalık beynelmilel münasebetlere yeniden ballanacağı düşüncesinden ileri gelmektedir. 

( S. Sayısı : 10 ) 
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B. : 6 - M. : 9 — îlân ücretleri 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

8 500 12 000 3 500 
Kanuni ve idari zaruretlerle yapılmakta olan ilânların giderlerini karşılamak üzere bu tertip 

için geçen yıla nazaran 3 500 lira fazla bir ödenek istenmektedir. Ödeneğin artık olarak teklif 
olunması bu gibi giderlerin 1946 bütçesiyle kabul olunan ödenekle karşılanamamış olmasından 
ileri gelmektedir. 

B. : 7 - M. : 1 — Posta ve Telgraf İdaresine verilecek maktu ücretler 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

13 626 11 621 2 005 
1945 senesi zarfında Posta ve Telgraf ve Telefon İdaresi tarafından idaremiz hesabına yapılan 

posta ve telgraf muamelelerinin % 50 nispetindeki bedeli bu miktardan ibaret bulunmaktadır. 
4646 ve 4647 sayılı kanunlar gereğince tesbit olunan miktar bu tertibe ödenek olarak teklif edil
mektedir. 

B. : 7 - M. : 2 — Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

150 000 110 000 40 000 
Bu tertibe konulan ödenek, idare teşkilatının telefon giderleri ile peşin ücretli haberleşmelerle 

sair muhabere giderlerinin karşılığıdır. 

Geçen seneye nazaran teklifte görülen eksiklik, 1946 büteç yılı içinde ödenmesi gereken ev
velki yıldan kalma borçlar karşılığı olan ödenek miktarının da bulunması ve bu borçların öden
miş olması itibariyle önümüzdeki yılda bu gibi giderlere istenilen ödeneğin yeteceği tahmin edil
miş olmasından tevellüt eylemektedir. 

B. : 8 - M. : 1 — Sürekli görev yolluğu 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

34 000 58 000 24 000 
1946 yılı içinde bu tertipten yapılan giderlerin alınan ödenekle karşılanamadığı tesbit edilmiş ol

duğundan önümüzdeki yıl ihtiyacını sağlamak üzero fiilî sarfiyata göre 24 000 lira fazla ödenek 
teklil olunmaktadır. 

B. : 8 - M. : 2 — Geçici görev yolluğu 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

200 000 285 000 85 000 
Trafiğin arttığı mevsimlerde taşra teşkilâtımızdan iş hacmi genişliyen yerlere merkezden veya di-

ğeı1 yerlerde geçici görevlerle memur ve hizmetliler yollanmak suretiyle takviyelerine zaruret görül
mektedir. Geçen yıl bu gibi hareketler dolayısiylc yapılan giderler bu tertibe kabul buyurulmuş 

( S. Sayısı : 10 ) 
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olan ödenekle karşılanamadığından fiilî duruma göre 1947 bütçe yılı için bu miktar ödenek teklif 
olunmaktadır. 

B. : 8 - M. : 3 — Devir ve teftiş yolluğu 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

280 650 340 000 59 350 
İşletme işlerinin devamlı ve sıkı bir surette murakabesine devam edilmesi zaruerti mevcut bu

lunduğundan bu maksatla murakabe elemanlarına yaptırılan devir ve teftiş giderlerini ihtiva etmek
te bulunan bu- tertibin takviyesi lüzumlu görülmüş ve 1947 bütçe yılı için 59 350 lira fazlasiyle tek 
lif olunmuştur. 

B. : 8 - M. : 4 — Yabancı memleketler yolluğu 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

100 000 100 000 
Bu madde için talep olunan ödenek döviz fiyatlarının değişmesine rağmen 1946 senesi ihti

yacının aynı olarak teklif edilmiş bulunmaktadır. 

B. : 9 - M. : 1 — Binaların, muharrik ve müteharrik edevatın aydınlatma, ısıtma, yakacak yağ 
ve başka müstehlek maddeler giderleri 

1946 yılı * 1947 yılı için 1946 yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

24 662 000 24 062 815 599 185 
Bu tertibe konulan ödenekle lokomotiflerde kullanılan kömür, yağ ve su giderleri ile idarenin 

ısıtma, aydınlatma araçlarında sarf olunan gereç tutarları ve bu işlerde çalışan hizmetlilerin ele
meği giderleri karşılanacaktır. 

Geçen yılda olduğu gibi çelik ocaklı lokomotiflerin bakır ocağına tebdiline devam edileceğin 
den 1947 yılında da 8 500 000 000 ham ton kilometre yapılacağı ve bir ham ton kilometre için 
de 82 gram kömür sarf edileceğine göre: 

Lokomotifler için 697 000 Ton 
Depolar için 20 000 Ton 

Olmak üzere ceman 717 000 Ton . • . .. • 
Ereğli evsafında kömüre ihtiyaç hasıl olacaktır. Verilen kontanjanlara göre bu miktar Ereğ

li kömürüne muadil olmak üzere: 
610 000 ton Ereğli kömürü 

54 000 ton Çeltek kömürü 
160 000 ton Linyit kömürü 

temin edilecektir. 
Ereğli, kömürünün fob fiyatı 23, 18 lira ise de bu kömürlerin 310 000 tonu denizden ve 

300 000 tonu karadan nakledileceğinden deniz nakliyatı için nakil ücreti, % 10 nakliye ve resmî 
ve diğer masraflarla birlikte maliyeti 25, 56 liraya yükselmektedir. Buna göre kömür bedeli: 

Ton Fiyat Lira 

Ereğli kömürü 160 000 25 56 15 591 600 

( S, Sayışı ; 10 ) 
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Çel tek kömürü 
Linvit kömürü 

54 000 
160 000 

Toplam 
liradan, ibaret olup ayrıca 

11 50 
18 38 

Ton 

621 000 
2 940 800 

19 15.'] 400 

Ftvat Lira 

1 955 350.-
500.-

684 250 
im 500 
214 000 

2 200 000 

Rezidü yağı 
Sürşof yağı 
Alimantasyon giderleri için 
Depo giderleri olarak ( 
Dört elektrik santralı için yapılacak işler karsı 

lığı olan 
lira ilâve edildiği takdirde cer hizmetlilerinin 
yekûnu 
baliğ olur. 

Kalorifer ve diğer ısıtma vasıtaları için sarfedilecek yakacak bedeli ile gaz 
ve elektrik gibi aydınlatma giderleri vesaire için yapılacak giderler (evvelki 
seneler giderleri gözönünde bulundurulmak suretiyle) karşılığı olarak 

180 000 

22 593 150 liraya 

1 469 665 

lira ilave edilmek suretiyle bu tertip için ceman 24 062 815 lira 
teklif olunmaktadır. Bu miktar 1946 ödeneğinden 599 185 lira noksan bulunmaktadır. 

13. : 9 - M. : 2 

1946 yılı 
ödeneği 

Demirbaş eşyanın bakımı ve yenilenmesi 

1947 yılı için 1946 yılma göre 
teklif olunan Artığı Eksiği 

139 200 151 650 12 450 
İdarenin elinde bulunan demirbaş eşyanın iyi bir halde bulundurulması için yapılacak bakım ve 

onarma giderleri ile kullanılamıyacak hale gelenlerin yenilenmesi için görülen lüzum ve ihtiyaca 
göre bu tertipte geçen yıldan 12 450 lira fazla bir ödenek teklif olunmaktadır. 

B. : 9 - M. : 3 — Üst yapının bakım ve yenilenmesi 

1946 yıl ı 
ödeneği 

1947 yılı için 
teklif olunan 

1946 yılma göre 
Artığı Eksiği 

16 573 000 18 472 329 1 899 329 
Demiryollarının üst yapı kısımlarının bakım ve yenilenmesi giderlerine kar

şılık olarak bu yıl cin teklif olunan ödenek geçen yıla nazaran 
bir fazlalık göstermektedir. 

Bu tertipten yapılacak gider unsurları aşağıdagösterilmiştir : 

Kadrolu memur ve hizmetlilerin ücret ve gündelikleri 
Kadrolu memur ve hizmetlilerin iaşe bedelleri 
Kadrosu* amele gündelikleri (Muvakkat amele) 
Bayındırlık Bakanlığı İnşaat Dairesine 

1 899 329 lira 

Lira 

8 099 912 
290 811 

4 624 606 
32 000 

Travers 
Balas (300 000 metreküp) 

Toplam 13 047 329 
2 400 000 
1 450 000 

( S. Sayısı : 10 ) 
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Yol al ât ve edevatının bakım ve yenilenmesi (gereç) 
Kar siperleri ve kar temizliği (gereç) 
Yol ferç gereci (bakım ve yenilenme) 
Yarma, debuşe temizliği (gereç) 
130 kilometrelik poz masrafı 
Tahkimat işleri 

Toplam 

125 000 
65 000 
400 000 
200 000 
585 000 
200 000 

18 472 329 

Teklif olunan ödeneğin hesabında 1946 senesinde ortalama 260 kuruş olarak teklif edilmiş. 
olan amele gündeliklerinin 1947 senesi için ortalama 225 kuruşa kadar temin edilebileceği ve ba
last fiyatlarında 500 000 lira miktarında düşüklük görülmesi mümkün olacağı tahmin edilmekle 
beraber: 

Personel ücretlerinde yapılması derpiş olunan değişiklik dolayisiyle, ücretlerini bu tertipten 
almakta olan personele ödenmesi, lâzımgelen munzam ücretler karşılığı ile geçen sene 16 ncı bölü
mün '--. ncü maddesinden temin edilen poz ve tahkimat masraflarının (bu maddede mevcut ödene
ğin yabancı memleketlerden yapılacak satınalmalara tahsisi dolayisiyle) bu tertibe ithal edilmiş 
olmasından geçen seneye nazaran 1 099 329 lira fazla ödenek teklif edilmiştir. 

B. : 9 - M. : 4 — Binaların ve başka tesislerin bakımı ve yenilenmesi (Elektrikli ve elektrik
siz işaretler dâhil) 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılına göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

4 120 000 4 690 05G 570 056 
Köpcülei*-, emniyet tesisatı, mebani ve sairenin bakım ve yenilenmesi giderleri karşılığı olarak bu 

tertipte 4 680^ 056 lira ödenek teklif olunmuştur. 
Bu ödeneği teşkil eden unsurlardan her birinin tutarı aşağıda gösterilmiştir : 

Lira 

Kadrolu memur ve hizmetlilerin ücret ve gündelikleri 2 125 228 
Kadrolu memur ve hizmetlilerin iaşe bedeli 72 726 
Geçici amel o gündelikleri 1 162 102 

Toplam 3 360 056 
Telgraf müstehlek gereci . 140 000 
Telgraf direği 180 000 
Köprüler, geçitler, vagon kantarları, döner köprüler bakımı ve yenilenmesi için 

gereo 450 000 
Sabit tesisatın bakımı ve yenilenmesi, gereci 330 000 
Emniyet tesisatının bakımı ve yenilenmesi gereci 230 000 

Toplam 4 690 056 

Muvakkat amele ücretleriyle bazı gereç fiyatlarında geçen seneye nazaran düşüklük olacağı 
tahmin edilmekle beraber personel ücretlerinde yapılması derpiş olunan değişiklik dolayisiyle üc
retlerini bu tertipten almakta olanlara yapılacak munzam ödemeleri karşılamak üzere 570 056 lira 
fazlasîyle teklifte bulunulmuştur. 

( S. Sayısı : 10 ) 
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B. : 9 - M. : 5 — Muharrik ve müteharrik edevatın bakımı ve yenilenmesi 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

18 000 000 2:5 584 970 5 534 970 
Lokomotif ve vagonlarla motorlu trenlerin bakımları için yapılan elemeği ve gereç giderleri, 

depolarda lokomotif ve vagon onarma işlerinde çalışan amele, ücret ve gündelikleri, su tasfiye 
tesisleri bakımı giderleri, bu işlerde çalışan memur ve hizmetlilerin iaşe, fazla mesai ve saire gibi 
giderleri karşılığı olarak bu Jtertipte teklif olunan ödenek 1946 yılma göre 5 534 970 lira fazla 
bulunmaktadır. Bu fazlalık esas itibariyle personel ücretlerinde yapılması derpiş olunan değişik
likler dolayısiyle atelye personeline ödenmesi lâzımgelen munzam ücretlerden mütevellit bulun
makla beraber, şayanı ehemmiyet bir miktarı mühim bir kısmı tabiî ömrünü bitirmiş makine 
ve vagonların zaman geçtikçe tamir giderlerinin artmasından ve yaş itibariyle nispeten yeni olan 
makinelerle bütün nakliyatı başarmak zorluğundan dolayı bunların da yaptıkları fazla tren kilo
metre yüzünden sık sık tamire alınmaları zaruretinden ileri gelmektedir. Muharrik ve mütehar
rik vasıtaların bu durumu karşısında yenileri temin edilip eskileri parktan çıkarılmadıkça tamir 
giderlerinin her sene bir miktar artacağı tabiî ve zaruri görülmektedir. 

1947 yılında da 22 milyon tren kilometre muadili 33 milyon lokomatif kilometre yapılabileceği 
ve altmış bin kilometre yapan bir lokomotifin orta veya büyük tamire girmesi gerektiğine göre 
önümüzdeki yıl içinde 33 000 000 / 60 000 = 550 lokomotifin, 1 000 yolcu 6 100 yük vagonunun 
tamir edilmesi ve bundan başka motorlu trenlerin, muharrik ve müteharrik edevatın elektrik tesi
satının bakını ve tamirlerinin de yapılması icabetmektedir. Bu duruma göre bu tertipten yapıla
cak giderlerin nevi ve mahiyetleri aşağıda gösterilmiştir: 

Lira 

550 aded lokomotifin tamir giderleri 9 783 000 
1000 aded yolcu vagonunun tamir giderleri 1 900 000 
6100 aded yük vagonunun tamir giderleri 2 540 000 
Mudanya - Bursa hattı lokomotif ve vagonlarının tamiri 67 000 
Motorlu trenlerin tamiri 250 000 
Lokomotif ve vagonlarda bulunan elektrik tesisatının tamiri 90 000 
Atelye ve depolarda lokomotiflerin cari tamiratı 4 440 000 
Atelye ve depolarda yolcu ve servis vagonlarının cari tamiratı 1 075 000 
Atelye ve depolarda yük vagonlarının cari tamiratı 950 000 
Depoların müstehlek masrafları, depolarda çalışan amele ve işçi ücretleri, 

su tasfiye tesisatı giderleri 1 586 602 
İaşe ve sair giderler 853 368 

Toplanı 23 534 970 

B. : 9 - M. : 6 — Bütün deniz tartarının bakımı ve yenilenmesi 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılın;', göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

660 000 795 730 135 730 
Motor römorkör, mavna, şat ve saire gibi dniz vasıtalarının bakım ve yenilenmesinde kulla

nılması icap eden kereste, çivi, zirft, üstüpü ve saire gibi gerçlerle bu işlerde çalışanların üc
ret, gündelik, iaşe, fazla mesai gibi giderleri bu tertipten karşılanacaktır. Muvakkat amele ücret
leriyle bazı ^ereq fiatlarında geçen seneye nazaran düşüklük olacağı tahmin edilmekle beraber per-

( S. Sayısı ; 10 ) 
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sonel ücretlerinde yapılması derpiş olunan değişiklik dolayisiyle ücretlerini bu tertipten al
makta olanlara yapılacak munzam ödemleri karşılamak üzere 135 730 lira fazlasiyle teklifte bu
lunulmuştur. 

Bu ödeneği teşkil eden unsurlardan her birinin müfredatı aşağıda gösterilmiştir. 

Lira 

Kadrolu memur ve hizmetlilerin ücret ve gündelikleri . . 
Geçici amele gündelikleri ve sair giderler 
iaşe . 
Gereç 

540 024 
68 687 
17 019 
170 000 

Toplam 795 730 

B. : 9 - M. : 7 — Liman ve rıhtım ve tesislerinin bakım ve yenilenmesi 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı 

500 000 430 000 70 000 
Liman ve rıhtım tesislerinin bakım ve yenilenmesine taallûk eden bu miktarın 1947 yılı için

de yapılması derpiş olunan tamirata kifayet edeceği anlaşılmış olduğundan ödenek geçen yıla na
zaran 70 000 lira noksaniyle teklif olunmaktadır. 

B. : 9 - M. : 8 — Fidanlıklar ve tarım işleri ücret ve giderleri 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

203 472 
10 
67 
18 

509 
614 
405 

300 000 300 000 
Bu tertibe istenilen ödenekten yapılacak gider unsurları aşağıda gösterilmiştir. 

Lira 

Kadrolu personelin ücretleri 
İaşe giderleri 
Geçici amele gündelikleri vcsair giderler 
Gereç 

Toplam 300 000 

Personel ücretlerinde yapılması derpiş olunan değişiklik dolayisiyle ücretlerini bu tertipten al
makta olanlara yapılacak munzam ödemeler karşılığı nazara alınmakla beraber geçici amele ve mal
zeme giderlerinde yapılması düşünülen tasarruflar sebebiyle ödenek geçen senenin aynı olarak teklif 
olunmuştur. 

B. : 9 - M. : 9 — Bilet Basımevi ücret, gündelik ve giderleri 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

24 000 29 427 5 427 
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Bilet Basımevinde çalışan işçilerin elemekleri vesaire karşılığını teşkil eyliyen giderler şun la rd ı r : 

Lira 

Kadrolu memur ve işçi ücret ve gündelikleri 1!) 752 
İaşe giderleri 930 
Kadrosuz amele -gündelikleri S 745 

To])lam 29 427 

Personel ücretlerinde yapılması derpiş olunan değişiklik dolayısiyle ücretlerini bu ter t ip ten al
makta olanlara yapılacak munzam ödemeleri karşı lamak üzere 5 427 lira fazlasiyle teklifte bulu
nulmuştur . 

B. : 9 - M. : 10 — Basılı kâğıt, kırtasiye ve dergi karşılığı 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yı lma göre 
ödeneği teklif olunan Ar t ığ ı Eksiği 

750 000 750 000 
idarenin İzmir 'de bulunan basımevi kadrosunun ücret ve gündelikleri ile iaşe giderleri bu 

ter t ipten ödenmekte olup tert ibin ihtiva eylediği diğer tü r lü giderlerle birlikte 1946 yılı ödeneğinin 
aynı olarak teklif edilmiş bulunmaktadı r . 

B. : 10 — Yükleme ve boşal tma ücret ve giderleri 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılma göre 
ödeneği tekli i' olunan Art ığı Kksiği 

3 100 000 3 100 000 

Linıanlalanla, i s tasyonlarda ve ambar l a rda idare ta ra f ından yap t ı r ı lmakta olan yükleme ve 
boşaltma işlerinin ücre t ve giderler i bu ter t ip ten karş ı l anmaktad ı r . İş hacmi ka rada ve deniz
de vukubuiacak taş ıma faaliyetine göre değişmekte o lduğundan bu ödenek her yıl mütehavvi l 
olarak teklif o lunmaktad ı r . 

B. : 11 - M. : 1 — Çeşitli demirbaş lar çoğaltılması 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yı lma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı. Kksiği 

93:! 150 933 150 

Bu ter t ibe istenilen ödenek gecen yılın aynı olarak teklif edilmiş bu lunmaktad ı r . 

B. : 11 - M. : 2 — Türlü yeni yapılar , tesisler ka rş ıhk la r iy le arazi ve mülk satmalına bedelleri, 

kamulaş t ı rma, ( f idanl ık lar dahi l) 
1946 yılı 1947 yılı için 1946 yı lma göre 

ödeneği teklif olunan Art ığ ı Eksiği 

1 950 O00 3 400 000 1 450 000 
Bu maddeye konulan ödenek şebeke için lüzumlu yeni yapı \ e tesislerle kamulaş t ı rma mas

raf lar ı karşı l ığıdır . 

1947 senesine kada r 4515 ve 4903 sayılı kanunla! ' çerçevesi içinde yap ı lmakta olan bir kı
sım inşaat bedelinin (bu kanun la girişilen yüklenmeler in büyük bir kısmının yabancı memleket -

( S. Sayısı : 10 ) 
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lerden yapılacak satınal malara tahsisi dolayısiyle) bu bölüme ilâvesi zaruri görülmüştür. 

Lokomotif ve tamirat işlerinin artması atelyelerin genişletilmesini icabettirmekte olduğunu 
dan bn tevsiat masraflarından bir kısmı ile, karaşam köprüsü montajı ve su tasfiye tesisleri ve 
şebekenin müteferrik inşaat ihtiyaçları karşılığı olarak geçen seneye nazaran 1 450 000 lira faz-
lasiylo 3 400 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

B. : 12 - M. : 1 — Transit vagonlarının tatil, tanzim ve onarma ücreti ve kiralanacak va
gon ve lokomotiflerle deniz taşıtlarının kira ve onarma karşılık ve giderleri 

1946 yılı 1947 yılı için ' 1946 yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

1 605 000 1 015 000 590 000 
Bu tertibe teklif olunan ödenek transit vagonlarının tatil, tazmin ve onarma giderleriyle lüzu

munda kiralanacak deniz taşıtlarının kira bedellerini ihtiva eylemektedir. 

Kiralanmak suretiyle kullanılan muharrik ve müteharrik edevatın onarma giderleri de bu ter
tipten karşılanmaktadır. 

Teklif olunan ödeneğin 1947 senesi zarfında ödenmesi lâzımgelen miktarlara kifayet edeceği tah
min edilmektedir. 

B. : 12 - M. : 2 — Semplon ekspresi açığının Türkiye payı 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılına göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

1 1 
Bu tertibe geçen sene olduğu gibi bir lira ödenek teklif olunmaktadır. Ve 1947 yılı zarfında 

bu tertipten ödeme zarureti hâsıl olacaği tahmin edilmemektedir. Ancak Ödeme lüzumu hâsıl ol
duğu takdirde münakale suretiyle ödeme imkânı temin edilmek üzere tertibin muhafazası düşü
nülmektedir. 

B. : 12 - M. : 3 — Komşu demiryollarına verilen rödövanslar 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

8 000 12 000 4 000 
Pityon - Svilengrad hattı, Cenup demiryolları ve diğer mücavir hatlarla aramızdaki komşu

luk münasebetleri dolayısiyle hükümleri hâlen yürürlükte bulunan anlaşmaları gereğince veril
mekte olan paraların karşılığı olarak istenmekte olup tekif geçen yıla nazaran 4 000 lira fazla bu
lunmaktadır. Bu da yabancı döviz fiyatlarının yükselmekte olmasından ileri gelmektedir. 

B. : 12 - M. : 4 — Demir yolları ve birlikleri ve takas büroları yönetim ve temsil giderleri 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılına göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

50 000 35 000 15 000 
Milletlerarası demiryolu münasebetlerinin doğurduğu "alacak ve borçları tasfiye eden de

miryolu İdareleri takas bürolarına ve muhtelif demiryolu birliklerine katılmamız sebebile kabul 
edilmiş olan Milletlerarası anlaşmalar esasları dairesinde verilmekte bulunan idare ve temsil gi
derleri bu tertibe konulan ödenekten karşılanmaktadır. 

( S. Sayısı : 10 ) 
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Geçen'yıldan 15 000 lira eksik teklif olunması istenilen ödeneğin bu gibi giderleri 1947 sene

si için kâfi geleceğinin anlaşılmış olmasından ileri gelmektedir. 

B. : 13 - M. : 1 — • Gelir getiren, mülklerin resim ve vergileri 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

ıo obo m ooo 
İdareye ait olup irat getiren emlâkin resim ve vergi giderleri bu tertibe konulan ödenek

ten karşılanmaktadır. Evvelki yıllar giderlerine göre bu miktar ödeneğin giderlere yetişeceği 
anlaşılmış olduğundan geçen yılın aynı olarak teklif olunmaktadır. 

B. .- 13 - M. : 2 — Kazalar neticesinde husule gelen her türlü zarar ve ziyan karşılıkları ile 
ölenlerin vârislerine, malûl kalanlara, gerek taşıma sırasında ve gereltse emanet odalarına ve
rildikten sonra hasar ve ziyaa uğrıyan eşya sahiplerine verilecek tazminat. 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

165 000 365 000 
Bu tertip kazalar neticesinde üçüncü şahıslara yapılan ve idarece tazmini gereken türlü zarar

ların karşılığını ihtiva eylemektedir 4341 sayılı kanunla kabul edilen esaslar dairesinde zayi eşya 
sahiplerine verilmesi icabeden tazminat, gerek bu gibilere ve gerekse kazalar neticesinde husule 
gelip idarece tazmini lâzımgelen zararlarla kazalarda ölen veya malûl kalanlara verilecek tazminat 
bu tertibe konulan ödenekle karşılanmaktadır. 

B. : 13 - M. : 3 — Geri verilecek paralar ve kepenek 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

18 000 18 000 
Evvelki seneler zarfında işletme geliri olarak irat edilen paralardan geri verilmesi lâzımgelen-

lerle keseneğe taallûk eden bu maddeye evvelki sene bütçesine konulan miktarın kâfi geleceği tah
min edilerek ona göre ödenek teklif edilmiştir. 

B. : 14 - M. : 1 — Ücret ve gündelikler 
1946 yılı İ947 yılı için İ946 yılına göre 
ödene'ği teklif olunan Artığı Eksiği 

126 867 196 605 69 738 
Trabzon - İran transit yolu otobüs ve kamyon işletmesinde çalışan 'memur ve hizmetlilerin üc

ret ve gündelikleriyle iaşe bedeli karşılığı olarak bu tertibe istenilen ödenek geçen yıldan 69 738 
lira miktarında bir artış göstermekte olup bu da personel ücretlerinde yapılması derpiş olunan de
ğişiklik dolayısiyle yapılacak munzam ödemelerden ileri gelmektedir. 

B. : 14 - M. : 2 — Başka genel giderler 

1§£6 yılı 1947 yılı için 1946 yılma ğÖre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

242 679 492 538 249 859 
Bu işletmede kamyon ve otobüs mevcudu 74 de çıkarılmış olduğundan bu vasıtaların bakım ve 

("S. Sayısı : 10) 
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gereç ihtiyacı da o nispette artmış bulunduğu gibi personel adedinin de artırılmasına lüzum görül
müştür. Diğer taraftan ihalesi yapılmış olan garaj ve tamir atelyesi için takım, alât, edevat satın-
almması ve personel ihtiyacı için bazı tesisler yapılması zaruri görülmüştür. Aynı zamandn 
personel ücretlerinde yapılması derpiş olunan değişiklik dolayısiyle ödenecek munzam ücretlerden 
dolayı bu tertibe ait Ödenek geçen seneye nazaran249 869 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

B. : 15 — Satmalman demiryol ve limanların senelik faiz ve itfa karşılıkları ve başka giderleri. 

1946 yılı 
ödeneği 

4 450 000 

1947 yılı için 
teklif olunan 

9 700 000 

1946 yılma göre 
Artığı Eksiği 

5 250 000 

Bu tertip için teklif olunan ödenek hususi kanunları gereğince satın alman demiryol ve liman
ların mukavelelerinde belirtilen taksitlerin karşılığıdır. 1947 yılı içinde ödenecek taksitler aşa
ğıda gösterilmiştir. Bu miktar ecnebi parası rayiçlerinin değişmesi sebebiyle geçen yıldan 
5 250 000 lira fazla bulunmaktadır. 

Kur 
Ecnebi 

Mukabili 
Lira. 

Anadolu 
Mersin - Adana 
Haydarpaşa 
Şark Demiryolu 

P. S. 
» 
» 
» 

8 677 301.04 
• 65 592.40 

647 115.65 
1 669 000 

67,87 
> 
» 
> 

11 059 009.09 
Aydın hattı 14« 440 1139,68 
îzmir - Kasaba hattı erken ödeme taksiti . 25 Mayıs 1946 da erken ödeme 

dolayısiyle 
Anadolu emarjman gideri 
Aydın emarjman gideri 
Şark emarjman gideri 
Başka giderler 

5 889-.2-84,22 
44 517.56 

439 197.39 
1 132 750. 

7 505 749.17 
1 668 947.39 

503 709.53 
10 000 
5 000 
2 850 
3 743.91 

9 700 000 
. 

B. : 16 - M. : 1 — 3247 ve 3319 sayılı kanunlar gereğince satmalmacak muharrik ve müteharrik 
edevat karşılığı ile gümrük resmi ve başka giderleri 

1946 yılı 
ödeneği 

1947 yılı için 
teklif olunan 

1946 yılma göre 
Artığı Eksiği 

1 1 

Alman firmaları ile aktolunan mukavelenamelerle sipariş edilmiş olan muharrik ve müteharrik 
edevatın teslimine bugünkü durum dolayısiyle imkân görülmemekte olduğundan bu tertip için 1 
lira ödenek teklif edilmek suretiyle tertibin m «ıb af azası istenmiştir, 

( S. Sayısı : 10 ) 
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B. : 16 - M. : 2 — 3080 sayılı kanun gereğince satınalınacak muharrik ve müteharrik edevat 

karşılığı ile başka giderleri 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

1 1 

3980 sayılı kanun gereğince girişilen vagon ve lokomotif mukavelesi mucibince yapılan tes
limatla iktifa edilmesi takarrür etmiş bulunmaktadır. Ancak mukavelenamenin tamamen tasfiye 
edilememesi dolayısiyle bu tertibin 1947 senesinde de muhafazası zaruri görülmüştür. 

B. : 16 - M. : 3 — 3525 sayılı kanunla tasdik olunan 10 milyon sterlinlik krediden idarece kulla
nılan kısmın itfa ve faiz karşılığı 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılma göıe 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

1 000 000 456 000 544 000 
3525 sayılı kanunla tasdik olunan anlaşma gereğince İngiltere'den temin olunan on milyon 

sterlinlik krediden kullanılması idareye devredilen kısmın itfa ve faiz karşılığı bu tertipten 
ödenmektedir. Normal itfa cetveline göre 1947 yılında Hazineye ödenecek miktar 456 000 liradan 
ibaret olup geçen yıla nazaran 544 000 lira eksik bir ödenek istenmektedir. 

B. : 16 - M. : 4 — 4515 ve 4903 sayılı kanunlar gereğince girişilecek yüklenmeler karşılığı, bo
noların itfa ve faiz karşılığı ile gümrük resmi, muamele vergisi ve başka giderleri 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

8 000 000 12 000 000 4 000 000 
4515 ve 4903 sayılı kanun hükümleri dairesinde girişilmiş olan yüklenmelerle alınacak gereç 

tutarlarının ödenmesi ve 4515 sayılı kanuna dayanılmak suretiyle evvelki yıllarda çıkartılıp 1947 
yılı içinde vâdesi gelecek bono bedellerinin ödenmesi için bu tertibe 12 milyon lira ödenek isten
mektedir. 

ödeneğin geçen yıla nazaran dört milyon lira fazla teklif olunması 4903 sayılı kanunla, bu gibi 
yüklenmelerden doğacak borçlardan her malî yıl için en çok (12) milyon liralık bir miktarının itfa
sına mezuniyet verilmiş ve yüklenmelerin buna göre ifasına tevessül edilmesinden doğmuştur. 

B. : 17 - M. : 1 — Yabancı uzmanlar ücretleri 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

29 900 33 200 3 300 

Bu tertip için teklif edilen ödenek, mevcut ve müstahdem uzmanlara, mukavelenameleri ge
reğince verilecek yıllık ücret karşılığıdır. Geçen yıla nazaran 3 300 lira miktarındaki fazlalık 
yeniden yapılan mukavelelerle şartların değiştirilmiş ve ücretlerinin artırılmış olmasından ileri 
gelmektedir. 

( S. Sayısı : 10 ) 
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Mevcut uzmanlarla bunlara verilecek ücretler aşağıda gösterilmiştir; 

Lira 

16 800 

10 800 

5 000 

33 200 

Yol Dairesinde çalışan iki uzmana bağıtları gereğince ödenecek yıllık ücret tutarı. 
Beheri 700 X 2 = 1400 X 12 = 16 800 
Sivas cer atelyesinde çalışan kauçuk uzmanına ödenecek miktar 
900 X 12 = 10 800 
Malzeme Dairesi hizmetlerinde çalışan bir uzmanın senelik ücreti. 
567 X 12 

B. : 17 - M. : 2 — Tahsil ve staj için yabancı memleketlere gönderilecek öğrencilerin 
sil, tedavi ve başka giderleri 

ücretleri, tah-

1946 yılı 
ödeneği 

1947 yılı için 
teklif olunan 

1946 yılına göre 
Artığı Eksiği 

266 480 709 500 443 020 
Bu tertipte idare hesabına yabancı memleketlerde tahsilde bulunan öğrencilerin tahsil, tedavi 

ve diğer giderleri karşılığı olan ödenek teklif olunmaktadır. 1947 yılında Amerika'ya yeniden on iki 
öğrenci gönderilecektir. Geçen yıla nazaran görülen 443 020 lira fazlalık yeniden gönderilecek öğ
rencilerin giderleriyle döviz kurlarının değişmesinden doğan para farkını teşkil eylemektedir. 

öğrenci 
sayısı 

45 İsviçre 
65 Amerika 

Beherine 
Aylık 
ücret 

450 
430 

Aylık 
ücret 

Yekûnu 

20 250 
27 950 

Sen elik 
tutarı 

243 000 
335 400 

Senelik tahsil ve 
tedavi, kırtasiye 
ve kitap ücretleri 

1052, 75X45 = 47373 
1027. — X 65 = 66755 

Harcırah 
12 talebe 

için gidiş 
(beheri) 
500 dolar 

16 968 

Yekûn 

290 373 
419 123 

709 496 

B. : 18 - M. : 1 - Dcmiryol Meslek Okulu ücret ve bütün giderleri, (öğrencilerin harçlıkları 
dâhil, demirbaş ve döşeme hariç.) 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

349 896 411 618 61 722 

Demiryolu meslek okulunun türlü giderleri bu tertipten karşılanmaktadır. 1947 yılında 
okulda 354 öğrenci tahsil görecektir. Geçen seneye nazaran öğrenci adedinde 4 tane eksik bu
lunması ve giyim giderlerinde bazı tasarruflar yapılmış olmasına rağmen personel ücretlerinde 
yapılması derpiş olunan değişiklik dolayısiyle ödenmesi lâzımgelen munzam ücretleri karşılamak 
üzere bu tertipte 61 722 lira fazlasiyle ödenek teklif edilmiştir. 

( S. Saysı : 10 ) 
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Giderlerin müfredatı aşağıda gösterilmiştir: 

Ücret ve gündelikler 
îaşe (4 kişi için) 
354 öğrencinin 300 gün 110 kuruştan iaşemi 
25 hizmetlinin 300 gün 110 kuruştan iaşesi 
öğrenci giyimi 354 öğrenci X 150 lira 
Kitap ve kırtasiye 
Harçlık 
Ders ücretleri 
öteberi giderleri 

Lira 

Toplam 

181 

1.16 
8 
53 
8 
13 
10 
19 

411 

332 
372 
820 
250 
100 
065 
670 
500 
509 

618 

P>. : 18 - M. : 2 — Sanat okulları genel giderleri 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılına göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

585 053 715 772 130 719 
Bu pku,lun muhtelif giderlerinde bazı tasarruflar temin edilmiş ise de p.ersone.1 ücretlerinde 

yapılma^, derpiş olunan değişiklik dplayısiyle ödenmesi lâzımgelen munzam ücretleri karşılamak 
maksadiyle geçen seneye nazaran 130 719 lira fazlasiyle ödenek teklifine zrauret hasıl olmuştur. 
Güderlerin müfredatı aşağıda gösterilmiştir: 

Lira 

Memur ve hizmetliler ücreti 
Personel iaşesi 
400 öğrencinin günde 110 kuruştan 330 günlük iaşeleri 
Giyim masrafı 
Tedris giderleri 
Kitap ve kırtasiye 
Öteberi giderleri 

Toplam 715 772 

B. : 18 - M. : 3 — Pansiyonlar ve ilk okullar genel giderleri (Okul bulunmıyan yerlerdeki memur 
ve hizmetlilerin ve bunlardan vazife başında kazaya uğrıyarak ölenlerin iaşesiyle ödevli oldukları 

çocuklarının tahsillerini temin için açılan pansiyonlar ve ilk okulların bütün giderleri) 

1946 yıh 1947 yılı için 1946 yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı 

442 464 
3 

145 
76 
6 
20 
22 

096 
200 
000 
642 
000 
397 

345 324 470 992 125 668 
Okul bulunmıyan yerlerde vazife gören personelin çocukları ile vazife başında kazaya uğrıya

rak ölenlerin iaşesiyle ödevli oldukları çocuklarını okutmak üzere idarece ortaokul öğrencileri için 
iki pansiyon ve ilk okul öğrencileri için de yine iki yatılı ilk okul vücuda getirilmiştir. Bu seno 
Diyarbakır'da 100 öğrenci için ilâveten bir yatılı ilk okul açılması lüzumlu görülmüş, gerek bu se-
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bepten ve gerekse personel ü&»etlerftMİe yapılması dfc*p%etefflÂn cteği$iyifc sebebiyle ödenmesi lâzım-
gelen munzam ücretleri karşılamak üzere geçen seneye nazaran 125 668 lira fazla ödenek teklif 
edilmiştir. 

Pansiyonlar Öğrenei sayısı Toplam 

teâyseri 
îzmir 
îlk okullar: 
Eskişehir 
feönya 
Diyarbakır 

160 
125 

140 
1Ö0 

m 

225 

340 

565 

öğrenci sayısına göre hesaplanan giderlerin müfredatı ve miktarları aşağıda gösterilmiştir: 

Lira 

Memur ve hizmetlilerin ücret ve gündelikleri 
Talebe iaşesi 
Personel iaşesi 
Talebe yevmiyesi 
^Personel giyimi 
Kitap - ve kırtasiye 
Aydınlatma, ısıtma 
öteberi giderleri 

Toplam 

B. : 18 - M. : 4 — Teknik üniversite ile teknik elemanlar yetiştiren başka okullarda okutulan idare 
öğrencilerinin giderleri 

ÎÖ46 yılı 1947 yılı için 1946 yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

171 
159 

17 
85 
4 

288 
600 
920 
500 
ÖÖ0 

S 600 
8 

15 
5Ö0 
584 

470 992 

74 835 74 835 
İdarenin muhtaç olduğu mühendis ve diğer teknik elemanları yetiştirmek üzere teknik üniver

sitede ve teknik okullarda okutulan öğrenci sayısı ve beher öğrenciye Millî Eğitim Bakanlığınca 
tesbit edilen miktara göre verilecek ücret aşağıda gösterilmiştir. 

Bu yıl üniversiteye yeni öğrenci gönderilmiyeceğinden geçen yılın aynı olan bir ödenek isten
mektedir. 

öğrenci sayısı Lira 

Teknik üniversitede, bir öğrenci için yılda 950 
lira hesabiyle 'B9 37 050 Yol servisi öğrencileri 

Teknik okulda, bir âgrenci için yılda 1145 lira 33 37 785 Biri cer bakiyesi yoldu i.1 

hesabiyle 

72 74 835 
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B. : 19 — Mahkeme giderleri, harçları ve serbest avukat ücretleri 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

60 000 70 000 10 000 
Bu tertip için istenilen ödenek 1946 yılma nazaran 10 000 lira fazladır. Mütchavvil olan bu 

ödenek evvelki senelerin fiilî ödemeleri miktarına iblâğ edilerek teklif edilmiştir. 

B. : 20 — Eski yıllar borçları 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

50 000 50 000 
Bu tertibe eski yıllardan kalan türlü borçları ödemek üzere geçen yılın aynı olarak bir ödenek 

teklif olunmaktadır. 

B. : 21 — 1715 sayılı kanunun 8 nci maddesi gereğince Cumhuriyet Merkez bankasına verilecek 
kâğıt para amortismanı karşılığı 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

1 324 467 1 581 683 257 216 
idarenin 1947 yılı için hazırladığı gider bütçesi tutarı bu bölüm ödeneği hariç 158 168 317 

liradan ibaret olduğuna göre 1715 sayılı kanunun 8 nci madesi gereğince Cumhuriyet Merkez 
Bankasına verilecek kâğıt para amortismanı karşılığı olarak bu miktarın % 1 nin verilmesi lâzım 
gelmektedir. 

B. : 22 — Demir yolları spor kurumlarına yardım 

1946 yılı 1947 yılı için 1946 yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

15 000 1 14 999 
İdaredeki beden terbiyesi mükelleflerinden temin edilmekte olan kesenek ile Spor kurumlarının 

ihtiyacı karşılanmak üzere 1947 yılı için bu tertibe ayrıca yardım ödeneği teklif edilmemiştir. 

B. : 23 — Demiryollar dergisine yardım 

1946 yılı 1947 yılı için 194Ç yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

5 000 5 000 
Her yıl demiryollar dergisine yapılan yardımın aynı olmak üzere 1947 yılı için de bu tertibe 

5 000 liralık bir ödenek istenilmektedir. 

B. : 24 — İş yerlerinde çalışan işçi ve hizmetlilerin iş kazalariyle meslek hastalıkları ve analık 
sigortaları karşılığı 

1946 yjlı 1947 yılı için 1946 yılma göre 
ödeneği teklif olunan Artığı Eksiği 

655 458 750 000 94 542 
4772 sayılı kanun hükümlerine göre idarenin iş yerlerinde çalışan işçi ve amelelerin iş kaza-
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l an ile, meslek hastalıklarına ve analık hallerine karşı sigorta edilmesi için sigorta idaresine 
verilmesi icap eden prim karşılığı olarak bu miktar ödenek teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Kanun 1 . V I I . 1946 tarihinden muteber olmasına göre 1946 senesi için altı aylık olarak teklif 
olunan miktara göre 1947 tam senesinin priminin eksik olması prim nispetlerinden değişiklik ya
pılmış olmasından ileri gelmektedir. 

Bütçe Gelir kısmı gerekçesi 

1947 yılı gelir bütçesini, hazırlarken içinde bulunduğumuz 1946 bütçesinin tahakkuk eden 
geliri üzerinde durulmuştur. Altı aylık kat ' i gelir yekûnu 54 211191 liradır. Geçen senelerin is
tatistikleri Demiryolu yıllık gelirinin birinci altı aylık toplamı ile ikinci altıaylık toplamı ara
sında oldukça mühim bir fark olduğunu göstermektedir. Sonbahar aylarına rastlıyan ikinci al
tı aylık işletme devresinin geliri daima birinci altı aylık devreninkinden daha yüksektir, için
de buluduğumuz 1946 yılı ikinci altı aylık devr eye ait gelir yürüyüşü de bu noktai nazarı teyit 
etmektedir. 

1946 yılı gelirinin ikinci altı aylık devresi içinde ne miktara varacağını tahmin için bundan 
evvelki senelerin altışar aylık gelirleri üzerinde bir mukayese yapmak faideli olur. ı 

1946 yılından evvelki bütçe Haziran - Aralık ayları için yani yedi aylık olarak hazırlanmış 
olduğundan 1944 Malî yılının Ocak - Mayıs beş aylık geliri ile 1945 bütçesinin ilk ayı olan Hazi
ran ayı geliri ayni bütçenin Temmuz - Aralık geliri ile karşılaştırmak gerektir. 

1945 yılma göre alman bu gelir rakkamları şunlardır: 
1 nci altı aylık gelir 60 546 698 lira 
2 nci altı aylık gelir 64 847 092 lira 

ikinci altı aylık gelirin birinci altı aylık devredeki gelire nazaran artış nispeti 1, 0706 dır. Hal
buki harp yılma rastlıyan bu nispet normal senelerde daha fazla yükselmektedir. Çünkü iç ve 
dış piyasalarda harb yıllarına nazaran daha çok hareket olması, memleket içinde yeni tesis ve 
yapılara yer verilmesi, bilhassa zahire nakliyatının serbest bırakılması, askeri nakliyatı tam tari
feli nakliyatın istihlâf etmesi bu nispeti yükselten müessirlerdendir. 

Filhakika içinde buluduğumuz 1946 yılının ikinci altı aylık devresinde demiryolları derhal 
karşılamıyacağı büyük taşıma istekleri karşısında kalmakta bulunmuştur ki bu durum, gelir nis
petinin ikinci altı aylık devrede normal seneler derecesinde olacağını göstermektedir. 

İkinci dünya harbinden evvel son normal yıl olan 1938 takvim yılının ilk altı aylık geliri 
15 471 433 lira ve ikinci altı aylık gelri 20 164 9 83 lira olup ikinci altı aylık devrenin birinci altı 
aylık devreye göre artış nispeti 1, 3033 tutmaktadır. 1947 yılı ikinci aylık devresinin gelirini tah
min ederken bu iki yılın ikinci altı aylık işletme devreleri ile birinci altı aylık devrelerinin va
satisini almanın ihtiyatlı bir tahmine esas olacağı kabul edilmiştir. Bu nispet 1, 1869 dur. 

1946 yılının altı aylık geliri 54 211 191 lira olduğuna göre ikinci altı aylık devrenin 1, 1869 nis
petinde fazla olacağı yani gelirin 64 543 262 liraya varacağım kabul etmek yanlış olmaz. Bu su
retle senelik gelir toplamı 118 754 453 liraya varır. 

Tarifelerde yapılan değişiklikler nazarı dikkate almmadan ve idaresnin bu günkü taşıma 
kapasitesi yükseltilmeden elde edilecek gelirin bu miktar civarında olacağım kabul etmek doğru 
olur. îdare, nakil kapasitesinin artırılması için bir çok tedbirlere baş vurmuş ve bu cümleden 
olarak 1947 yılı ikinci altı aylık işletme devresinde edevatı müteharrike parkına yeni maki
nelerin iltihakkını temin ettiği gibi daha fazla makine tamiri imkânını hazırlamıştır. Bu ted
birlerin 1947 senesi ikinci altı aylık devresinde idarenin taşıma kapasitesini muhakkak surette 
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% 10 nispetinde artıracağı hesap olunmaktadır. Bugünkü durumda, nakle arzedilen eşya tamamen 
taşınamamaktadır. Her günkü vagon tahmili âzami hadde çıktığı halde şimdiye kadar görülmemiş 
derecede vagon talebi karşısında kalınmaktadır ki bu hal, taşıma kapasitesinin artırılması nispe
tinde gelirin de artacağına şüphe bırakmamaktadır. Vakıa gün geçtikçe kamyon rekabeti bir 
kısım taşımanın demiryolu elinden çıkması mevzuunu ortaya atabilirse de bu, memlekette iktisa
di ve ticari vaziyetin sabit kalması halinde düşünülebilecek bir mevzudur. Halbuki iç ve dış ti
caretin her gün biraz daha inkişafı ve memlekette yeni tesis ve imar hareketlerinin başlaması de
miryoluna yeni yeni işler getirecek konulardır. Bugünkü taşıma ihtiyacını tam olarak cevaplan
dırmadığımıza göre kapasitemizin artması nispetinde bir iş fazlalığı beklemek yerinde olur. 

Tarifelerimizde hiçbir değişiklik yapılmamak şartiyle elde edilecek umulan gelir, idarenin bu
günkü ihtiyaçlarını karşılıyabilmekten çok uzak bulunduğundan tarifelerde yeni zamlar yapılması 
zarureti belirmiştir. Esasen şimdiye kadar malyiet fiyatından çok aşağı tarifeler tatbik 
edilmekte olduğu gibi pek mahdut tarifeler âzami esas tarife haddine çıkmış bulunmaktadır. Ye
ni yapılan tarife değişikliklerinde yolcu tarifelerine dokunulmamış yalnız maliyet fiyatının altın
da taşman bazı eşya ile satış fiyatları itibariyle fazla nakliye ücreti verebilecek eşyaya bir mik
tar zam yapılmıştır. Maamafih tam vagon tarifemiz ve birçok tenzilli tarifelerimiz kanuni âza
mi tarifenin yine altında kalmıştır. 

Bundan başka 6, 3 emsal üzerinden askerî nakliyata tatbik edilen 1/3 nispetindeki tarifenin 
Bütçe Komisyonu raporunda işaret edildiği üzere 10 emsale çıkarılması kararlaştırılmıştır. Bu 
zamlarla gerilrde 24 000 0000 liralık bir artış olacağı hesaplanmaktadır. 

Yukarıda söylendiği veçhile tarifelerde ve taşıma kapasitesinde bir değişiklik olmamak şartiy
le 1947 geliri 118 754 453 lira olarak hesaplanmış ve buna tarife zammından dolayı 24 000 000 
Ura eklenerek muhammen gelir 142 754 453 liraya yükseltilmiştir. 1947 senesi ikinci altı aylık 
işletme devresinde elde edileceğini tahmin ettiğimiz gelirin, kapasitesinin, % 10 artması dolayısiy-
le 7 453 000 lira bir fazlalık göstereceği muhakkak görülmüş ve bu suretle demiryolu gelirleri 
ile liman ve iskeleler ve Trabzon - İran otobüs vekamyon işletmesi gelirleri ve sağlık tevkifatı ve 
türlü gelirlerden maada ithal mallarından alınacak primden idareye tahsisi düşünülen miktarla 
beraber genel toplam, bağlı (B) cetvelinde görüleceği üzere 155 750 000 lira olarak tahmin edil
miştir. 
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Rapor 
30 . IX . 1946 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı bütçe raporu 

Eaportörlüğü uhdeme tevdi buyurulan Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Genel Müdürlü
ğü 1947 yılı Bütçe Kanun tasarısı ve ekleri zamanın darlığı dolayısiyle ancak mühim görülen nokta
lar üzerinde durulmak suretiyle incelenmiştir. İnceleme aşağıda yazılı ana bölümler üzerinde top
lanmıştır. 
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2. 
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Kanım hükümleri 

Gelirler 

Giderler 

Malî durum 

Tarifeler 

Muhasebe sistemi 

Personel 

Mevzuat. 

1. — Kanun hükümleri 

Tasarının : 

1 nci maddesi : Genel Müdürlüğe 1947 yılı için 159 750 000 lira ödenek vermektedir. 

2 nci maddesi : Genel Müdürlüğün 1947 yılı gelirini 155 750 000 lira olarak tesbit etmekte
dir. 

3 ncü maddesi : Genel Müdürlüğün 1947 yılı Bütçe açığı olan 4 000 000 liranın 24 Ocak 1944 
tarihli ve 4516 sayılı kanun hükümleri gereğince çıkarılacak bonolar hasılatiyle kapatılacağına 
dairdir. 

4 ncü maddesi : Genel Müdürlüğün 1947 yılı bütçesinde ödenekleri teklif edilen memur ve 
hizmetlileriyle taşıt kadrolarını tesbit etmektedir. 

5 nci maddesi : Genel Müdürlüğün işletme gelirlerinin dayandığı mevzuatı göstermektedir. 

6 nci maddesi : Genel Müdürlüğün 2847 ve 3173 sayılı kanunlar dışında çalıştıracağı hizmetlile
rin kadrosunu tesbit etmektedir. 

7 nci maddesi ; İdareye para işlerini yürütmek ve kömür stoku yapmak üzere 2 500 000 Mraya 
kadar ve diğer gereç stokları yapmak için de 7 500 000 liraya kadar kısa süreli borçlanma ve banka
larda borçlu hesap açtırma yetkisi vermektedir. 

8 nci maddesi : Gider miktarlarının kati olarak tesbitine imkân olmıyan beş madde için konan 
Ödenekler yetmediği takdirde fazlasını ödeyebilmek üzere idareye yetki vermektedir. Bu hükmün daha 
etraflı bir şekilde idarenin Teşkilât Kanununda yeralması uygun görâlmüştür. 
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9 neu maddesi : İdare hesabına Teknik Üniversitede ve diğer teknik okullarda okuyan öğrencilerin 
masrafları olarak ayrılan miktarın Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine devrini sağlamaktadır. 

10 neu maddesi : Askerlik hizmetlerini yapmak üzere silâh altına alman ve demiryolu sınıfında 
talim devresini ikmal eden erlerin Devlet Demiryolları hizmetinde çalıştırılmaları halinde 150 kuruşa 
akdar gündelik verilebileceği hakkındadır. 

11 nci maddesi : Kanunun yürürlüğe gireceği tarihi tesbit etmektedir. 

12 nci maddesi : Kanun hükümlerini uygulıyacak Bakanları göstermektedir. 

II - Gelirler kısmı 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1947 yılı geliri aşağıda gösterilen 
bölümlerden terekküp etmektedir : 

Bölüm 1 Demiryolları işletme gelirleri 145 200 000 
» 2 Liman ve iskeleler gelirleri 4 800 000 
» 3 Sağlık tevkifatı 815 000 
» 4 Türlü hasılat 1 685 000 
» 5 Trabzon - Iran otobüs ve kamyon işletmeleri gelirleri 250 000 

» 6 658 sayılı Koordinasyon kararı gereğince ithal mallarından almacak prim 3 000 000 

Toplam 155 750 000 

1947 yılı bütçesinin gelir tahmininde 1946 yılı birinci altı aylık ve daha evvelki yılların birinci 
ve ikinci altı aylık gelirleri baz olarak alınmıştır. Geçmiş yılların birinci ve ikinci altı aylık gelirleri
nin mukayesesi ikinci altı aylık devre gelirinin birinci devre gelirlerinden ortalama % 12 nispetin
de fazla olduğunu göstermektedir. 1946 yılının birinci altı aylık geliri 45 211 191 lira olduğuna 
göre % 11,869 fazlasiyle ikinci altı aylık gelirin 64 543 262 liraya baliğ olacağı hesap edilmekte
dir. Bu vaziyete göre 1946 yılı geliri 118 750 000 lira tutacaktır. Tarifelere yapılan zamlarla as
kerî nakiliyata tatbik edilen 1/3 nispetindeki tarifenin 6.3 den 10 emsale çıkarılmasından 
24 000 000 liralık fazla gelir sağlanacağı, edevatı müteharrike ve diğer gereçler temini yolunda 
alman tedbirlerle idarenin nakil kapasitesinin aıtacağı ve bu suretle de 7 453 000 liralık bir gelir 
temin edileceği hesap edilmek suretiyle 1947 yılı gelir bütçesi toplamı 155 750 000 lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

B. : 1 —• Demiryolları işletme gelirleri 
Bu bölümün her maddesi için tesbit edilen miktarların 1946 yılının ilk sekiz aylık hasılatiyle 

mukayesesini faydalı bulmaktayım. 

Yoİctt 
Bagaj 
Mesaj eri 
Seyriseri 
Seyrihafif 
Muhtelif hasılat 

1946 yılı 
için ka

bul olunan 

42 340 000 
1 030 000 

730 000 
8 140 000 

70 290 000 
4 115 000 

1947 yılı 
için tek

lif olunan 

42 000 000 
800 000 

1 000 000 
9 000 000 

90 000 000 
2 400 000 

1946 
yılı sekiz 

aylık hasılatı 

24 066 013 
546 491 
478 052 

4 474 288 
37 791 792 

1 586 096 

Aylık vasatinin 
% 12 fazlasiyle 
1946 son dört 

aylık muh
temel hasılatı 

13 476 960 
306 033 
268 706 

2 505 601 
21 163 401 

888 213 

1946 yılın
da tahakkuk 

edecek hasılat 

37 542 937 
852 524 
746 758 

6 979 889 
58 955 193 

2 474 309 

126 645 000 145 200 000 68 942 732 38 608 914 107 551 6Qİ 
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a) Yolcu : 1947 yılı bütçesinde yolcu geliri olarak 42 000 000 lira tahmin edilmiştir. Yolcu 

tarifelerinde herhangi bir yükseltme yapılmadığına ve önümüzdeki yılda yolcunun artacağmı tah
min ettirecek sebep te bulunmadığına göre bu madde için teklif edilen miktarda 4 000 000 lira üs
tünde bir fazlalık görülmektedir. (Askerî nakliyat tarifesinde yapılan yükseltme ile bu açığın kıs
men kapanması mümkündür. 

b) Bagaj - 1946 yılı sekiz aylık hasılatına göre tahmin edilen 800 000 liranın 1947 yılında 
elde edileceği anlaşılmaktadır. 

c) Mesajeri - 1947 için 1 000 000 lira tahmin edilmiştir. 1946 gelirine göre 250 000 liralık 
bir tahmin fazlalığı görülmektedir. (Bu tahmin fazlalığı posta taşımalariyle ilgili hükümlerde 
yapılacak tadillere bağlanmaktadır). 

ç, d) Seyriseri ve seyrihafif gelirleri: 

1946 yılında : Seyriseri için 8 140 000 
Seyrihafif 70 000 000 

Yekûn 78 140 000 lira tahmin edilmiştir. 1946 yılının ilk sekiz 
ayındaki gelire ve son dört ayı için tesbit edilen miktara nazaran 1946 yılında bu iki maddeden 
elde edilecek gelirin 66 000 000 lira yakininde bulunacağı anlaşılmaktadır. 

Son yapılan tarife yükseltme ve değişikliklerinden elde edilecek 24 000 000 lira bu miktara 
ilâve edildiği takdirde bu iki maddenin gelir yekûnu 90 000 000 lira tutacaktır. 

1947 yılı bütçesinde bu iki madde için 99 000 000 lira gelir tahmin edilmiştir. Kapasitenin art
masından elde edileceği umulan 7 453 000 liranın ilâvesiyle bu miktara yaklaşılmaktadır. 

e) Muhtelif hasılat - 1946 yılı gidişine göre 1947 yılı için tahmin edilen 2 400 000 liranın 
elde edileceği anlaşılmaktadır. 

1947 bütçe gelir kısmının birinci bölümünü teşkil eden gelir rakamlarının tahmininde yukarı
daki tahlil ve izahlara göre ortalama % 4 nispetinde bir fazlalık bulunmakta ise de son tarife 
ayarlamalarının trafik ve gelir üzerindeki tam sonuçları henüz alınmadığı ve taşıma kapasitesi
nin önümüzdeki yılın hangi aylarından itibaren ve ne ölçüde artacağı şimdiden kesin olarak bi
linmediği cihetle gelir tahminin isabetsizliği iddia edilemez. 

B. : 2 — Limanlar ve iskeleler gelirleri 

1. — Haydarpaşa liman ve rıhtım gelirleri 
2. — Derince limanı gelirleri 
3. — İskenderun limanı gelirleri 
4. — Mersin limanı gelirleri 
5. — Samsun limanı gelirleri 
6. — İskeleler gelirleri 

2 500 000 
100 000 
500 000 
400 000 
800 000 
500 000 

4 800 000 

( S. Sayısı: 10 ) 



Bu bölümün 1946 yılı ilk sekiz aylık hasılatiyle mukayesesi: 

1946 yılı 
için ka

bul olunan 

3 085 OOO 
193 000 

377 000 
650 000 

410 000 
480 000 

5 195 000 

1947 yılı 
için tek

lif olunan 

2 500 000 
100 000 

500 000 
400 000 

800 000 
500 000 

4 800 000 

1946 
yılı sekiz 

aylık hasılatı 

1 478 092 
48 239 

247 535 
168 890 

556 369 
270 226 

2 769 351 

Aylık vasatinin 
% 12 fazlasiyle 
1946 son dört 

aylık muh
temel hasılatı 

827 731 
27 013 

138 619 
94 578 

311 566 
151 326 

1 550 833 

1946 yılın
da tahakkuk 

edecek hasılat 

2 305 823 
75 252 

386 154 
263 46S 

867 935 
421 552 

4 320 184 

1. Haydarpaşa liman ve 
rıhtım gelirleri 

2. Derince limanı geliri 
o. İskenderun limanı ge

lirleri 
4. Mersin limanı gelirleri 
5. Samsun limanı gelir

leri 
6. İskeleler gelirleri 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü veçhile bu bölümün 1946 yılı hasılatı tahminine nazaran 
900 000 liraya yakın bir açık verecektir. 1947 yılı tahmini geçen yıldan 395 000 lira noksandır. 
1946 tahsilâtına göre 1947 tahmini daha isabetlidir. Seyriseri ve seyrıhafif nakliyatında beklenen 
artış bu bölümün gelirlerine de müessir olacağından 1947 tahmininin elde edilmesi kuvvetle muhte
meldir. 

B. : 3 — Sağlık tevkifatı 
Bu bölümün gelirini personel istihkaklarından ayda iki lirayı geçmemek üzere yapılan % 2 ke

sinti teşkil etmektedir. 1946 yılının sekiz aylık tahsilatı 5.11 351 lira tutmaktadır. Bu hesaba 
göre 1946 yılı tahsilatı 760 000 lira tutacaktır. Yapılan fevkalâde zamlar da hesaba katılırsa 
1947 yılı için tahmin edilen 815 000 liranın tahakkuk edeceği anlaşılmaktadır. 

Türlü hasılat B. :4 
Bu bölümün müfredatı ve gelir tahminleri : 

1. — Kalknılmaz duruma giren vagon, lokomotif ve hurda 
demir satışı 

2. —Pansdyon gelirleri 
3. — Sfcnat okulları gelirleri 
4. ~— İdareye ilişkin binaların gelirleri 
5. — Faiz ve akçe farkları s 
6. — Çeşitli hasılat 

1946 sekiz aylık 
tahsilatı 

1947 yılı için 
teklif olunan 

177 
19 887 
35 456 
98 323 
15 374 

929 326 

50 000 
40 000 
90 000 
35 000 
20 000 

1 450 000 

1 098 444 1 685 000 
1946 yılı Sekiz aylık tahsilatı 1 098 444 lira tuttuğuna göre yılın son dört ayı için 550 000 lira 

ilâvesiyle 1946 yılı tahsilatının 1 650 000 lira tutacağı anlaşılmaktadır. 1947 yılı bütçesinde bu 
bölüm için tahmin edilen miktarda fazlalık yoktur. 

B. : 5 — Trabzon - İran otobüs ve kamyon işletmesi gelirleri 
1947 yılı için 1946 yılına nazaran 140 000 lira fazlasiyle 250 000 lira gelir tahmin edilmiştir. 

( S. Sayısı : 10 ) 
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1946 yılında bu işletme emrine verilen motorlu vasıtalarla idarenin iş hacmi ve dolayısiyle geliri 

artmış bulunacaktır, işletmenin 1946 yılı sekiz aylık geliri 80 717 liradır. Son dört aylık hasilâtiyle 
yıllık geliri 120 000 liradan fazla olacaktır. 

B. : 6 — 3/4636 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle onanan 658 sayılı Koordinasyon kararı gereğince 
ithal mallarından almacak prim 

1947 yılı bütçesine konan 3 000 000 lira ödenek için Bakanlar Kurulundan karar alınmak üzere 
olduğu öğrenilmiştir. 

Gider ktsmt s 

Umum Müdürlüğün giderler bütçesi beş kısımda toplanmıştır. 1947 yılı bütçesinde bu kısımlar 
için tahmin ve teklif edilen miktarlarla 1946 yılı için kabul edilen ödenek ve 1946 yılının ilk sekiz 
aynıda yapılan sarfiyat aşağıda gösterilmiştir: 

1947 
yılı için 

teklif edilen 
1946 

yılı ödeneği 

1946 
yılı sekiz 

aylık sarfiyat 

1946 
yılma nazaran 

1947 artışı 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

— özlük giderler 
— Yönetim giderleri 
—• İdare hizmetleri 
— Borçlar 
— Yardımlar 

48 334 004 
1 793 122 

107 236 190 
1 631 683 
755 001 

40 .966 093 
1 656 777 

89 098 387 
1 374 467 
675 458 

25 070305 
747 719 

51 002 085 
773 370 
47 355 

7 367 911 
136 345 

18 137 803 
257 216 
79 543 

159 750 000 133 771 182 87 640 834 25 978 818 

1946 yılı içinde özel kanunlarla ilâve edilen tahsisat, bu tabloya dâhil değildir. 

1946 yılma nazaran maddelerdeki ödenek artışı 34 509 403 lira ve eksilişi de 8 530 585 lira
dır ki, aradaki farkı teşkil eden 25 978 818 lira 1947 yılı bütçesindeki gider artışını göstermek
tedir. 

1. — özlük giderler kısmındaki ödenekler aşağıda gösterildiği veçhile beş bölüme ayrılmış bu
lunmaktadır. 

Lira 
Bölüm 

1 Aylıklar ve ücretler 
2 Emekli, dul ve yetim aylıkları 
3 Başka haklar - Çeşitli yardımlar 
4 Tazminat, ödenek ve tâli ücretler 
5 İkramiyeler 

33 653 598 
2 500 

12 975 906 
1 582 000 
120 000 

48 334 004 

( S. Saym: 10) 
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1. '—-Aylıklar ve ücretler: 

b) Geçici tazminat 
c) Geçici memur ve hizmetliler 
ç) 2847 ve 3173 sayılı kanunlara 

bağlı olmıyaıı hizmetliler 

1947 yılı 
için teklif 

edilen 

32 976 078 
558 000 
45 000 

74 520 

1946 yılı 
için kabul 

olunan 

22 888 041 
562 176 
45 000 

59 220 

1946 yılı 
sekiz aylık 
sarfiyatı 

12 821 368 
319 256 
40 818 

15 991 

1946 yılma göre 
Artış Eksiliş 

10 088 037 
4 176 

15 300 

33 653 598 23 554 437 13 197 433 10 103 337 4 176 

A) 1946 yılma nazaran 10 088 037 lira artışvardır. Bu fark yapılması derpiş edilen fevka
lâde zamlarla, kademe zamlarmdan doğmaktadır. O cetveli kadro adedinde 1946 yılma nazaran 
1283 aded eksiliş vardır. 4578 sayılı kanun gereğince hizmetlilerin bir kısmına bu maddeden iaşe 
bedeli ödenmektedir. - îaşe bedelinin, ücret tediyesini gösteren bu maddede ekritüre edilmesi 
hesabın selâmeti, ve muhasebe ana prensipleri bakımından muvafık değildir. -

B) Geçici tazminat: 

Ankara'da vazife gören memur ve hizmetlilere verilmekte olan menken tazminatı ödeneği
dir. Kadroda yapılan tasarruf dolayısiyle bu madde ödeneğinde 4 176 lira eksiliş vardır. 

O) Geçici memur ve hizmetliler: 

Nakliyatın çoğaldığı mevsimlerde kadroya yardımcı olarak alman memur ve hizmetlilere ve
rilecek ücretlerin karşılığı olarak ödenek teklif edilmektedir. 1947 yılında seyrihafif nakliya
tında bir artma ümit edildiğine göre tahsisatta bir fazlalık görülmemiştir. 

Ç), 2847 ve 3173 sayılı kanunlara bağlı olmıyan hizmetliler 2847 ve 3173 sayılı kanunlara 
bağlı almıyarak çalıştırılan hizmetlilere verilecek ücretlerin yıllık ödeneğidir. Bağlı (E) cetvelinde 
göre 1946 yılma nazaran yıllık ücretleri toplamı 10 320 lira olan 8 hizmet çıkarılmış yine yıllık üc
retleri 15 720 lira tutan altı memuriyet ilâve edilmiştir. Adette iki noksanlık vardır. 

1946 yılı (E) cetvelinin toplamına göre 1947 yılı (E) cetveli yıllık ödenek toplamında 15 300 lira 
fazlalık vardır. 

2. — Emekli, dul ve yetim aylıkları 

1947 yılı 
için teklif 

edilen 

1946 yılı 
için kabul 
olunan 

1946 yılı 
sekiz aylık 
sarfiyatı 

1946 yılma 
göre 
artış 

2 500 2 500 1 312 

İdare Tekaüt Sandığının teşekkülünden evvel emekliye ayrılan iki memura verilmekte olan emekli 
maaşıdır, idarece yapılan kesintilerin devri veya bulunacak bir formülle bu hakların idarenin Tekaüt 
Sandığına devri mümkün görülmektedir. f£v 

m*-. 

( S. Sayışı : 10 ) 
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3. — Çeşitli yardımlar : 

1947 yılı 1946 yılı 1946 yılı 
için teklif için kabul sekiz aylık 1946 yılına göre 

edilen olunan sarfiyatı Artış Eksiliş 

a) 4178 ve 4620 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek çocuk 
zamları 6 972 000 4 158 480 2 295 170 2 813 520 

b) 4178 sayılı kanun gereğince 
ödenecek yakacak zammı 163 850 147 900 74 118 15 950 

c) Doğum yardımı 400 000 350 000 251 756 50 000 
ç) ölüm yardımı 50 000 60 000 26 271 10 000 
d) Aynı yardım 6 237 720 5 756 295 6 237 720 
e) Sağlık yardımı 1 417 000 1 100 000 689 933 317 000 
f) 2454 sayılı kanun gereğince 

emekli keseneği ile maluliyet 
karşılığı 2 200 000 1 500 000 781 541 700 000 

g) Memur ve hizmetlilerin giyecek 
ve işçilerin tulum karşılığı 1 773 056 1 773 056 774 737 

12 975 906 15 327 156 10 649 821 3 896 470 6 247 720 

a) 4178 ve 4620 sayılı kanunlar gereğince ödenecek çocuk zamları: 

4178 ve 4620 sayılı kanunlar gereğince ödenmekte olan çocuk zamlarının bir misli artırılması 
derpiş edilmiş bulunmasından 1946 yılma göre bu maddede 2 813 520 lira artış vardır. Kadroda 
yapılan tasarruf bu artışın daha fazla yükselmesini önlemiştir. 1946 yılı sekiz aylık sarfiyatına 
göre geçen yıl ödeneğinden takriben 700 000 lira kullanılmıyacaktır. 

b) 4178 sayılı kanun gereğince ödenecek yakacak zammı: 

1 500 veya daha yukarı rakımlı mahallerde daiırî hizmet görenlere 4178 sayılı kanun gereğince ya
kacak zammı ödenmektedir. 

Trabzon - Iran transit yolu araç kadrosuna ilâve edilen motorlu vasıtalar dolayısiyle perso
nel artmış ve 1947 yılı için ödenek 1946 yılma nazaran 15 950 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

Personel kadrosunun artmış olmasına göre Ödenekteki yükseliş zaruridir. 

c) Doğum yardımı: 

1946 yılı sekiz aylık sarfiyatı 251 756 liradır. Önümüzdeki yılda doğum nispetinin çoğal
ması ihtimaline binaen 1947 yılı ödeneği 50 000 lira fazla teklif edilmiştir. 

ç) ölüm yardımı: 

1946 yılı sekiz aylık ve daha evvelki yıllar sarfiyatına göre 1947 yılı için 10 000 lira noksaniyle 
teklif edilen ödenek bu maddeden yapılacak sarfiyatı karşılıyacaktır. 

d) Aynı yardım : 

1946 yılında bu maddeden ödenen aynı yardım 1947 yılında derpiş olunan fevkalâde zamlar içine 
alınarak maaş veya ücrete katılmak suretiyle Ödene|inden 1947 yılı ödenek teklif edilmiştir. 

e) Sağlık yardımı : 

Döviz kıymetlerindeki artış dolayısiyle ilâç fiyatlarının yükselmesi ve harb yıllarında eksilen stok-

( S . Sayısı: 10) 



— 34 — 
ların ikmali için 1946 yılma nazaran 317 000 lira fazla ödenek teklif edilmiştir. 1946 yılı sekiz aylık 
sarfiyatına ve yukarıdaki sebeplere göre ödeneğin artırılması zaruridir. 

f) 2454 sayılı kanun gereğince emekli keseneği ile maluliyet karşılığı; 
Memur ve hizmetlilerin ücretlerinden kesilen % 1/2 maluliyet aidatiyle % 5 emekli aidatı mua

dili olarak idarece Tekaüt Sandığına ödenmesi lâzımgelen para karşılığı bu maddeden ödenmektedir. 
30 Ağustos 1946 vaziyetinde gösterilen tediye yedi aylık bulunduğuna, maaş ve ücretlerde yapılması 
derpiş edilen yükseltmeğe göre teklif edilen ödenekte fazlalık yoktur. 

g) Memur ve hizmetlilerin giyecek ve işçilerin tulum karşılığı; 
1946 yılı sekiz aylık sarfiyata göre ödenek fazla görünmekte ise de bu tarihte kışlık giyimin henüz 

yaptırılmamış olduğu nazarı itibara alınarak 1947 yılı için teklif edilen tahsisat bu madde için yetev 
görülmüştür. 

4. — Tazminat, ödenek ve tâli ücretler : 

1947 yılı 1946 yılı 1946 yılı 
için teklif için kabul sekiz aylık 1946 yılma göre 

edilen olunan sarfiyatı Artış Eksiliş 

1 562 000 1 562 000 917 062 

20 000 20 000 30 000 

1 582 000 1 582 000 947 994 

a) 2847 sayılı kanunun 9 ncu maddesi gereğinco verilen tazminat, ödenek ve tâli ücretler. 

1945 ve daha evvelki yıllarla 1946 sekiz aylık sarfiyatına göre 1947 yılı için teklif olunan öde
nek yeter görülmüştür. 

b) İdare hizmetinden çıkarılanlara ve kazaya uğrıy anlara veya ailelerine tüzük gereğince 
verilecek tazminat. 

30 Ağustos 1946 tarihli muvazene cetvelinde tahsisat 35 000 lira olarak gösterilmiştir. 1946 
yılı sekiz aylık sarfiyatı 30 932 lira olduğuna,kadroda mühim bir tasfiye derpiş edildiğine göre 
tasfiye 1946 nihayetine kadar intaç edilmediği takdirde teklif edilen ödeneğin kâfi gelmiyeceği 
muhakkaktır. 

5. — İkramiyeler: 

1947 yılı 1946 yılı 1946 yılı 
için teklif için kabul sekiz aylık 1946 yılma göre 

edilen olunan sarfiyatı ' Artış Eksiliş 

a) Memur ve hizmetlilere veri
lecek ikramiyeler 100 000 480 000 273 737 380 000 

b) Kömür tasarruf ikramiyesi 20 000 20 000 

120 000 500 000 273 737 380 000 

a) 2847 sayılı kanunun 9 ncu 
maddesi gereğince verilen 
tazminat, ödenek ve telif üc
retleri 

b) idare hizmetinden çıkarı
lanlara ve kazaya uğrıyan-
lara veya ailelerine tüzük 
gereğince verilecek tazminat 

( S. Sayısı : 10 ) 
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a) Memur ve hizmetlilere verilecek ikramiyeleı, 

155 milyon liralık bir bütçe ile çalışan, kadrosunda 34 800 memur ve hizmetli çalıştıran, ve 
önümüzdeki yıl içinde iş hacmi genişliyecek olan ve tatbik etmekte olduğu kadrodan tasfiye sure
tiyle 1 283 hizmet yeri tasarruf eden bir müessese için teklif edilen ödeneğin gayrikafi bulun
duğu aşikârdır. Bu fasıldan teklif edilen takriben % 80 nispetindeki tasarrufun personel üze
rindeki psikolojik tesiri idare hesabına ancak zarar olarak ifade edilebilir. Çalıştırdığı insanlar
dan daima faaliyet ve âzami randıman istiyen idarenin iş hususiyetleri gözÖnünde tutularak bu 
maddenin lâyık olduğu hadde çıkarılmasını idare menfaatine uygun görmekteyim. 

Keyfiyeti yüksek Komisyonun takdirine arzederim. i J t Ü 

b) Kömür tasarruf ikramiyesi: l '• ' - ' '*' ' * ' < *'"' ' ^ ' ' "" V *' '" '•' '•' '••' "V " . 

Tetkik ettiğini 1945 ve 1946 yılı hesap muvazenelerinde bu maddeden yapılmış bir tedi
yeye rastlamadım. Kömür kalitesinin daima değişir bir vaziyette bulunması, makinelerin müte
nevvi olması bir ölçü koymağa imkân vermediğinden bu ikramiyenin tevzi edilmediği anlaşılmış
tır. Böyle bir ikramiye usulü tatbikinin büyük kömür tasarrufu sağlıyarak idare lehine küçüm-
senmiyecek neticeler vereceği muhakkaktır. 

Güç dahi olsa mevcut değişik şartlara rağmen bir ölçü tesbit ederek kömür tasarrufunu teşvik 
eden bu usulün tatbikma başlanması mümkün ve muvafık olur kanaatmdayım. 

Şayet 1947 yılında bir ölçü bulunarak bu usul tatbik edilmiyecek ise ödeneğin sembolik olarak 
1 liraya indirilmesi lâzımdır. 

II - Yönetim giderleri kısmındaki giderler aşağıda gösterildiği veçhile üç bölüme ayrılmış 
bulunmaktadır. 

Bölüm 

a) 
b) 
c) 
Ç) 
d) 
e) 
f) 
g) 

h) 

6 — Çeşitli giderleı 
7 — Posta, telgraf 
8 — Yolluklar 

6. — Çeşitli giderler: 

öteberi giderleri 
Düşünülmiyen giderler 
Temsil giderleri 
Binalar kira karşılığı 
Pasif korunma giderleri 
Faiz, acyo ve akçe farkları 
Sigorta ücret ve sermayesi 
Uluslararası demiryolları kon
grelerine katılma giderleri 
îlân ücretleri 

r» 888 501 Lira 
ve telefon ücret ve giderleri 121 

1947 yılı 
için teklif 

edilen 

150 000 
5 000 
1 500 

25 000 
1 

395 000 
240 000 

60 000 
12 000 

1946 yüı 
için kabul 

olunan 

170 000 
5 000 
5 000 

25 000 
1 

395 000 
240 000 

30 000 
8 500 

621 » 
783 000 » 

1 793 

1946 yılı 
sekiz aylık 
sarfiyatı 

70 493 
331 

2 200 
16 179 

164 802 

9 209 
5 617 

122 » 

• 
1946 yılma 

Artış 

30 000 
3 500 

, göre 
Eksiliş 

20 000 

3 500 

888 501 878 501 268 831 33 500 23 500 
( S. Sayısı•': 10) 
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a) öteberi giderleri: 

1945 ve 1946 yılı sekiz aylık sarfiyatına göre 1947 yılı için teklif edilen 20 000 liralık eksiltmenin 
herhangi bir aksaklık doğurmıyaeağı anlaşılmaktadır. 

b) Düşünülmiyen giderler: 

Bu maddeden 1945 yılında 424 lira ve 1946 yılının sekiz ayında da 331 lira harcanmıştır. Sarfi
yata nazaran bu ödenekten indirmek mümkün ise de müessesenin bünyesi gözönünde tutularak teklif 
edilen tahsisatın kabulü muvafık olur kanaatındayım. 

c) Temsil giderleri: 

Müessesenin durumu ve 1946 yılının sekiz aylık sarfiyatına göre bu ödeneğin 3 000 liraya 
çıkarılması yerinde olur. 

ç) Binalar kira karşılığı .-

Millî Korunma Kanununun 30 neıı maddesi hükmü baki bulunduğuna ve 1946 yılının seki/: 
aylık sarfiyatına göre teklif olunan ödenek miktarı yerindedir. 

d) Pasif korunma giderleri: 

1945 ve 1946 yıllarında bu maddeden herhangi bir tediye yapılmamıştır. Konan ödenek sembo
liktir. 

e) Faiz, acyo ve akçe farkları.-

30 Ağustos 1946 hesap muvazenesinde gösterilen ödenek miktarı 320 000 liradır. 1946 yılının 
sekiz aylık sarfiyatına ve 1947 y" bütçesinin açıkla tatbik edileceğine göre teklif edilen ödenek ye
rindedir. 

f) Sigorta ücret ve sermayesi: 

Şirketlere ödenecek primler bakiyesi idarenin sigorta fonuna alındığına 1946 yılının aynı ola
rak teklif edilen ödenek yerindedir. İdarenin sigorta işlerinin salim bir esasa bağlanması şayanı 
temennidir. 

g) Uluslararası demiryolları kurum ve kongrelerine katılma giderleri: 

Geçirdiğimiz uzun harb yıllarından sonra demiryolları kongrelerinin yeniden toplanacağı ve 
mümessillerimizin de bu kongrelere iştirak edeceği tabiîdir. Döviz kıymetlerinde yapılan son de
ğişiklik dolayısiyle teklif edilen ödenek uygun görülmüştür. 

h) İlân ücretleri: 

Her ne kadar 1946 yılının sekiz aylık sarfiyatı 5 617 lira tutmakta ise de o tarihte henüz öden
memiş ilân ücretleri de hesaba katılarak geçen yıla göre 3 500 lira fazlasiyle teklif edilen öde
neğin bu madde için uygun olduğu anlaşılmıştır. 

• 

( S. Sayısı: 10 ) 
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7. — Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri: 

1947 yılı 1946 yüı 1946 yılı 
için teklif için kabul sekiz aylık 1946 yılına göre 

edilen olunan sarfiyatı Artış Eksiliş 

a) Posta ve telgraf idaresine veri
lecek maktu ücretler 11 621 13 626 8 198 2 005 

b) Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 110 000 150 000 111 625 . 40 000 

fa 
121 621 163 626 119 823 42 005 

a) Posta ve telgraf idaresine verilecek maktu ücretler: 

Posta ve telgraf ücretlerinin artırılmış bulunmasına ve posta idaresinin son işarına nazaran 
(istenilen 16 684 liradır) bu ödeneğin kâfi gelmiyeceği anlaşılmıştır. 

b) Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri: 

1946 yılı sekiz aylık sarfiyatında geçmiş senelerin borçları da dâhil bulunmaktadır. Tasarrufla 
hareket edildiği atkdirde 1947 yılı için teklif edilen tahsisatın yeteceği anlaşılmıştır. 

8. Yolluklar:-

1947 yılı 1946 yüı 1946 yüı 

a) Sürekli görev yolluğu 
b) Geçici görev yolluğu 
c) Devir ve teftiş yolluğu 
ç) Yabancı memleketler yolluğu 

a) Sürekli görev yolluğu: 

için teklif 
edilen 

58 000 
285 000 
340 000 
100 000 

için kabul 
olunan 

34 000 
200 000 
280 650 
100 000 

sekiz aylık 
sarfiyatı 

20 299 
132 958 
187 093 
18 711 

1946 yılına göre 
Artış Eksiliş 

24 000 
85 000 
59 350 

783 000 614 650 359 061 168 350 

1946 yüı ödeneğinin kâfi gelmediği ve 1947 yılında iş hacminin de artacağı hesap edüerek geçen 
yüa nazaran 1947 yılı için 24 000 lira fazlasiyle yapüan teklif yerindedir. 

b) Geçici görev yolluğu: 

1946 yüı için kabul edüen ödenek memur ve hizmetlilerin tahakkuk eden alacaklarını karşüa-
mağa kâfi gelmemiştir, önümüzdeki yıl için artacağı kuvvetle tahmin edildiğine göre geçen yıla naza
ran 85 000 lira fazlasiyle yapılan teklif yerindedir. 

e) Devir ve teftiş yolluğu: 

1947 yılında trafiğin artacağı tahmin edüdiğine göre murakabenin de daha fazla sıklaştırılması 
icabedecektir. 1946 yüı ödeneği bu hizmetin tahakkuk eden alacaklarını ödemeğe kâfi gelmemiştir. Ba
zı işletmelerde 1946 yılının ikinci ayındanberi bu hizmetler karşüığının ödenmediği öğrenilmiştir. 

Müterakim istihkaklar da ödeneğine göre geçen yüdan 59 350 lira fazlasiyle yapüan teklif uy
gundur. 

( S. Sayın : 10) 
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ç) Yabancı memleketler yolluğu: 
Döviz kıymeti erindeki yükselişe rağmen 1946 yılında kabul olunan ödenek 1947 yılı için de ay

nen teklif edilmiştir. Teklife nazaran geçen yıla nispetle 1947 yılında bu maddeden takriben % 45 
tasarruf temin edilecektir. 

îdare hizmetleri 

9. —• işletme bakım ve yenileme giderleri 73 216 977 
10. — Yükleme ve boşaltma ücret ve giderleri 3 100 000 
11. — Yeni yapılar ve servet çoğalmaları 4 333 150 
12. —Yabancı demiryollariyle olan münasebetlerden doğan giderler 1 062 001 
13. —• Her türlü vergiler maddi ödevler ve zarar vo ziyan tazimnatı 193 000 
14. — Trabzon - îran otobüs ve kamyon isletmesi giderleri 689 143 
15. — Satmalman demiryol ve limanlarının senelik faiz ve itfa karşılıkları ve baş

ka giderler ' 9 700 000 
16. — Kanunlar gereğince girişilen yüklenmeler karşılıkları 12 456 002 
17. — Yabancı uzmanlarla yabancı memleektlere gönderilecek öğrenci giderleri 742 700 
18. — Öğretim giderleri 1 673 217 
19. —• Mahkeme giderleri, harçları ve serbest avukat ücretleri 70 000 

107 236 190 

9. —• işletme bakım ve yenileme giderleri : 
1947 yılı 1946 yüı 1946 yüı 

için teklif için kabul sekiz aylık 1946 yılına göre 
edilen olunan sarfiyatı Artış Eksiliş 

a) Binaların, muharrik ve mü
teharrik edevatın ısıtma ya
kacak, yağ ve başka müsteh-
lek madde giderleri 24 062 518 24 662 000 15 836 166 599 185 

b) Demirbaş eşyanın bakım ve 
yenilenmesi 151 650 139 200 134 776 12 450 

c) Üst yapının bakını ve yenilen
mesi Ls 172 329 16 578 000 7 585 220 1 899 329 

ç) Bina İrin ve başka tesislerin ba
kımı ve yenilenmesi 4 690 056 4 120 000 2 052 161 570 056 

d) Muharrik ve müteharrik ede-
' vatın bakımı ve yenilenmesi 23 534 970 18 000 000 12 093 750 5 534 970 

e) Bütün deniz 1 aşıtlarının bakımı 
ve yenilenmesi 795 730 660 000 498 014 135 730 

i") Liman ve rıhtım ve tesislerin 
bakımı ve yenilenmesi 430 000 500 000 156 802 70 000 

g) Fidanlıklar ve tarım işleri üc
ret ve giderleri 

h) Bilet basımevi ücret, gündelik 
ve giderleri 29 427 24 000 12 945 5 427 

i) Basılı kâğıt, kırtasiye ve dergi 
karşılığı 

795 730 

430 000 

300 000 

29 427 

750 000 

660 000 

500 000 

300 000 

24 000 

750 000 

498 014 

156 802 

186 645 

12 945 

374 370 

73 216 977 65 728 200 38 930 849 8 157 962 669 185 

(S. Sayı»': 10) 
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a) Binaların, muharrik ve müteharrik edevatın ısılına, yakacak, yağ ve başka müstehlek 

madde giderleri : 

Eldeki makinelerin yıpranmış olması, maden kömürü için yapılmış lokomotiflerde linyit ya
kılması - kömür kalitesinin düşmesi - kömür sarfiyatını artırmıştır. 19.'W da bir ham tonkilo-
ıııetre için vasati 68,83 gram kömür sarfedilmekte iken 1945 yılında sarfiyat 85,4 grama yüksel
miştir. Evvelce verilen kömürlerde kül nispeti % 11 iken son senelerde bu nispet % 14 c çıkarıl
mıştır. Lokomotiflerin ocaklarında yapılacak tadilâtla 1947 "yılında bir ham tonkilometre kömür 
sarfiyatının 8*2 grama düşürüleceği tahmin edilmektedir. 1947 yılında trafiğin de artacağı hesaba 
katılırsa teklif edilen tahsisatta fazlalık yoktur. 

b) Demirbaş eşyanın bakım ve yenilenmesi: 

1947 yılı için teklif edilen ödenek 1946 yılı ödeneğinden 12 450 lira ve 1946 yılı sekiz aylık sarfi
yatından da 17 000 lira fazladır. 1946 yılı sarfiyatına göre 1947 yılı için teklif edilen ödenek uy
gundur. 

c) Üst yapının bakım ve yenilenmesi : 

Uzunluğu 7 İ10 kilometreyi bulan demiryollarımızın işler bir halde bulundurulması için teklif 
edilen ödenekte fazlalık yoktur. Ray ve travers değiştirme, balastlama gibi ehemmiyetli ve zaruri 
işlerin biranevvel yapılmasını teminen bu tahsisatın imkân nispetinde artırılması lâzımdır. 

1946 yılında ortalama 260 kuruş hesap edilen amele gündeliği 1947 yılı için 225 kuruştan hesap 
edilmiştir. 1947 yılında bu vasatinin elde edilebileceği şüphelidir. 

ç) Binaların ve başka tesislerin bakımı ve yenilenmesi : 

Bu madde ile istenilen ödenek işletmenin emniyeti bakımından yerindedir. Yukarıda izah edildiği 
gibi bu maddeden ödenecek amele gündeliklerinin de düşük hesap edildiği anlaşılmıştır. 

d) Muharrik ve müteharrik edevatın bakımı ve yenilenmesi: 

Bu madde için teklif edilen ödenek 1946 yılma göre 5 534 970 lira fazladır. Eldeki makine ve 
vagonların bir kısmının tabiî ömrünü bitirmiş bulunması sebebiyle nispeten yeni olan makinelerin 
fazla çalıştırılmasından ve binnetice sık sık tamire alınmasından dolayı artan masrafları karşılamak 
üzere geçen yıla göre fazla ödenek teklif edilmiştir. İktisadi bakımdan büyük tamir masraflariyle te
min edilen işletme uygun görülmezse de günün şartlarına göre durumun kısa bir zamanda düzel
tilmesi de mümkün değildir. 

e) Bütün deniz taşıtlarının bakım ve yenilenmesi: 

1946 yılı sekiz aylık sarfiyatı 498 014 liradır. Derpiş olunan fevkalâde zam dolayısiyle ücret
lerini bu maddeden almakta olna hizmetlilere yapılacak munzam ödemeleri karşılamak üzere 1946 yı
lma nazaran 135 730 lira fazlasiyle ödenek teklif edilmiştir. 

f) Liman ve rıhtım ve tesislerinin bakımı ve yenilenmesi: 

1946 yılı sekiz aylık sarfiyatı 156 802 liradır. 1947 yılı içinde yapılacak tamirata 430 000 liranın 
kifayet edeceği anlaşıldığından 1947 yılı ödeneği 1946 yılma göre 70 000 lira noksan teklif edil
miştir. 

g) Fidanlıklar ve tarım işleri ücret ve giderleri: 

1947 yılı için teklif olunan ödenek 1946 yılının aynıdır. 1946 yılı sekiz aylık sarfiyatı 186 645 
liradır. Memur ücretlerine yapılması derpiş olunan fevkalâde zammın tasarrufla karşılanacağı an
laşılmıştır. 

( S , Sayısı: 10.) 
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h) Bilet basımevi ücret, gündelik ve giderleri: 

Personel ücretlerine yapılması derpiş olunan zam dolayısiyle 1947 ödeneği geçen yıla nazaran 
5427 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

i) Basılı kâğıt, kırtasiye ve dergi karşılığı: 

Teklif edilen ödenek 1946 yılının aynıdır. 1946 yılı sekiz aylık sarfiyatı 374 370 liradır. Yapıl
ması icabeden zamların, maddenin ihtiva ettiği bir kısım giderlerden yapılacak tasarrufla karşıla
nacağı anlaşılmıştır. 't 

10. — Yükleme ve boşaltma ücret ve giderleri: " 

îş hacmine ve taşıma faaliyetine göre değişmekte bulunan bu ödenek bütçe kanun tasarısının se
kizinci maddesinde de belirtildiği gibi mütehavvildir. 1946 yılı sekiz aylık sarfiyatı 2 541 367 lira
dır. 1947 yılında taşıma faaliyetinin artacağı tahmin edildiğine göre teklif edilen ödenek miktarı 
uygun görülmüştür. 

. 1 1 . — Yeni yapılar ve servet çoğalmaları: 

1947 yılı 1946 yılı 1946 yılı 
için teklif için kabul sekiz aylık 1946 yılına göre 

edilen olunan sarfiyatı Artış Eksiliş 

a) Çeşitli demirbaşlar çağaltılması 933 150 933 150 566 795 
h) Türlü yeni yapılar, tesisler kar-

şılıklariyle arazi ve mülk sa
tmalına bedelleri, kamulaş
tırma 3 400 000 1 950 000 969 606 1 450 000 

4 333 150 2 883 150 1 536 401 1 450 000 

n) Çeşitli demirbaşlar çoğaltılması : 

1947 yılı için teklif edilen ödenek 1946 yılının aynıdır. 1946 yılı sekiz aylık sarfiyatı 566 795 li
radır. Teklif edilen ödenek yeter görülmüştür. 

b) Türlü yapılar tesisler karşılıklariyle arazi ve mülk satınalma bedelleri kamulaştırma (fidan
lıklar dâhil): 

Karaçam köprüsü montajı su tasfiye tesisleriyle atelyelerin genişletilmesi masraflarını karşıla
mak üzere 1946 yılma göre 1 450 000 lira fazla Ödenek teklif edilmektedir. Atelyelerin genişletil
mesi bu günkü tamir ihtiyacı bakımından zaruridir. 

( S. Sayısı : 10 ) 
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Yabancı demiryollariyle olan münasebetlerden doğan giderler 

1947 yılı 
için teklif 

edilen 

1946 yılı 
için kabul 

olunan 

1946 yılı 
sekiz aylık 
sarfiyatı 

• 1946 yılına göre 
Artış Eksiliş 

a) Transit vagonlarının tatil, 
tazmin ve onarma ücreti ve 
kiralanacak vagon ve loko
motiflerle deniz taşıtlarının 
kira ve onarma karşılık ve 
giderleri 

b) Semplon ekspresi açığının 
Türkiye payı 

c) Komşu demiryollarına veri
len rödövanslar 

ç) Demiryolları birlikleri ve ta
kas büroları yönetim ve 
temsi] giderleri 

1 015 000 1 605 000 518 805 

1 1 

12 000 8 000 

590 000 

4 000 

35 000 50 000 1 001 15 000 

1 062 001 1 663 001 519 806 4 000 605 000 

a) Transit vagonlarının tadil, tazmin ve onarma ücreti ve kiralanacak vagon ve lokomo
tiflerle deniz taşıtlarının kira ve onarma karşılık ve giderleri: 

1946 yılı sekiz aylık sarfiyatı 518 805 lira tuttuğuna göre geçen yıla nazaran 590 000 lira nok
san teklif edilen tahsisat yeter görülmüştür. 

b) Semplon ekspresi açığının Türkiye payı: ' ' ' ' '" 

Maddenin muhafazası için 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 

1946 yılı sekiz ayı için' de bu maddeden tediye yapılmamıştır. 

c) Komşu demiryollarına verilen rödövanslar: 

Döviz fiyatlarındaki yükseliş dolayısiyle 1946 yılma göre 4 000 lira fazlasiyle ödenek teklif 
edilmiştir. Fazlalık döviz kıymetlerinin yükseltilmesinden mütevellittir. 

ç.) Demiryolları birlikleri ve takas büroları yönetim ve tenzil giderleri: 

1946 yılı sekiz aylık sarfiyatı 8 849 liradır. 1947 yıh için teklif edilen ödenek 1946 yılma gö
re 15 000 lira noksandır. 

( S. Sayısı : 10) 
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Her lürlü vergiler, maddi ödevler ve zarar ve ziyan tazminatı 

1947 yüı 1946 yılı 1946 yüı 
için teklif için. kabul sekiz aylık 1946 yılına göre 

edilen el iman sarfiyatı Artış Eksiliş 

165 000 

18 000 

165 000 

18 000 

112 l59 

700 787 

a) Gelir getiren mülklerin resim 
ve vergileri 10 000 10 000 S 997 

b) Kazalar neticesinde husule ge
len her türlü zarar ve ziyan 
karşılıklariyle ölenlerin vâris
lerine, malûl kalanlara, hasar 
ye ziyaa ıığrıyaıı eşya sahip
lerine yerilecek tazminat 

e) Geri verilecek paralar ve ke
senek 

193 000 193 000 821 943 
a) Gelir getiren mülklerin resim ve vergileri: 

1946 yılı sekiz aylık sarfiyatı 8 997 liradır. 1947 yılı için teklif edilen ödenek 1946 yılının ay
nıdır. Teklif edilen ödeneğin yeteceği bildirilmektedir. 

b) Kazalar neticesinde husule gelen her türlü zarar ve ziyan karşılıklariyle ölenlerin vârislerine, 
malûl kalanlara, hasar ve ziyaa uğrıyân eşya sahiplerine verilecek tazminat: 

1946 yılı sekiz aylık sarfiyatı 112 159 liradır. 1947 yılı için teklif edilen ödenek 1946 yılı ödene
ğinin aynıdır. 

c) Geri verilecek paralar ve kesenek: 

1946 yılı sekiz aylık sarfiyatı 700 787 liradır. 1947 yılı için teklif edilen 18 000 lira ödeneğin 
yeteceği bildirilmektedir. 

1946 yılında yapılan tediye: 

(Senelik nakliyat hacmine göre tarifelerde tesbit edilen ristnrn olarak kömür satış ve tevzi mü
essesesine ödenen müterakim alacağı) dır. Tarifelerde son yapılan tadilâta göre risturn usulü kal
dırılmış bulunduğundan 1947 yılında böyle bir tediyenin yapıimıyaeağı anlaşılmaktadır. 

14. — Trabzon - tran otobüs ve kamyon işletmesi giderleri: 

1947 yılı 1946 yılı 1946 yılı 
için teklif için kabul sekiz aylık 1946 yılına göre 

edilen olunan sarfiyatı Artış Eksiliş 

a.) Ücret ve gündelikler 196 605 126 867 48 638 69 738 
b) Başka genel giderler 492 538 242 679 103 038 249 859 

689 143 369 546 1.51 676 319 597 

a) Ücret ve gündelikler: 

Personel adedindeki artış ve ücretlerine yapılması derpiş olunan zam dolay isiyle 1946 yılına 
göre 69 738 lira fazlasiyle 196 605 lira ödenek teklif edilmiştir. 

( S. Sayısı : 10 ) 
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b) Başka genel giderler: 

1946 yılında işletmenin motorlu vasıtaları ait irilmiş ve dolayısiyle personel çoğalmıştır. 1947 yı
lında bazı tesisler de yaptırılacağından 1947 yılı ödeneği geçen yıla nazaran 249 859 lira t'azlasivle 
teklif edilmiştir. Bu fazlalığın 120 000 lirası tesis ve demirbaşlara sari'edileeektir. Bu işletmenin 
1947 geliri de 1946 yılı gelirinden 140 000 lira fazla tahmin edilmiştir.-

15. — Satın alınan demiryol ve limanların senelik faiz ve itfa karşılıkları ve başka giderleri : 

1947 yılı 1946 yılı 1946 yılı 
için teklif için kabul sekiz aylık 

edilen olunan sarfiyatı 
1946 yılma göre 

Artış Eksiliş 

9 700 000 4 450 000 3 006 378 5 200 000 

Döviz fiyatlarında yapılan değişiklik dolayısiyle 1946 yılma nazaran 5 200 000 lira fazla öde 
nek teklif edilmiştir. 

16. —• Kanunlar gereğince girişilen yükleımıeleı* karşılıkları: 

1947 yılı 1946 yılı 1946 yılı 
için teklif için kabul sekiz aylık 

edilen olunan sarfiyatı 
1946 yılma göre 

Artış Eksiliş 

10 

8247 ve 3319 sayılı ka
nunlar gereğince satın alı
nacak muharrik ve müte
harrik edevat karşılığı ile 
gümrük resmi ve başka gi-
gerleri 
3980 sayılı kanun gereğince 
satmalmaeak muharrik ve 
müteharrik edevat karşılığı 
ile başka giderleri 
3525 sayılı kanunla tasdik 
olunan 10 milyon isterindik 
krediden İdarece kullanılan 
kısmın itfa ve faiz kar
şılığı 
4515 ve 4903 sayılı kanunlar 
gereğince girişilecek yüklenme
ler karşılığı, bonoların faiz ve 
itfa karşılığı ile gümrük resmi, 
muamele vergisi ve başka gi
derleri 

456 000 3 000 000 651 544 000 

12 000 000 8 000 000 2 390 762 4 000 000 

12 456 002 9 000 002 2 446 413 4 000 000 544 000 

a) 3247 ve 3319 sayılı kanunlar gereğince satmalmaeak muharrik ve müteharrik edevat 
karşılığı ile gümrük resmi ve başka giderleri: 

Almanya'nın bugünkü durumu dolayısiyle satmalman edevatın teslimine imkân kalmadığından 
bu madde için yalnız bir lira ödenek teklif edilmiştir. Teklif edilen ödenek maddenin muhafa
zası içindir. # 

{ S. Sâyutt : 40) ^ 
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b) 3980 sayılı kanun gereğince satmalmacak muharrik ve müteharrik edevat karşılığı ile baş

ka giderleri: 

3980 sayılı kanuna dayanılarak satınalman vagon ve lokomotiflerden başkaca teslimat ya-
pılmıyacağı anlaşılmış bulunmakla beraber mukavelenamenin tamamen tasfiye edilmemiş olması
na binaen maddenin muhafazası için bir lira ödenek konulmuştur. 

c) 3525 sayılı kanunla tasdik olunan 10 mi3yon sterlinlik krediden idarece kullanılan kısmın 
itfa ve faiz karşılığı: 

Borç itfa tablosuna göre 1947 yılında Hazineye ödenecek miktar 456 000 liradan ibaret bulun
duğundan bu miktar kadar bir ödenek teklif edilmiştir. 

ç) 4515 ve 4903 sayılı kanunlar gereğince girişilecek yüüklenmeler karşılığı, bonoların faiz 
ve itfa karşılığı ile gümrük resmi, muamele vergisi ve başka giderleri: 

IJarb yılları içinde yıpranan muharrik ve müteharrik edevatın yenileriyle değiştirilmesi, atel-
yelerin tamir kabiliyetinin artırılması ve hattın müstakbel inkişaflara cevap verebilmesi hususu 
temin edilmek üzere; 

24 . I . 1944 tarihli ve 4515 sayılı kanunla, senelik ödeme miktarı 8 milyon lirayı geçmemek ve 
1944 - 1953 seneleri zarfında ödenmek üzere 60 milyon liralık taahhüt salâhiyeti alınmıştır. 

60 milyon liranın İdarenin yukarıda bahsolunan ihtiyacını karşılıyamıyacağı anlaşıldığından 
22 . X . 1946 tarihinde kabul olunan 4903 sayılı kanunla taahhüt salâhiyeti 140 milyon liraya ve 
seneliği ödeme miktarı da âzami 12 milyon liraya çıkarılmıştır. 

4903 sayılı kanunda mubayaaların Bakanlar Kurulunca onanacak programa tevfikan yapılaca
ğı tasrih edilmiş bulunmaktadır. 

1944 ve 1945 seneleri zarfında yapılan ödeme miktarı 9 283 784 lira 
Bakanlar Kurulunca tasdik olunan iki program muhteviyatı 69 300 000 > 

olmak üzere ceman 78 583 784 » 

Programa bağlanmış ve henüz programa bağlanmıyan miktar 61 416 216 > 
dan ibaret bulunmaktadır. 

Girişilen taahhütler meyanmda Eskişehir ve Sivas atölyeleri tevsiatiyle Karabük istasyonu ve 
alimantasyon binaları, Erzurum'da yapılacak transit vesaiti tamir depo ve atölyesiyle Çankırı lo
komotif deposu vesaire, hattın takviyesi için ray ve travers siparişleri ve Amerika'dan sipariş edi
len vagon, lokomotif • ve atölye tesisatı ve tezgâhlar mevcut bulunmaktadır. 

Bu yıl için teklif edilen 12 milyon liralık ödenek kanunların tesbitettiği yıllık ödeme miktarı 
üzerindendir. 

17. — Yabancı uzmanlar ile yabancı memleketlere gönderilecek öğrenci giderleri: 
1947 yüı 1946 yılı 1946 yılı 

r * • için teklif için kabul sekiz aylık 1946 yılma göre 
". """•"*? '-• edilen olunan sarfiyatı Artış Eksiliş 

a) Yabancı uzmanlar ücretleri 33 200 29 900 15 108 3 300 
b) Tahsil ve staj için yabancı 

memleketlere gönderilecek öğ
rencilerin ücretleri, tahsil, te
davi ve başka giderleri 709 500 266 480 180 427 443 020 

t 
L 742 700 296 380 195 535 446 320 

( S. Sayısı: 10) 
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a) Yabancı uzmanlar ücretleri : 

İdarede halen dört yabancı uzman çalışmaktadır. Bu yıl yeniden yapılan mukavelelerde ücret
lerin artırılmış olmasından dolayı ücret toplamının yıllık tutarında 3300 lira fark hâsıl olmuştur. 
1947 yılı için 1946 yılma nazaran 3 300 lira fazla ödene ktekliı! edilmiştir. 

b) Tahsil ve staj için yabancı memleketlere gönderilecek öğrencilerin ücretleri, tahsil, tedavi 
YO başka giderleri : 

td arenin halen yabancı memleketlerde tahsilde bulunan 98 öğrencisi vardır. 1947 yılında 
gönderilceek 12 öğrenci ile İdarenin öğrenci ve stajiyer sayısı 110 u bulacaktır. Gönderilecek 12-
öğrencinin yolluğu ve 110 öğrencinin bir yıllık tahsil, tedavi ve kitap ücretleri de dâhil olmak 
üzere gider toplamı 709 496 lira tutmaktadır Artış döviz fiyatlarında yapılan değişiklikle yeni
den gönderilecek 12 öğrencinin tahsisatından mütevellitti]'. 

18. — öğrenci giderleri 

b) 

Demiryol Meslek Okulu üc
ret ve genel giderleri 
Sanat Okulları ücret ve ge
nel giderleri 

c) Pansyionlar ve ilkokullar 
ücret ve genel giderleri 

q) Teknik üniversite ile teknik 
elemanlar yetiştiren başka 
okullarda okutulan idare öğ
rencilerinin giderleri 

1947 yılı 
için teklif 

edilen 

4.11 618 

715 772 

1946 yüı 
için kabul 

olunan 

1946 yılı 
sekiz aylık 
sarfiyatı 

1946 yılına göre 
Artış Eksiliş 

349 896 241 232 

585 053 357 307 

345 324 168 014 

61 722 

130 719 

125 668 

74 835 74 835 30 400 

1 673 217 1 355 108 796 953 318 109 

a) Demiryolu Meslek Okulu ücret ve genel giderleri: 

Demiryolları Meslek Okulunda halen 354 öğrenci vardır. Teklif edilen ödenek 1946 yılından 61 722 
lira fazladır. Fazlalık personel ücretlerine yapılması derpiş edilen zamlardan mütevellittir. 

b) Sanat okulları ücret ve genel giderleri: v > '* : ? ' '_ ' 

1947 yılı için teklif edilen ödenek 1946 yılı tahsisatından 130 719 lira fazladır. Fazlalık perso
nel ücretlerine yapılması derpiş edilen zamlardan mütevellittir. (B) cetvelinin 4 ncü bölümünün 3 ncü 
maddesinde sanat okulu geliri olarak 90 000 lira gelir tahmin edilmiştir. 

c) Pansiyonlar ve ilk okullar genel giderleri: i , * ^ «*jj« 

İdarece açılan ilk okul ve pansiyonlarda, vazife gördükleri yerlerde okul bulunmıyan personelin 
çocuklariyle vazife başında kazaya uğrıyarak ölen personelin çocukları okutulmaktadır. Halen pan
siyonlarda 225 öğrenci barınmakta ve yatılı ilk okullarda da 240 öğrenci okumaktadır. 1947 yılında 
Diyarbakır'da 100 öğrenci için yatılı bir ilk okul açılması karara alınmış ve ödeneği de teklif edil
miş bulunmaktadır. Teklif edilen ödenek geçen yıl ödeneğinden 125 668 lira fazladır. Bu fazlalık Di
yarbakır'da açılacak okulun masrafiyle okul ve pansiyon personellerinin maaşlarına yapılması der
piş olunan zamlardan mütevellittir. 

{ S. Sayısı: 10 ) 
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ç) Teknik üniversite ile teknik eleman yetiştiren başka okullarda okutulan idare öğrencilerinin 

giderleri: 

Teknik üniversitede 39 yol servisi öğrencisi teknik okulda 32 yol ve bir cer servisi öğrencisi var
dır. Öğrencilerin bir yıllık okutma masrafı Millî Eğitim Bakanlığınca, teshil edilmektedir. Teshil 
edilen miktar üzerinden 1947 yılı için ödenek teklif edilmiştir. 1946 yılma göre öğrenci adedinde de
ğişiklik yoktur. Teklif edilen miktar 1946 yılının aynıdır. 

19. — Mahkeme giderleri, harçları ve serbest avukat ücretleri: 

1947 yılı 1946 yüı 1946 yılı 
için teklif için kabul sekiz aylık 1946 yılma göre 

edilen olunan sarfiyatı Artış Eksiliş 

70 000 60 000 45 901 10 000 

1946 yılı sekiz aylık sarfiyatına göre 60 000 lira yıllık ödeneğin kâfi gelmiyeceği anlaşıldığın 
dan 1947 yılı için 10 000 lira fazla ödenek teklif edilmiştir. 

20. — Eski yıllar borçları: 

1947 yüı 1946 yılı 1946 yüı 
için teklif için kabul sekiz aylık 1946 yılma göre 

edilen olunan sarfiyatı Artış Eksiliş 

50 000 50 000 50 000 111 136 

1946 yılı bütçesiyle kabul edilen Ödeneğe yıl içinde 75 000 lira eklenmiştir. 1946 sekiz aylık sar
fiyatı 111 136 liradır. Yapılan tetRik neticesinde 1947 yılı için 50 000 liranın kâfi geleceği an
laşıldığından bu miktar üzerinden teklif edilmiştir. 

21. — 1715 sayılı kanunun 8 nci maddesi gereğince Cumhuriyet Merkez Bankasına verilecek 
kâğıt para amortismanı karşılığı: 

1947 yılı 1946 yılı 1946 yılı 
için teklif için kabul sekiz aylık 1946 yılma göre 

edilen olunan sarfiyatı Artış Eksiliş 

1 581 683 1 324 467 662 233 257 216 

1947 yılı bütçe giderler kısmı tutarı olan 159 750 000 liradan bu bölüm için ayrılan miktar çı
karıldıktan sonra bakiyesini teşkil eden 158 168 317 lira üzerinden % 1 hesabiyle ödenek teklif 
edilmiştir. 

22. — Demiryolları spor kurumlarına yardım: r 

1947 yüı 1946 yılı 1946 yılı 
için teklif için kabul sekiz aylık 1946 yılma göre 

edilen olunan sarfiyatı Artış Eksiliş 

1 15 000 14 999 

1946 yılında bu maddeden tediye yapılmamıştır. 1947 yılı için bölümün muhafazasını temineıı 
1 lira ödenek teklif edilmektedir. İdarede çalışan gençleri bir araya toplayan bedenî ve ahlaki in
kişaflarına hizmet ettiğinde şüphe bulunmıyan idarenin spor kurumları maddi yardıma muhtaç ise
ler bu yardımın esirgenmemesi muvafık olur kanaatındayım. 

( S. Sayısı : 10 ) 
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23. — Demiryolları dergisine yardım: 

1947 yılı 1946 yılı 1946 yılı 
için teklif için kabul sekiz aylık 1946 yılına göre 

edilen olunan sarfiyatı Artış Eksiliş 

5 000 5 000 

İdare personelinin meslekî bilgilerinin artırılmasına yardım bakımından bu derginin yayınlan
ması faydalıdır. Teklif edilen ödenekle derpiş olunan yardım yerindedir. 

24. — İş yerlerinde çalışan işei ve hizmetlilerin iş kazalariyle meslek hastalıklar? ve analık sigor
taları karşılığı: 

1947 yüı 1946 yılı 1946 yılı 
için teklif için kabul sekiz aylık 1946 yılma göre 

edilen olunan sarfiyatı Artış Eksiliş 

750 000 655 458 47 355 94 542 

1946 yılı altı aylık ödeneği 655 458 liraya mukabil 1947 yılı için 750 000 lira teklif edilmiştir. 

Fark, primlerde yapılan indirmeden mütevellittir. 

Malî durum 

1945 yılı blânçosunun tetkikından idarenin seramayesinin aşağıdaki hesaplardan teşekkül et
mekte olduğu anlaşılmaktadır. 

Sermaye 027 189 331.81 
İtfa sermayesi 73 812 437. 47 
Tecdit sermavesi 34 961 409. 37 

735 963 178.65 

Sermaye hesabı: 

1. — Sermaye hesabının karşılığını teşkil eden tesisat hesaplarında inşa edilen hatlar inşa be
delleriyle mukayyettir. P>ıı hatların uzunluğu 3377 kilometredir. 

'2. — Satmalımın hatlar alış bedelleriyle bu hesaba kaydedilmiştir. Bu hatların uzunluğu 
2855 kilometredir. 

3. —- Bu hesapta ayrıca 297 kilometrelik Erzurum - Sarıkamış ve 581 kilometrelik Bağdat 
hattı bedelleri bulunmaktadır. 

îtfa sermayesi: 

Sermaye hesabında .her sene görünen miktar üzerinden kanun gereğince % 1 nispetinde ayrıl
maktadır. 

Tecdit sermayesi: 

Sabit tesisat, muharrik ve müteharı-ik edevat, ve demirbaş eşya hesapları bakiyeleri üzerinden 
tesbit edilen nispetler dâhilinde yapılan amortismanları tutarını göstermektedir. (Amortisman 
payının müfredat kıymetleri üzerinden ayrılması icabeder). 

1945 yılı nihayetinde 34 961 409,37 lira bakiye göstermektedir. 

( S. Sayısı : 10 ) 
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1939 yılından 1945 yılı nihayetine kadar 27 655 574, 30 lira tecdit sermayesi ayrılmış ve aynı 

müddet zarfında bu hesaptan 11 990 788, 01 lira sarfiyat yapılmıştır. Son yedi yıl zarfında sar
fiyat çıktıktan sonra bu hesaba yapılan ilâve 15 664 786, 29 liradır. 

İmtiyazlı şirketler için itfa sermayesi yanında böyle bir tecdit sermayesi ayırmak zaruridir. Bu 
hesap idarenin kuruluş durumuna göre mükerrer amortisman olarak görünmektedir. Ancak aktifteki 
kıymetler blânçolarda evalüe edilmiyerek maliyet bedelleriyle mukayyet bulunduğuna ve bilhassa 
edevatın aynı kıymetlerle yenilenmesi imkânı kalmadığına göre bu hesapta mukayyet mebaliği fev
kalâde ihtiyat akçesi mahiyetinde görmek mümkündür. 

1945 yılı nihayetinde idarenin maddei varlığını gösteren başlıca hesaplar şunlardır: 

Sabit kıymetler 534 720 078 90 
Muharrik ve müteharrik edevat 75 895 266 62 
Demirbaş 16 573 986 29 
Stok malzeme 36 250 544 36 

663 439 876 17 

(Yapılmakta olan işlerin 1945 yılı sonuna göre sarfiyat bakiyesini gösteren 1 401 486,10 lira bu 
hesaba dâhil edilmemiştir). 

Yukarıdaki yekûnun ifade ettiği varlığı teşkil eden sabit tesisler, edevat, demirbaş ve malzeme 
maliyet kıymetleri üzerinden mukayyet bulunmaktadır. 

ihtiyatlı bir hesapla mevcudun bugünkü kıymeti yekûnun 2,5 misliyle ifade edilebilir. 

Kâr ve zarar hesabı : 1945 yılı sonunda geçmiş yıllar zararlariyle beraber idarenin /ararı 
62 674 434,03 lirayı bulmaktadır. (Bu miktar henüz katî değildir). 

1939 dan itibaren zarar hesabının seyri aşağıda gösterilmiştir: 
1939 39 855 000 
1940 36 916 000 
1941 30 346 000 
1942 43 526 000 
1943 46 343 000 
1944 63 028 000 
1945 62 674 000 (Bu rakam katî değildir). Maamafi tahakkuk eden zararlar tamamen 

işletmeden mütevellit değildir. 

Zarar hesabının tetkikinde satınalınan demiryol ve limanların idare bütçesinden ödenen taksitle-
riylo tecdit ve itfa sermayeleri hakkında tatbik edilen sistemin de gözönünde tutulması ve keza iş
letme bütçesiyle temin edilen servet tezyitlerinin d o hesaba katılması lâzımdır. 

D e miryollarımız m yapı, tesis, genişleme ve taşıma bakımından ihtiyacını tesbit eden bir program 
İdarece hazırlanmıştır. Bu programa göre yapılacak işler üç kısma ayrılmıştır. 

Tutan 
Lira 

1 - Derecede yapılması lâzımgelen işler 316 927 172 
II - » » » » 209 070 400 

III » » » » 46 606 250 

572 603 822 

( S. Sayısı : 10 ) 
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Yukarıda tesbit edilen miktar yeni fiyatlara göre tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bu programın 

senelere taksim edilmek suretiyle utbikı, Demiryollarımıza geniş bir inkişaf sağlıyacaktır. 

Tarifeler 

Tatbik edilmekte bulunan tarifeler memleketteki eşya ve hizmet fiyatlarının artışına nazaran çok 
geride kalmıştır. Son yıllarda işletme hizmetleri maliyetinin % 140 artmasına rağmen harbden 
evveline nazaran yolcu nakliyat tarifesi % 54, eşya nakliyat tarifesi % 72 ye artmış bulunmak
tadır. 

İdarenin umumi varidatının % 64 ünü teşkilden seyriseri ve seyrihafif nakliyat tarifelerinin 
bugünkü eşya kıymetleri yönünden esaslı bir revizyona tâbi tutulması muvafık olur. 

Mevzuat bahsinde de işaret edildiği gibi Devlet Demiryolları 
hazırlanması, tarifelerin düzenlenmesi bakımından zaruridir. 

Tarife Kanununun biranevvel 

Muhasebe teşkilâtı 

Devlet Demiryollarında halen tatbik edilmekte olan muhasebe sisteminin, bu 
ve işleyiş tarzının icaplarına kâfi gelmediği kanaati hasıl olmuştur. 

idarenin kuruluş 

Demiryolları işletmelerinin teferuatlı ve girift hizmetlerim ve bu hizmetlerin icabettirdiği gi
derleri, mütenevvi hasılatını tesbit ve kontrol bakımından dokümana dayanır, iyi tasnif edilmiş, 
maliyet gösterir, günü gününe işler bir muhasebe sistemine ihtiyaç vardır. İşletmenin kuruluşu yir
mi beş yılı geçmektedir. Köklü bir muhasebe teşkilâtı kurmak için bu müddet kâfi bir tecrübe dev
resi sayılabilir, kaldı ki bir çok memleketlerde tatbik edilen esaslı usuller mevcuttur. İşi kavrıyan 
bir muhasebe sisteminin demiryolları işletmeleri için iktisadi ehemmiyeti büyüktür. 

Edindiğim intiba şudur ki, bugün 
vürütülür. 

İdarede çalışan elemanlarla böyle bir sistem kurulabilir ve 

Halen tatbik edilen Umumi Muhasebe kanunu hükümleri yerine. İdarenin İktisadi Devlet te
şekkülleri rejimine tâbi tutularak malî muhtariyetinin sağlanması faydalı olur kanaatındayıın. 

Personel 
İdarenin 1947 yılı bütçesinde ücret, gündelik olarak teklif edilen gider yakûnu 64 707 060 liradır. 

(Muvakkat amele dâhil değildir.) Teklif edilen Ödeneklere göre bu kadro başlıca dört kısma ayrıl
maktadır. 

— Ücret tertibi - masraf tertibi - masraf tertibi (işçi kadrosu) — 

— Trabzon - İran yolu — 

Bu tertiplerin rakamla ifadesi: 

Aded Kadro aylık tutarı Yıllık kadro tutarı 

lira Ücret tertibi 
Masraf tertibi 
Masraf tertibi - işçi kadrosu -
Trabzon - İran yolu kadrosu 

16098 
1499 

17106 
97 

2 746 596 lira X 12 
294 189 » X 12 

2 334 B54 » X 12 
16 616 » X 12 

32 959 152 
3 530 268 

28 018 248 
199 392 

34800 5 392 255 lira 12 64 707 060 

( S. Sayısı: 10) 
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Devlet Demiryollarımızda kilometreye isabet eden personel miktarı: 

1938 2.56 
1939/940 2.79 
1940/941 3.13 
1941/942 3.45 
1942/943 3.77 
1943/944 4.32 
1944/945 4.55 
1945 yedi aylık 4. 61 

1938 yılına nazaran yol personelinde % 92, hareket ve cer personelinde % 75 artış vardır. 
Yine 1938 yılında 13 500 000 tren 4 700 000 000 ham tonkilometre yapılmış olmasına mukabil bu 
trafik her sene yükselerek 1947 yılında 22 000 000 tren ve 8 500 000 000 ham tonkilometreye yük
selmiştir. îş hacminin genişlemesine göre personel artış nispetlerinde fazlalık yoktur. 

Diğer muhtelif memleketlerin 1938 yılındaki kilometreye isabet eden personel miktarı; 

Almanya 
Belçika 
Bulgaristan 
Çekoslovakya 
Fransa 
italya 
Lehistan 
Macaristan 
Romanya 
Suriye 
Yugoslavya 
Yunanistan 

Bu nispetlerin mukayesesinde demiryollarımızın hususi durumunu gözönünde bulundurarak X 
işaretli- memleketler personel nispetleriyle karşılaştırmak muvafık olur. 

Personelin idareye bağlılığını sağlamak için hizmetliler iyiliğine idarece bütün imkânlar kul
lanılmaktadır. 

İdarece yapılan bellibaşlı yardımlar şunlardır: 

1. — Doğum yardımı; 

2.— Sağlık yardımı; 

3. — Okutma yardımı - memur ve hizmetlilerin çocuklarını okutmak üzere açılan ilk mektep ve 
pansiyonlar -

4. — Emekli sandığı; 

5. — ölüm yardımı. 

2454 sayılı kanun gereğince verilecek emekli keseneği ile maluliyet karşılığı 2 200 000 lira dı
şında yukarıdaki yardımlar için 1947 yılı bütçesinde teklif edilen ödenek toplamı 2 297 992 lira tut
maktadır. 

Nizamnamesi gereğince faal personele verilmekte olan lojman, yapılan yardımlar arasında sayıl
mağa değer mahiyettedir. 

11.91 
13.50 
5.23 

11.37 
11.09 
7.86 
8.43 
5.82 
5.40 
1.75 
7.22 
4.02 

X 

X 

X 
X 
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Eleman yetiştirme bakımından idarece girişilen teşebbüsler takdire şayandır. 

Bu yolda girişilmiş bulunan teşebbüsler şunlardır: 

1. — 354 öğrenci tahsil görmekte olduğu Demiryol Meslek Okulu; 

2. — 400 öğrencinin tahsil görmekte olduğu Sanat okulları; 

3. — Teknik üniversitede okutulan 39 öğrenci; 

4. — Teknik okulda okutulan 33 öğrenci; 

5. — Tahsil ve staj için yabancı memleketlere gönderilen 110 öğrenci; 

Yukarıdaki teşebbüsler için 1947 yılı bütçesinde 1 500 107 lira ödenek teklif edilmiştir; 

Bunlardan gayri hareket, cer ve yol personeli için kurslar açılmıştır. 

Mevzuat 

Demiryolculuğumuzun başlangıcında meriyete girmiş bulunan Teşkilât Kanunu idarenin bugün
kü bünyesine uygun değildir. Günün ihtiyaçlarınıkarşılamaktan uzaktır. 

Tarife Kanunumuzun bulunmaması büyük bir boşluk teşkil etmektedir. 

Halkla idarenin karşılıklı durumunu tesbit eden (Demiryolları İşletme Kanunu) tasarısı yetkili 
bir heyet tarafından esaslı etüdlerden sonra hazırlanmıştır. Bu tasarının kesbi kanuniyet etmesi de
miryolculuğumuzda heran hissedilen büyük bir eksikliği dolduracaktır. 

Bütçe tetkikatım sırasında Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün bu
günkü durumunu belirtmeğe çalıştım. 

Tetkikinize arzolunan idarenin 1947 yılı bütçesinin tam bir tasarruf zihniyetiyle hazırlanmış ol
duğu kanaatmdayım. 

İdarenin malzeme yönünden sıkıntılı bir durumda bulunmasına rağmen yurt ölçüsünde deruhte 
ettikleri görevi başarmak için yılmadan uğraşan idare mensuplarının bilgili ve gayretli çalışmalarını 
övmeği borç sayarım. 

Saygılarımla. 

İzmir Milletvekili 
Sedat Dikmen 

(S . Sayısı: İÖ) 



— 52 — 
Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/19 10 . XII . 1940 
Karar No. 18 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Demiryolalrı ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğünün 1947 yazılı bütçesi hak
kında Başbakanlığın 30 . IX . 1946 tarihli ve 
6/2oll sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise su
nulan kanun tasarısı Komisyonumuza havale 
buyurulmakla Ulaştırma Bakanı Şükrü Koçak, 
Genel Müdür Yardımcısı ve Maliye Bakanlığı 
adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü ha
zır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Komisyon raportörü tarafından verilen ra
por incelendikten ve hazır bulunan üyelerle Mil
letvekillerinin düşüncelerini dinledikten sonra, 
Ulaştırma Bakanı işletmenin bugünkü durumu, 
bundan sonraki çalışma programları üzerinde 
aydınlatıcı izahlarda bulundu. 

İkinci dünya harbi sırasında, gerek ihtiya
cın genişlemesi, gerek denizyolalrmın kısmen 
kapalı kalması yüzünden artan taşıma işlerinin 
muharirk ve müteharik vasıtalarla malzeme 
stoklarına tesirleri ve bu arada dışarıdan getir
meğe mecbur olduğumuz vasıta ve malzeme
nin tedarik edilememesi, demiryolalrı işletme
mizin çeşitli işlerinde güçlükler meydana ge
tirmiş bulunmaktadır. 

Harbin Avrupa'da sona ermesi üzerine; mu
harirk ve müteharik vasıtalarla, ray ve başka 
malzeme satmalınması ve mevcut bazı atelye-
lerin genişletilmesi ve noksanlarının ikmali ve 
bazı yeni atelyeler tesisi için yapılan teşebbüs
lerin kısmen müspet neticelere vardığı ve bu 
yolda çalışmalara devam olunduğu anlaşılmak
tadır. İdarenin bu yoldaki çalışmaları için 
bütçeye konulan ödeneklerden başka 4515 ve 
490o sayılı kanunlarla, haiz olduğu 160 milyon 
liralık yüklenme yetkisine dayanarak geçen yıl 
ile bu yıl içindeki dokuz milyon küsur liralık 
ödemeden ayrı olarak 78,5 milyon liralık bir 
yüklenme programı hazırlandığı öğrenilmiştir. 

Bu çalışmaların, demiryolalrı taşıma işlerin
de acele ihtiyaçlardan bulunan muharrik ve 
müteharrik vasıtalarla çeşitli malzemenin teda
rikini, her türlü yedek malzemenin memleket 

dâhilinde imalini, tamir işlerinin kısa bir za
manda başarılmasını sağlıyacak surette atölye
lerin kuruluşunu ve yolalrm üst yapımı ile em
niyet tesisatı işlerinin tamamlanmasını hedef 
tuttuğu anlaşılmaktadır. 

Memleketin ekonomik durumunda en mües
sir âmillerin başında gelen ulaştırma işlerinin 
biranevvel halkın ihtiyaçlarına cevap verebile
cek bir düzene konmasının, memleketin en 
önemli işlerinden biri sayılacak değer taşıdığı 
şüphesizdir. 

Genel Müdürlüğün gider bütçesi, 1946 yılma 
göre (25 978 818) lira fazlasiyle, (159 750 00) 
lira olarak tesbit edilmiştir. 

Gider bütçesinde geçen yıla nazaran görülen 
fazlalığın yedi milyon küsur lirası aylıklara, 
Devlet memurlarına yapılacak zamlar derece
sinde bir zam yapılmasını sağlıyabilmek üzere 
bütçenin birinci kısmını teşkil eden (Üzlük gi
derler) de, onsekiz milyon küsur lirası da üçün
cü kısmını teşkil eden (İdare hizmetleri) ne 
ve mütebakisi diğer kısımlardadır. 

Bütçenin üçüncü kısmı ödeneklerinin bü
yük miktarı, işletmenin bakım ve yenileme iş
lerindeki ihtiyaçlarının gerektirdiği masraflar
dan bu yıl karşılanabilecek kısmım teşkil eder. 

Genel Müdürlüğün gelir bütçesi, geçen yı
la nazaran (21 978 800) lira fazlasiyle, 
(155 750 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 
Gider toplamına göre bütçede (4 000 000) lira
lık bir açık mevcuttur. 

İşletme kadrolarında bu yıl geniş bir daralt
ma yapılarak onbir milyon liraya yakın bir ta
sarruf, tarifelerde yapılan değişmeler netice
sinde ondokuz milyon liraya yakin bir artış ve 
ayrıca ithal edilecek mallardan gümrüklerce 
alınacak kur fiyatlarından üç milyon liralık bir 
gelir sağlanmış bulunmaktadır. 

Bütçenin gider ve gelir cetvelerindeki bölüm
ler hakkında, raportörün Komisyona verdiği ra
pordaki geniş izahlar ve Komisyon huzurunda 
Bakan tarafından yapılan açıklamalar yerinde 

( S. Sayısı: 10 ) 



- 5 t -
görülere!^ gider ve gelir oetv«IT6fij aynen kabul 
edilmiştir. 

Bütçe Kanunu tasarısının 8 nci maddesinin 
bazı fıkraları, Muhasebei Umumiye Kamum hü-
kümleriylo temin edilmiş olduğu ve diğer fıkra
larının da Teşkilât kanununda yer alması ica-
beden hükümlerden bulunduğu düşünülerek, bu 
madde tasarıdan çıkarılmış, altıncı maddesi vu
zuhu temin için ifade değişikliği ile ve diğer 
madeleri de aynen kabul olunmuştur! 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Edirne Diyarbakır İzmir 

M. N. Gündüzalp C. Ekin M. Birsel 

Kâtip' 
Ankara Afyon K. Ankara 

F. öymen M. Aşkar N. C. Akkertnan 
Ankara Balıkesir Bursa 
G. Gölet E. AVticm . F. Mk 
Çorum Diyarbakır Diyarbakır 
1. Eker V. Dicleli Ş. TJluğ. 
Eskişehir izmir Kastamonu 

Muhalifim. S. Dikmen M. Akalın 
A. PbtuoğVu 
Kırşehir Kütahya Mardin 

S. Tor gut Dr. A. t. Gür&oy R. Erten 
Niğde Samsun Yorgad 

R. Gür soy M. A. Yörüker S. Içöz 

(S4. Sayısı: 10) 
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Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe 

Kanunu tasarısı 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel•Müdürlüğünün 1947 yılı 
giderleri için bağlı «A» işaretli cetvelde göste
rildiği üzere lüü 7uO UUü lira ödenek verilmiş
tir. 

MADDE 2. — Devlet Demiryalları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünün 1947 yılı 
giderlerine karşılık olan gelirler, bağlı «D» 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 155 750 000 
iira olarak talimin edilmiştir. 

MADDE 3. — Açık olan 4 000 000 lira, 24 
Ocak 1944 tarihli ve 4516 sayılı kanuna daya
nılarak çıkarılacak bonolar hasılı ile kapatılır. 

MADDE 4. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünün daimi 
memur ve hizmetlileriyle taşıt kadroları bağlı 
«C» işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Demiryolları ve Li
manları işletme Genel Müdürlüğü tarafından 
işletilmekte olan demiryolları ile başka motor
lu taşıtların, liman, iskele ve maden ocakları
nın gelirlerinden her birinin dayandığı hüküm
ler bağlı «D» işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 6. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünün 2847 ve 
3173 sayılı kanunları dışında çalıştıracağı hiz
metlilerin kadroları ilişik «E» işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 7. — 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 istikrazlar yapmağa ve Bankalarda hesap
lar açtırmağa yetkilidir. 

MADDE 8. — Aşağıdaki fıkralarda yazılı 
giderlerden herbiri için konulan ödenek yetme
diği takdirde harcanması gerekli görülecek 
miktarı ödemeğe Genel Müdürlük yetkilidir. 
Yıl sonunda çıkacak ödenek farkları kesin he
sapta gösterilir. 

A) Yükleme ve boşaltma, ücret ve gider
leri, 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRİŞİ 

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. — Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünün 2847 ve 3173 
sayılı kanunları dışında çalıştıracağı geçici hiz
metlilerin kadroları ilişik «E» işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 10 ) 
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B) 
C) 

payı, 
D) 
E) 

gileri. 

Hü. 

Mahkeme harçları, 
Semplon ekspresi açığından Türkiye 

Geri verilecek paralar ve kesenekler, 
Gelir getiren mülklerin resim ve ver-

MADDE 9. — Genel Müdürlük hesabına 
Teknik Üniversite ve Teknik eleman yetiştiren 
diğer okullarda tahsilde bulunan öğrenci sayı
sına göre hesabedilecek gider miktarı bu ka
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin 18 nci bölümü
nün 4 ncü maddesindeki ödenekten ayrılarak 
bir taraftan 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(B) işaretli cetvelde gelir ve diğer taraftan 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesindeki ilgili ter
tiplere ödenek olarak konulur. 

MADDE 10. — Askerlik ödevini demiryolu 
sınıfında yapmak üzere silâh altına alınıp ta
lim devresini ikmâl ettikten sonra Genel Mü
dürlük emrinde çalışmasına izin verilen erlere, 
boş kadrolarda çalıştırılmaları halinde yüz elli 
kuruşu geçmemek üzere kadro karşılklarından 
gündelik verilebilir. 

MADDE 11. — Bu kanun 1 Ocak 1947 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet. Bakanı 
R. Peker Başbakan yardımcısı 

Af. ökmen 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. încedayt 

Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 
Dr. B. üz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. tnan 

B. K. 

Devlet Bakanı 
11. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 

Dışişleri Bakanı 
77. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
R. Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Çoşkan 

Ulaştırma Bakam 
Ş. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. 8. Irmak 

MADDE 8. — Hükümetin 9 ncu madesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümetin 11 nci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Hükümetin 12 nci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı: 1 0 ) 
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A -

— 
CETVELİ 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yüı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Özlük giderler 

1 - Aylıklar ve ücretler 
Ücret ve gündelikler 

1 Daimî memur ve hizmetliler 22 888 041 32 976 078 32 976 078 
2 Geçici tazminat 562 176 558 000 558 000 
3 Geçici memur ve hizmetliler 45 000 45 000 45 000 
4 2847 ve 3173 sayılı kanunlara 

bağlı olmıyan hizmetliler 59 220 74 520 74 520 

Bölüm toplamı 23 554 437 33 653 598 33 653 598 

Emekli, dul ve yetim aylıkları 

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 yardımı 
0 Aynı yardım 
5 Sağlık yardımı 

(İlâçlar, sağlık imdat kutuları 
giderleri, memur ve hizmetli
lerle ailelerine sıhhi yardım, 
cenaze, sıhhi gereç, taşıt, sıhhi 
tedbirler giderleri, dışarda te
davi edilecekler için uzman 
doktorlara ve idarenin doktor 
ve diş tabibi bulunmıyan yer
lerdeki doktor ve diş tabiple
rine verilecek tedavi ücretle
riyle idare hastanelerinin bü
tün giderleri, başka kurumlar
da tedavi ve lâboratuvar mua
yene ve tahlil ücretleri) 

2 500 2 500 2 500 

4 158 480 

147 900 
350 000 
60 000 

(î 237 720 
1 100 000 

6 

1 

972 000 

163 850 
400 000 
50 000 

0 
417 000 

6 972 000 

163 850 
400 000 
50 000 

0 
1 417 000 

( S . Sayısı: 10 ) 
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1946 
yılı 

ödeneği 
M. ödeneğin çeşidi. Un. 

6 2454 sayılı kanun gereğince 
verilecek emekli keseneği ile 
maluliyet karşılığı 1 500 000 2 200 000 2 200 000 

7 Memur ve hizmetlilerin giye
cek ve işçilerin tulum bedeli 1 773 056 1 773 056 1 773 056 

Bölüm toplamı 15 327 156 12 975 906 12 975 906 

Tazminat, ödenek ve tâli üc
retler 

1 2847 sayılı kanunun 9 ncu 
maddesi gereğince verilecek 
tezminat, ödenek ve tâli ücret
ler 1 562 000 1 562 000 1 562 000 

2 îdare hizmetinden çıkarılan
lara ve kazaya uğrayanlara ve- < 
ya ailelerine tüzük gereğince 
verilecek tazminat 20 000 20 000 20 000 

Bölüm toplamı 1 582 000 1 582 000 1 582 000 

İkramiyeler 
1 Memur ve hizmetlilere verile

cek ikr.amiye 480 000 100 000 100 000 
2 Kömür tasarruf ikramiyesi 20 000 20 000 20 000 

Bölüm toplamı 500 000 120 000 120 000 

Birinci kısım toplamı 40 966 093 48 334 004 48 334 004 

İkinci kısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 

Seşitli giderler 
teberi giderleri 170 000 150 000 150 000 

(Misafir kabul giderleri ile 
idareye bağlı olmıyanlardan 
Demiryolları için yararlıkları 
görülenlere verilecek mükâfat 
dâhil) 

2 Düşünülmiyen giderler 5 000 5 000 5 000 
(=& Şş jnüUO) 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edii«tı 
Lira Lira 
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1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Kominyone* 

ödeneği istenen kabul «dilen 
M. ödeneğin çeşidi Lira L i r a L i r a 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 

1 
2 

1 
2 
3 
4 

Temsil giderleri 
Binalar kira karşılığı 
Pasif korunma giderleri 
Faiz, acyo ve akçe farkları 
Sigorta ücret ve sermayesi 
Uluslararası Demiryolları Ku
rum ve Kongrelerine katılma 
giderleri 
İ lân ücretleri 

Bölüm toplamı 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Yoluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Devir ve teftiş yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 

Bölüm toplamı 

İkinci kısım toplamı 

5 000 
25 000 

1 
395 000 
240 000 

30 000 
8 500 

878 501 

13 626 

150 000 

163 626 

34 000 
200 000 
280 650 
100 000 

614 650 

1 656 777 

1 500 
25 000 

1 
395 000 
240 000 

60 000 
12 000 

888 501 

11 621 

110 000 

121 621 

58 000 
285 000 
340 000 
100 000 

783 000 

1 793 122 

1 500 
25 000 

1 
395 000 
240 000 

60 000 
12 000 

888 501 

11 621 

110 000 

121 621 

58 000 
285 000 
340 000 
100 000 

783 000 

1 793 122 

Üçüncü hısım - İdare hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 
İşletme, bakım ve yenileme gi
derleri 
Binaların, muharrik ve müte
harrik edevatm aydınlatma, 
ısıtma, yakacak, yağ ve başka 
müstehlek maddeler giderleri 24 662 000 24 062 815 24 062 815 

( S. Sayuı : 10 ) 



- 6 9 

M. ödeneğin çeşidi 

2 Demirbaş eşyanın bakımı ve 
yenilenmesi 

3 Üst yapının bakımı ve yenilen
mesi 

4 Binaların ve başka tesislerin 
bakımı ve yenilenmesi 
(Elektrikli ve elektriksiz işa
retler dâhil) 

5 Muharrik ve müteharrik ede
vatın balamı ve yenilenmesi 

6 Bütün deniz taşıtlarının bakı
mı ve yenilenmesi 

7 Liman ve rıhtım ve tesislerinin 
bakımı ve yenilenmesi 
(Liman, rıhtım, iskele, duba, 
istekatlar, silolar, mihaniki te
sisler, yağ ve başka müstehlek-
gereçler) 

8 Fidanlıklar ve tarım işleri üc
ret ve giderleri 

9 Bilet Basımevi ücret, günedlik 
ve giderleri 

10 Basılı kâğıt, kırtasiye ve dergi 
karşılığı 

Bölüm toplamı 

Yükleme ve boşaltma ücret ve 
giderleri 
Yeni yapılar ve servet çoğal
maları 

1 Çeşitli demirbaşlar çoğaltılma
sı 

2 Türlü yeni yapılar, tesisler kar-
şılıklariyle arazi ve mülk satın-
alma ve kamulaştırma bedelleri 
(Fidanlıklar dâhil) 

Bölüm toplamı 

1946 1947 yıü için 
yılı Hükümetçe Komiıyonea 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

139 200 151 650 151 650 

16 573 000 18 472 329 18 472 329 

4 120 000 4 690 056 4 690 056 

18 000 000 23 534 970 23 534 970 

660 000 795 730 795 730 

500 000 430 000 430 000 

300 000 300 000 300 000 

24 000 29 427 29 427 

750 000 750 000 750 000 

65 728 200 73 216 977 73 216 977 

3 100 000 3 100 000 3 100 000 

933 150 933 150 933 150 

1 950 000 . 3 400 000 3 400 000 

2 883 150 4 333 150 4 333 150 

( S. Sayın : 10 ) 
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1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. Ödeneğin çeşidi kir» Lira Lira 

Yabancı Demiryolları ile olan 
münasebetlerden doğan gider
ler 

1 Transit vagonlarının tatil, taz
min ye onarma ücreti ve kira
lanacak vagon ve lokomotif
lerle deniz taşıtlarının kira ve 
onarma karşılık ve giderleri 

2 Semplon ekspresi açığının 
Türkiye payı 

3 Komşu Demiryollarına verilen 
rödövanslar 

4 Demiryolları Birlikleri ve ta
kas büroları yönetim ve temsil 
giderleri 

Bölüm toplamı 

Hertürlü vergiler, maddi ödev
ler ve zarar ve ziyan tazminatı 

1 Gelir getiren mülklerin resim 
ve vergileri 

2 Kazalar neticesinde husule ge
len her türlü zarar ve ziyan 
karşılıkları ile ölenlerin varis
lerine, malûl kalanlara, gerek 
taşıma sırasında ve gerekse 
emanet odalarına verildikten 
sonra hasar ve ziyaa uğrayan 
eşya sahiplerine verilecek taz
minat 

P> Geri verilecek paralar ve ke
senek 

Bölüm toplamı 

Trabzon - îran otobüs ve kam
yon işletmesi giderleri 

1 Ücret ve gündelikler 
2 Başka genel giderler 

Bölüm toplamı 

1 605 000 1 015 000 1 015 000 

1 1 1 

8 000 12 000 12 000 

50 000 35 000 35 000 

1 663 001 1 062 001 1 062 001 

10 000 10 000 10 000 

165 000 165 000 165 000 

18 000 18 000 18 000 

193 000 193 000 193 000 

126 867 196 605 196 605 
242 679 492 538 492 538 

369 546 689 143 689 143 

(S. Sa^iaıj 10) 
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1946 1947 7Ü1 için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği iatenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi Lir* Lira Lira 

I I - Geçici olanlar 
Satmalman demiryol ve liman
ların senelik faiz ve itfa karşı
lıkları ve başka giderleri 4 450 000 9 700 000 9 700 000 
Kanunları gereğince girişilen 
yüklenmeler karşılıkları 
3247 ve 3319 sayılı kanunlar ge
reğince satmalınacak muhar
rik ve müteharrik edevat kar
şılığı ile gümrük resmi ve baş
ka giderleri 1 1 1 
3980 sayılı kanun gereğince sa
tmalınacak muharrik ve müte
harrik edevat karşılığı ile baş
ka giderleri 1 1 1 
3525 sayılı kanunla tasdik olu
nan 10 milyon sterlinlik kredi
den idarece kullanılan kısmın 
itfa ve faiz karşılığı 1 000 000 456 000 456 000 
4515 ve 4903 sayılı kanunlar ge
reğince girişilecek yüklenmeler 
karşılığı, bonoların itfa ve faiz 
karşılığı ile gümrük resmi, 
muamele vergisi ve başka gi
derleri 8 000 000 12 000 000 12 000 000 

Bölüm toplamı 9 000 002 12 456 002 12 456 002 

m - Çeşitli olanlar 
Yabancı uzmanlar ile yabancı 
memleketlere gönderilecek öğ
renci giderleri 
Yabancı uzmanlar ücretleri 
Tahsil ve staj için yabancı 
memleketlere gönderilecek öğ
rencilerin ücretleri, tahsil, te
davi ve başka giderleri 

Bölüm toplamı 

29 900 33 200 33 âOO 

266 480 709 500 709 500 

296 380 742 700 742 700 

(S. Sayın: 10) 
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M. ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komiıyonca 

istenen katul edilen 
Lira Lira 

Öğretim giderleri 
Demiryol Meslek Okulu ücret 
ve genel giderleri 
(öğrencilerin harçlıkları dâhil, 
demirbaş ve döşeme hariç) 
Sanat Okulları ücret ve genel 
giderleri 
Pansiyonlar ve İlkokullar üc
ret ve genel giderleri 
(Okul bulunmıyan yerlerdeki 
memur ve hizmetlilerin ve bun
lardan vazife başmda kazaya 
uğrayarak ölenlerin iaşesi ile 
ödevli oldukları çocuklarının 
tahsillerini temin için açılan 
pansiyonlar ve ilkokulların bü
tün giderleri) 
Teknik Üniversite ile Teknik 
elemanlar yetiştiren başka 
okullarda okutulan idare öğ
rencilerinin giderleri 

R P * " 

349 896 

74 835 

411 618 

74 835 

Mahkeme giderleri, harçları ve 
serbest avukat ücretleri 60 000 70 000 

411 618 

585 053 

345 324 

715 772 

470 992 

715 772 

470 992 

74 835 

Bölüm toplamı 1 355 108 1 673 217 1 673 217 

70 000 

Üçüncü kısmı toplamı 89 098 387 107 236 190 107 236 190 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Eski yıllar borçları 
1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi gereğince Cumhuriyet 
Merkez Bankasına verilecek 
kâğıt para amortismanı karşı
lığı 

50 000 50 000 50 000 

1 324 467 1 581 683 1 581 683 
Dördüncü kısmı toplamı 1 374 467 1 631 683 1 631 683 

( a. Sayın : 10 ) 
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ödeneğin çeşidi 

1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen' 
Lira Lira Lira 

Beşinci kısım - Yardımlar 

Demiryolları Spor Kurumla
rına yardım 
Demiryollar dergisine yardım 
îş yerlerinde çalışan işçi ve 
hizmetlilerin iş kazalariyle 
meslek hastalıkları ve analık 
sigortaları karşılığı 

Beşinci kısım toplamı 

15 000 
5 000 

655 458 

675 458 

1 
5 000 

750 000 

755 001 

1 
5 000 

750 000 

755 003 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
îkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

40 966 093 48 334 004 48 334 004 
1 656 777 1 793 122 1 793 122 

89 098 387 107 236 190 107 236 190 
1 374 467 1 631 683 1 631 683 

675 458 755 001 755 001 

GENEL TOPLAM 133 771 182 159 750 000 159 750 000 

B - CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Demiryolar işetme gelirleri 
Yolcu 
Bagaj 
Mesaj eri 
Seyriseri 

1946 
yılı 

tahminleri 
Lira 

42 340 000 
1 030 000 
730 000 

8 140 000 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira lira 

42 000 000 
800 000 

1 000 000 
9 000 000 

42 000 000 
800 000 

1 000 000 
9 000 000 

(S. Sayın: 10) 
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M. Gelirin çeşidi 

1946 
yılı 

tahminleri 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

5 Seyrihafif 70 290 000 90 000 000 90 000 000 
6 Muhtelif hasılat 4 115 000 2 400 000 2 400 000 

Bölüm toplamı 126 645 000 145 200 000 145 200 000 

1 

2 
3 
An 

t-

; ı 
6 

Limanlar ve İskeleler gelir
leri 
Haydarpaşa Liman ve Rıhtım 
gelirleri 
Derince Limanı gelirleri 
İskenderun Limanı gelirleri 
Mersin Limanı gelirleri 
Samsun Limanı gelirleri 
İskeleler gelirleri 

Bölüm toplamı 

Sağlık tevkifatı 

3 085 000 
193 000 
377 000 
650 000 
410 000 
480 000 

5 195 000 

1 000 000 

2 500 000 
100 000 
500 000 
400 000 
800 000 
500 000 

4 800 000 

815 000 

2 500 000 
100 000 
500 000 
400 000 
800 000 
500 000 

4 800 000 

815 000 
Türlü hasılat 

1 Kullanılmaz duruma giren va
gon, lokomotif ve hurda demir
ler satışı 30 000 50 000 50 000 

2 Pansiyonlar gelirleri 12 000 40 000 40 000 
3 Sanat Okulu gelirleri 86 000 90 000 90 000 
4 İdareve ilişkin binalardan alı

nacak kiralar 35 000 35 000 35 000 
5 Faiz ve akçe farkları 1 500 20 000 20 000 
6 Çeşitli hasılat 656 700 1 450 000 1 450 000 

Bölüm toplamı 821 200 1 685 000 1 685 000 

Trabzon - îran otobüs ve kam
yon işletmesi gelirleri 110 000 250 000 250 000 
3/4636 sayılı Bakanlar Kurulu 
karariyle onanan 658 sayılı 
Koordinasyon Kurulu kararı 
gereğince ithal mallarından alı
nacak prim 0 3 000 000 3 000 000 

GENEL TOPLAM 133 771 200 155 750 000 155 750 000 

( S. Sayısı: 10 ) 



Görevin çeşidi 

Genel Müdülük 

Genel Müdür 
Genel Müdür yardımcısı 

c 
Derece 

1 
\) 

Müfettiş (idare encümeni raportörü) 4 
Genel kâtip 
Kâğıt ve dosya âmiri 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Sayman 
S. I. memur 
S. II. memur 

Toplam 

Teftiş Heyeti 

Teftiş Heyeti Başkanı 
Teftiş Heyeti Başkan yardımcısı 
Müfettiş 
Başmüfettiş 
Şube müdürü 
S. I. Müfettiş 
Şube Müdür yardımcısı 
S. II. Müfettiş 
Müfettiş yardımcısı 
Sayman 
Masa şefr 
S. II. Memur 

Toplanı 

5 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

2 
4 
5 
6/1 
6/1 
6/2 
7 
8 

10 
11 
11 
13 

Okullar ve Kurslar Müdürlüğü 

Müfettiş (Müdür) 
Kalem âmiri 
Masa şefi 
Sınıf I. Memur 
Sınıf I I . Memur 

4 
9 

11 
12 
13 

— 65 — 
CETVELİ 

Sayı 

1 
3 
1 
1 
1 
o 
f ) 

4 
1 
2 
3 

20 

1. 
1 
l 
6 
1 
7 
1 

2 b 
8 
3 
1 
1 

54 

1 
1 
1 
1 
1 

Görevin çeşidi 

Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Masa şefi; 
S. II. Memur 
Memur adayı 

Beden Terbiyesi 

Müfettiş (Müdür) 

• 

Toglam 

Derece 

9 
10 
11 
13 
14 

MüdürJAİğjl 

Sınıf II. Müfettiş (Antrenör) 
Masa şefi 
Sınıf I. Memur (Eğitmen) 
Sınıf I. Memur 
Sınıf II. Memur 

Toplam 

Seferberlik Müdürlüğü 

Müfettiş 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Sınıf I. Memur 
Sınıf II . Memur 

Toplam 

İstatistik Şubesi 

Şube müdürü 
Kalem âmiri 
Masa şefi 
Sayman 
Sınıf I. Memur 
Sınıf II. Memur 
Memur adayı 
Şakirt 

5 
8 

11 
12 
12 
13' 

5 
9 

10 
12. 
13 

6/1 
9 

11 
11 
12 
13. 
14 
15 

Sayı 

1 

V 
2 
1, 

9> 

1 
•> 
•i* 

1 
2 
1 
1 

8 

1. 
1 
1 
2 
1 

6 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Toplam 

Yayım ve Müdevvenat Müdürlüğü 

Müfettiş (Müdür) 
Müfettiş 
S. I. Müfettiş . 

4 
5 
6/2 

Toplam, 

Yol dairesi 

Yol Dairesi Başkanı 
Fen heyeti M ^ i i g a 
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Görevin çeşidi 

Yol Dairesi Başkan yardımcısı 
Müfettiş 
Müfettiş (Tarım işleri Müdürü) 
Baş Mühendis 
Demir Köprüler Fen Heyeti Müdüı 

Derece 

4 
5 
5 
5 

ü 5 
Yol Başmüfettişi. (Birisi Kurs Müdü
rü) 
Şube Müdürü 
S. I. Yol Müfettişi 
S. I. Diplomalı mühendis 
Tarım Müfettişi 
S. I. Yol atelyesi bölge Mühendisi 
Fidanlık J^miri 
Emniyet Tesisatı Müfettişi 
Şube Müdürü Yardımcısı 
Mühendis Şube Şefi 

6/1 
6/1 
6/2 
6/2 
6/2 
6/2 
7 
7 
7 
7 

S. II. Yol atelyesi Bölge Mühendisi 7 
Diplomalı Mimar 
S. II. Diplomalı Mühendis 
S. II. Müfettiş 
S. I. Şube Şefi 
S. I. Telgraf Müfettişi 
Kâğıt ve Dosya Âmiri 
S. I. Merkez Fen Memuru 
S. I. Atelye Şube Âmir i 
Kamulaştırma Şefi 
S. II. Şube Şefi 
Kalem Âmiri 
Denetçi 
S. II. Atelye Şube Âmiri 
Baş Ressam 
İnceleyici 
Kalem Şefi 
S. II. Merkez Fen Memuru 
S .1. Ustabaşı 
S. II. Telgraf Müfettişi 
S. I. Ressam 
Masa Şefi 
Sayman 
S. I. Kısım şefi 
8. I. Fidanlık fen memuru 
S. I[. Fidanlık fen memuru 
S. 11.. Kısım şefi 
S. İT. Ressam 
S. I. Memur 
S. II. Memur 
S. I. Telefon tesisat memuru 

7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
13 
13 

Sayı 

2 
1 
1 
8 
1 

10 
10 
21 
12 

1 
4 
5 

15 
2 

14 
5 
1 

35 
1 

22 
6 
2 
8 
1 
3 

25 
3 
2 

10 
1 
2 
6 

82 
11 
6 
6 
9 

11 
64 
6 
8 

156 
9 

17 
50 
3 

(B. Say 

Görevin ç 

S. II. Telefon tesisat 
Memur adayı 
Şakirt 
Telefoncu 
S. I. Bekçi 
S. II. Bekçi 
Geçit bekçisi 
S. II. Hademe 

Cer dairesi başkanı 

eşidi 

memuru 

Toplam 

Cer Dairesi 

Cer fen heyeti müdürü 
Cer dairesi başkan 
Cer dairesi başkan 
Başmühendis 
Başmühendis 
Cer başmüfettişi 
Şube müdürü 
S. I. Müfettiş 

yardımcısı 
yardımcısı 

S. I. Diplomalı mühendis 
S. I. Cer müfettişi 
Şube müdür yardımcısı 
S. I. Elektrik işleri 
S. II. Mühendis cer 

şefi 
müfettişi 

S. I. Atelye şube âmiri 
S. II. Cer müfettişi 
Mühendis, depo şefi 
S. II. Elektrik işleri 

L 

şefi 
S. II. Diplomalı mühendis 
S. I. Merkez fen memuru 
Kömür teslim alına 
Kalem Amiri 
Denetçi 
S. I. Depo şefi 

şefi 

S. II. Atelye şube âmiri 
Kalem şefi 
S. II. Merkez Fen 
Başmakinist 
S. I. Ustabaşı 
Sınıf II. Depo şefi 
S. I. Ressam 
Masa şefi 
Sayman 
S. I. Makinist 
S. II. Ustabaşı 

ı s ı : 10) 

memuru 

Derece 

14 
14 
15 
15 
16/1 
16/2 
16/2 
16/2 

3 
4 
4 
5 
5 
6/1 
6/1 
6/1 
6/2 
6/2 
6/2 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 

9 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 

Sayı 

3 
50 
10 
46 

6 
68 

307 
2 

1İ72 

1 
1 
1 
2 
6 
1 

13 
3 
3 
1 

10 
4 
1 
9 
1 

17 
7 
3 
9 
8 
2 
7 
3 

30 
4 

16 
4 

58 
17 
28 

2 
21 

6 
1J96 

2 
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42 
26 

7 
36 

401 
o 

Görevin çeşidi Derece Sayı 

S. I. Memur 12 
Başrevizör 12 
S. I. Sabit makinist 12 
S. I. Nezaret makinisti 12 
Sınıf n . Makinist 12 
S. Tl. Ressam 12 
S. Tl. 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 
Pompacı 
Mağazacı 
Şakirt 
Gardvagon 
Sabit Makine ateşçisi 
Lavajcı 
S. I. Bekçi 
S. İT. Bekçi 

Toplam 4093 

Ticaret ve Hasûat Dairesi 

Ticaret ve Hasılat Dairesi Başkanı 3 1 
Ticaret ve Hasılat Dairesi Başkan 
yardımcısı 4 
Başmüfettiş 6/1 
Şube müdürü 6/1 
S, I. Müfettiş 6/2 
S. II . Atelye müdürü 6/2 
Şube müdür yardımcısı 7 
S. II. Müfettiş 8 
Denetçi 9 
Kalem âmiri 9 
Müfettiş yardımcısı 10 
Kalem şefi 10 
İnceleyici 10 
Masa şefi 11 
S. I. Memur 12 
S. I I . Memur 13 
Memur adayı 14 

13 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
15 
15 
16/1 
16/1 
16/1 
16/1 
16/2 

55 
85 
479 
6 
13 
9 
2 
76 
142 
1060 
119 
151 
43 
18 
467 
166 
62 
79 
50 

2 
1 
7 

14 
1 
4 

21 
27 

8 
8 
2 

37 
31 
52 
44 
86 

Görevin çeşidi 

Şakirt 

Derece Sayı 

15 

Toplam 

Maliye ve Saymanlık İşleri Dairesi 

Maliye ve Saymanlık İşleri Dairesi 
Başkanı 3 
Maliye ve Saymanlık İşleri Dairesi 
Başkan yardımcısı 4 
Maliye ve Saymanlık İşleri Dairesi 
Başkan yardımcısı 
Merkez Saymanlık Müdürü 
Şube müdürü 
Başmüfettiş 
S. I. Mesul sayman 
S. II . Mesul sayman 
S. I. Müfettiş 
Şube müdür yardımcısı 
S. I I . Müfettiş 
Kâğıt ve dosya âmiri 
Denetçi 
Kalem âmiri 
Müfettiş yardımcısı 
Kalem şefi 
İnceleyici 
Masa şefi 
Sayman 
S. I. Memur 
S. II. Memur 
Memur adayı 
Şakirt 
Vezne âmiri 
Başveznedar 
S. I. Veznedar 
S. II. Veznedar 
S. I. Bekçi 
S. II. Bekçi 

Toplam 

Hareket Dairesi 

Hareket dairesi başkanı 3 
Hareket dairesi başkan yardımcısı 4 
Hareket dairesi başkan yardımcısı 5 
Müfettiş 5 
Hareket başmüfettişi 6/1 
Başmüfettiş 6/1 

347 

5 
5 
6/1 
6/1 
6/1 
6/2 
6/2 
7 

I 8 
8 
9 
9 
10 
10 
10 
11 
11 
12 
13 
14 
15 
8 
9 
10 
12 
16/1 
16/2 

2 
1 
3 
1 
7 
6 
2 
6 
9 
2 
2 
33 
4 
5 
42 
9 
42 
57 
72 
37 
5 
1 
10 
20 
19 
11 
8 

418 

1 
1 
2 
1 

13 
2 

( Ş, Sayısı": 10 ) 
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Görevin çeşidi 

Şube müdürü 
S. I. Hareket müfettişi 
Şube müdürü jtefröımcısı 
S. II. Hareket müfettişi 
S. I. Gfer ^ f i 
S. II . Gar şefi 
Kalem âmiri 
S. I. istasyon şefi 
Kalem şefi 
Başressam 
S. I. Ambar şefi 
Müfettiş yardımcısı 
S. II. Istöâsyon şefi 
Masa şefi 
•S. I. Tren muayene memuru 
•S. II . Ambar şefi 
Sayman 
İS. I I I . İstasyon şefi 
"S. I. Memur 
•*S. I I . Tfen muayene memuru 
S. I. Ambar saymanı 
S. I. Şef tiren 
S. I I . Memur 
Hareket memuru 
Başyardımcı 
S. II . Ambar saymanı 
S. II . Şeftren 
Yardımcı 

' Başmanavracı 
Memur adayı 
Bagaj köndöktörü 
KondöktÖr 
Manavracı 
Şakirt 
S. I. Lambacı 
S. I I . Lambacı 
Amele çavuşu 
S. I. Bekçi 
Gardifren 
S. I. Makasçı 
Hamalbaşı 
« . II. Bekçi 
S. 11. Makasçı 
Hamal 
Amele 

Derece 

6/1 
6/2 
7 
8 
8 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
15 
16/1 
16/1 
16/1 
16/1 
16/1 
16/1 
16/2 
16/2 
16/2 
16/2 

Sayı 

7 
27 

2 
54 
26 
75 

3 
232 

5 
1 
8 
5 

236 
4 

20 
27 

1 
582 

8 
30 
77 

147 
8 

615 
111 
66 

319 
404 

84 
535 
302 
604 
261 
219 

12 
9 
2 

93 
993 
672 

13 
153 
875 
151 

10 

Görevin çeşidi Derece 

8108 

Sağlık işleri Müdürlüğü 

(Merkez kadrosu) 

Sağlık işleri müdürü 4 
Sağlık işleri müdür yardımcısı 5 
Uzman doktor 6/1 
Başmüfettiş (Doktor) 6/1 
Başmüfettiş 6/1 
S. I. Doktor 6/2 
S. I. Müfettiş 6/2 
S. II. Doktor 7 
Kalem âmiri 9 
S. I. Eczacı 9 
Kalem şefi 10 
S. II. Eczacı 10 
Sayman 11 
S. T. Memur 12 
S. İT. Memur (Sağlık memuru) 13 
Eczacı kalfası 13 
Hemşire (Ebe) 13 
Hemşire 13 
Hastabakıcı 15 
S. II. Bekçi 16/2 
S. II. Hademe 16/2 
Hamal 16/2 

Toplam 

Sağlık İşleri Müdürlüğü 

İşletmeler kadrosu 

Uzman doktor 6/1 
Başmüfettiş (Doktor) 6/1 
Şube müdürü 6/1 
S. I. Doktor 6/2 
S. II. Doktor 7 
S. III. Doktor 8 
S. ITT. Doktor (Diş tabibi) 8 
S. II. Müfettiş (Eczacı) 8 
S. I. Eczacı 9 
Masa şefi 11 
S. "I. Memur 12 

'S. T. Memur (Sağlık memuru) 12 
S. II. Memur 13 
S. II. Memur (Sağlık memuru) 13 
Eczacı kalfası 13 
Hemşire 13 

İ S, Sayısı : 10 ) 
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Görevin çeşidi 

Memur adayı 
Etüv makinisti (kaloriferci) 
Hastabakıcı 
Şakirt 
S. T. Bekçi 
S. I. Hademe 

Derece 

14 
14 
15 
15 
16/1 
16/1 

Sayı 

7 

31 

Kalem şefi 
Masa şefi 
Sayman 
S. 1. Memur 
S. 11. Memur 

Sağlık İşleri Müdürlüğü 
(Hastaneler kadrosu) 

Uzman doktor 6/1 
S. II. Doktor 7 
S. II. Müfettiş (Yönetim müdürü) 8 
S. III. Doktor (Asistan) 8 
S. I. Eczacı 9 
Kalem âmiri 9 
S. II. Eczacı 10 
Kalem şefi 10 
Masa şefi 11 
Sayman 11 
S 1. Memur 12 
Başhemşire 12 
S. II. Memur 13 
Eczacı kalfası 13 
Hemşire 1 3 
Memur adayı 14 
Etüv makinisti (Kaloriferci) 14 
Hastabakıcı 15 
Aşçıbaşı 15 
Telefoncu 15 
Şakirt 15 
S. I. Bekçi 16/1 
S. I. Hademe 16/1 
S. II. Hademe 16/2 
S. II. Bekçi 16/2 

Toplam 

Zatişleri Müdürlüğü 

241 

23 
1 
1 
7 
2 
2 
1 
1 
2 
1 

24 

24 
2 

137 

Zatişleri müdürü 
Zatişleri müdür yardımcısı 
Müfettiş 
Şube müdürü 
Şube müdür yardımcısı 
Kâğıt ve dosya âmiri 
Kalem âmiri 

j 

5 
4 
6/1 
7 
cS 

9 

1 
1 
1 
•) 
•J 

1 
6 

10 
11 
11 
12 
13 

Toplam 

Malzeme dairesi 

Malzeme Dairesi Başkanı 
Malzeme Dairesi Başkan yardımcısı 
Malzeme Dairesi Başkan yardımcısı 
Müfettiş 
Başmüfettiş 
Şube müdürü 
•S. I. Müfettiş 
Şube müdür yardımcısı 
Sipariş şefi 
S. I I . Müfettiş 
Kâğıt ve dosya âmiri 
Kalem âmiri 
Sipariş memuru 
İnceleyici 
Sayman 
S. I. Memur 
S. II. Memur 
Şakirt 

3 
4 
5 
5 
6/1 
6/1 
6/2 
7 
7 
8 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
15 

Toplam 

Hukuk İşleri Müdürlüğü 

Hukuk İşleri Müdürü 4 
Müşavir Avukat 4 
Hukuk İşleri müdür yardımcısı 5 
S. I. Avukat 5 
S. II. Avukat 6/2 
Hukuk işleri âmiri 6/2 
Kalem âmiri 9 
Kalem şefi 10 
Masa şefi 11 
S. I. Memur 12 
S. II. Memur 13 
Memur adayı 14 

Toplam 

Liman İşleri Dairesi 

Liman İşleri Dairesi Başkanı 3 

( S. Sayısı : 10 ) 



70 — 
Görevin çeşidi Derece Sayı 

Liman işleri Dairesi Başkan yar
dımcısı 
Müfettiş 
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 başpuvantörü 
S. I I . Vapur makinisti 
Vesait şefi 
Masa şefi 
Sayman 
S. I I . Ambar şefi 
S. I. Ressam 
S. I. Memur 
Başpuvantör 
Deniz puvantörü 
S. I. Römorkör kaptanı 
S. I. Römorkör makinisti 
S. I. Ambar saymanı 
S. II. Memur 
S. II . Ambar saymanı 
Başyardımcı 
S. I I . Römorkör makinisti 
S. I. Şoför 
Yardımcı 
Puvantör 
S. II. Telefon tesisat memuru 
S. I. Yol çavuşu 
S. III . Römorkör kaptanı 
S. II . Şoför 
S. III . Römorkör makinisti 
Memur adayı 
Lostromo 
Mavna kaptanı 
Telefoncu 
Mağazacı 
Şakirt 
Römorkör ateşçisi 
Tayfa 
S, I, Bekçi 

4 
4 
6/1 
6/2 
7 
8 

8 
9 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
15 
15 
16/1 
16/1 
16/1 

1 
1 
5 
3 
1 
1 
7 
1 
2 
9 
3 
8 
3 
1 
1 
2 
3 
3 
11 
1 
17 
3 

14 
7 
6 
12 
7 
2 
1 
55 
7 
1 
1 
6 
4 
3 
11 
4 
9 
3 
15 
4 
6 
15 
53 

Görevin çeşidi 

S. I. Hademe 
S. II. Hademe 
S. II. Bekçi 

Toplam 

Derece Sayı 

16/1 5 
16/2 3 
İÜ/2 3 

361 

Daire Müdürlüğü 

Daire müdürü 
Masa şefi 
S. I. Şoför 
Memur adayı 
Şakirt 
S. I. Hademe 
S. I. Bekçi 
S. II. Hademe 
Hamal 

9 
11 
13 
14 
15 
16/1 
16/1 
16/2 
16/2 

Toplam 

İşletme Müdürlükleri 

Toplanı 

Haydarpaşa Satmahna Komisyonu 

Müfettiş 4 

1 
1 
2 
4 
1 

49 
17 
74 
21 

170 

S. I. işletme müdürü 
S. II. İşletme müdürü 
Müfettiş 
İşletme âmiri 
Başmüfettiş 
Liman ve rıhtım müfettişi 
Kâğıt ve dosya âmiri 
S. II. 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 
S. 11. Bekçi 

3 
4 
5 
6/1 
6/1 
7 
8 
8 
9 
9 

10 
1.1 
11 
12 
13 
14 
15 
16/1 
16/1 
16/2 
16/2 

7 
5 
3 
1 
1 
1 
8 
1 

23 
1 

28 
27 
31 
62 
60 
64 
18 

167 
9 

178 
10 

705 

( S. Sayısı : 10 ) 



Görevin çeşidi Derece Sayı 

Şube Müdürü 
Sipariş şefi 
Kâğıt ve dosya âmiri 
Sipariş memuru 
İnceleyici 
Sayman 
S. I. Memur 
S. II. Memur 
Memur adayı 
Şakirt 

6/1 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Toplam 

Gider tertiplerinden ücret alanlar 

Malzeme Lâboratuvar Müdürlüğü 

Şube müdürü 
Teslim alma Şefi 
S. II. Müfettiş 
Kalem âmiri 
Sipariş memuru 
İnceleyici 
Sayman 
S. I. Memur 
S. II. Memur 
S. I. Şoför 
Mağazacı 
Amele çavuşu 
Uzman amele 
S. I. Bekçi 
S. I. Hademe 

6/1 
7 
8 
9 
9 
10 
11 
12 
13 
13 
15 
16/1 
16/1 
16/1 
16/1 

21 

Müfettiş (Müdür) 
Baş Müfettiş (Baş Kimyager) 
S. I. Müfettiş (Kimyager) 
S. I. Kimyager 
Sayman 
S. II. Memur 
Lâboratuvar kalfası 
S. I. Bekçi 

4 
6/1 
6/2 
9 

11 
13 
13 
16/1 

1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 

11 

Malzeme TesUmalnıa ve Yollama Şubesi 

Toplam 

1 
2 
1 
1 
6 
3 

13 
8 
5 
2 
2 
1 
8 
4 
2 

59 

Görevin çeşidi 

Mağazalar 

S. I. Mağaza şefi 
S. II. Mağaza şefi 
Kalem âmiri 
Sipariş memuru 
Kalem şefi 
İnceleyici 
S. I. Şef reyyon 
Sayman 
S. I. Memur 
S. I I . Memur 
S. I. Şoför 
Memur Adayı 
S. II. Şoför 
Mağazacı 

Uzman amele 
Amele çavuşu 
S. I. Hademe 
S. I. Bekçi 
S. II. Hademe 
Amele 

Toplam 

Yol atelyeleri 

Müfettiş 
Yol Atelyesi müdürü 
S. I. Atelye müdürü 
Baş Mühendis 
S. I. Atelye müdür yardımcısı 
S. I. Yol müfettişi 
S. I. Diplomalı mühendis 
Mühendis Şube Şefi 
Teslim alma şefi 
Atelye işletme mühendisi 
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 
S. I. Ustabaşı 
S. I. Şef reyyon 
Masa şefi 

Derece 

6/2 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
11 
12 
13 
13 
14 
14 
15 
16/1 
16/1 
16/1 
16/1 
16/2 
16/2 

4 
5 
5 
5 
6/1 
6/2 
6/2 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
11 

Sayı 

8 
2 
8 
6 
1 

22 
30 
39 
37 
48 

6 
11 

3 
36 
84 
11 
12 
41 

5 
46 

456 

1 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
8 
1 
3 

13 
2 
1 
1 

( S. Sayısı : 10 ) 



(»örevin çeşidi Derece Sayı 

Sayman 
S. I. Kısım şefi 
S. TT. Ustabaşı 
S. T. Makinist 
S. TT. Ressam 
8. 11. Kısım şefi 
Ş. T. Memur 
Baş revizör 
Baş puvantör 
S. T. Sabit makinist 
S. II. Memur 
Lâboratuvar kalfası 
S. I. Şoför 
Puvantör 
Memur adayı 
S. II. Şoför 
Lokoateşçisi 
Şakirt 
Telefoncu 
Sabit Makine ateşçisi 
S. I. Bekçi 
S. T. Hademe 
Bahçıvan (Fidanlıklar için) 
S. İT. Bekçi 
S. II. Hademe 

11 
11 
11 
11 
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 

5 
6 
r 

1 
1 
3 

13 
1 
2 
9 

14 
1 
1 
5 
9 
1 
1 
7 
1 
6 

11 
7 

21 
5 

11 

Toplam 201 

Cer Atelyeleri 

Müfettiş 
SL I. Atelye Müdürü 
S. I. Atelye Müdür yardımcısı 
S. I. Diplomalı Mühendis 
Fabrika Kısım âmiri 
S. II. Atelye Müdürü 
Atelye işletme Mühendisi 
B. 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 
Kimyager 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
S. II . Merkez fen memuru 

4 
5 
6/1 
6/2 

.6/2 
6/2 
7 
7 

. 8 
8 

. 8 
8 
9 
9 
9 

10 
10 

1 
1 
7 

10 
8 
1 
6 
1 

15 
11 
17 
3 

23 
1 
7 
4 

24 

72 — 
Cöreviıı çeşidi Derece Sayı 

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 
Manevracı 
Aşçıbaşı 
Mağazacı 
Telefoncu 
Şakirt 
Sabit makine ateşçisi 
S. I. Bekçi 
S. I. Hademe 
S. II. Hademe 
S. II. Bekçi 

10 
11 
11 
11: 
11 
11 
12 
12, 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
16/1 
16/1 
16/1 
16/2 
16/2 

45 
6 
6 
6 
3 
4-

21 
2 
5 
1 

32 
2 

21 
36 
1 
2 
1 
2 
2 
2 

35 
5 

27 
13 
4 

26 

Toplam 450 

Çeltek Madeni 

Müfettiş (işletme âmiri) 
S. I. Diplomalı mühendis 
Kalem âmiri 
S. II. Merkez fen memuru 
S. I. Sürveyyan 
S. I. Memur 
Başpuvantör 
S. I. Nezaret makinisti 
S. II. Memur 
Pııvantör 
S. I. Yol çavuşu 
Mağazacı 
Şakirt 
S. I. Bekçi 

5 
6/2' 
9 

10 
12 
12 
12 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16/1 

1 
1 
1 
1 
li 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 

Toplam 18 

( S . Sayısı: 10) 



Görevin çeşidi Derece Sayı 

Basımevi 

S. I. Atelye müdürü 
Fabrika kısım âmiri 
S. I. Atelye şube âmiri 
Sipariş memura 
Kalem, âmiri 
İnceleyici 
S. I. Şef *eyyon 
S. I. Ustabaşı 
Basressam 
Sayman 
Başpuvantör 
S. II. Memur 
S. I. Şoför 
Puvantör 
Memur adayı 
S. I. Hademe 
S. I. Bekçi 
S. II. Bekçi 
Amele 
S. II. Hademe 

5 
6/2 
8 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
11 
12 
13 
13 
14 
14 
16/1 
16/1 
Iff/2 
16/2 
16/2 

Toplam 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
8 
1 

35 

ftemiryol Meslek Okulu 

Müfettiş (Müdür) 
S. I. Müfettiş (Müdür yardımcısı) 
S. II. Müfettiş (öğretmen) 
Kalem âmiri (öğretmen) 
Kalem şefi (öğretmen) 
Masa şefi (öğretmen) 
Sayman 
S. I. Memur (Ambar memuru) 
S. I. Memur 
Hemşire 
S. II. Memur (Ambar memuru) 
S. I. Hademe 
S. I. Bekçi 
S. II. Hademe 

5 
6/2 
8 
9 

10 
11 
11 
12 
12 
13 
13 
16/1 
16/1 
16/2 

1 
2 
6 
8 
8 
5 

8 
2 

27 

Toplam 72 

Sanat Okulu 

Başmühendis (Okul müdürü) 5 1 
S. I. Atelye şube âmiri (Eğitim ve 
öğretim şefi) 8 1 

78 — 
ı Görevin çeşidi Derece 

S. I. Atelye şube âmiri (Okul mü
dür yardımcısı) 
S. II. Atelye şube âmiri (Meslekî 
öğretmen) 
S. II. Atelye şube âmiri (Okul 
atelye şefi) 
Kalem âmiri (Nazari öğretmen) 
Kalem âmiri (Yönetim şefi) 
Kalem şefi (öğretmen) 
Kalem şefi (Nazari öğretmen) 
S. I. Ustabaşı (Atelye ustabaşısı) 
S. II. Merkez fen memuru (Mes
lekî öğretmen) 
Şef montör (el işi ve torna öğret
meni) 
Masa şefi (Müzakereci öğretmen) 
Şef montör (Ameli öğretmen) 
Sayman 
S. I. Memur (öğretmen) 
S. I. Memur (Eğitmen) 
S. I. Memur (Müzakereci öğret
men) 
Montör (Ameli öğretmen) 
S. II. Memur 
Memur adayı 
Hasta bakıcı 
Ahçıbaşı 
Sabit makine ateşçisi (Kalori
ferci) 
S. 1. Haldeme 
S. I. Be&çi 
S. II. Hademe 
S. II. Bekçi 

8 

9 

9 
9 
9 

10 
10 
10 

10 

11 
11 
11 
11 
12 
12 

12 
12 
13 
14 
15 
15 

16/1 
16/1 
16/1 
16/2 
16/2 

Toplam 

öğrenci pansiyonları 
S. II. Müfettiş (Müdür) 
Kalem âmiri (Müdür) 
Kalem şefi (öğretmen) 
Masa şefi (öğretmen) 
Sayman 
S. I. Memur (öğretmen) 
S. I. Memur 
S. II . Memur (Ambar memuru) 
Hemşire 
Memur adayı 

8 
9 

10 
11 
11 
12 
12 
13 
13 
14 

(S. S » m : »") 



Görevin çeşidi 
— 74 — 

Derece Sayı 

S. I. Bekçi 
S. I. Hademe 
S. II. Hademe 

Toplam 

Yatılı ilk okullar 

S. II. Müfettiş (Müdür) 
Kalem âmiri (Müdür) 
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 

Toplam 

Liman atölyeleri 

Ş. I. Atelye şube âmiri 
S. II. Atelye şube âmiri 
Kalem şefi 
S. I. Ustabaşı 
Masa şefi 
Sayman 
Montör 
Puvantör 
Memur adayı 
S. I. Hademe 
S. I. Bekçi 

Toplam 

Dikimevi 

S. I. Atelye Müdürü 
Şube müdür yardımcısı 
Kalem âmiri 
Sipariş memuru 
S. I. Şef reyyon 
Sayman 
S. I. Memur 

16/1 
16/1 
16/2 

9 
10 
11 
12 
12 
13 
13 
13 
16/1 
16/1 
16/2 

8 
9 
10 
10 
11 
11 
12 
14 
14 
16/1 
16/1 

2 
2 

17 

34 

1 
2 
5 
4 
7 
2 
2 
2 
1 
1 

11 
15 

53 

19 

Görevin çeşidi 

BaşpuvantÖr 
S. II. Memur 
Puvantör 
Mağazacı 
Uzman amele 
S. I. Bekçi 
S. I. Hademe 
S. n . Hademe 

Derece Sayı 

12 
13 
14 
15 
16/1 
16/1 
16/1 
16/2 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

Toplam 26 

Trabzon - İran transit yolu otobüs kamyon ve 
Otomobil işletmesi 

İşletme Müdürlüğü 

S. II. İşletme Müdürü 
Kalem âmiri 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. I. Bekçi 
S. I. Hademe 

Toplam 

4 
9 
11 
12 
16/1 
16/1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Cer 

S. II. Cer Müfettişi 
S. I. Nezaret makinisti 
S. II. Memur 
S. I. Şoför 
S. II. Şoför 
S. n . Hademe 
S. n . Bekçi 
Hamal 

8 
12 
13 
13 
14 
16/2 
16/2 
16/2 

1 
1 
1 
12 
48 
1 
3 
2 

Toplam 69 

Saymanlık 

5 
7 
9 
9 
10 
11 
12 

1 
1 
1 
1 
1 
4 
6 

Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II. Veznedar 
S. n. Memur 
S. II. Hademe 

11 
12 
12 
13 
16/2 

1 
1 
1 
1 
1 

Toplam 

( S. Sayısı: 10 ) 
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Derece Sayı 

Hareket 

S. I. İstasyon şefi 
S. I. Tren Muayene memuru 
S. m . İstasyon şefi 
Hareket memuru 
S. I. Bekçi 
S. II. Bekçi 
Hamal 

Toplam 

Hekimlik 

S. I. Doktor 

10 
11 
12 
13 
16/1 
16/2 
16/2 

6/2 

2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 

11 

Görevin çeşidi Derece Sayı 

S. H. Hademe 16/2 

Toplam 

Hukuk 

S. II. Avukat 6/2 

Gider tertibinden ücret alanlar 

S. I. Şef reyyon 
Sayman 
S. I. Bekçi 

10 
11 
16/1 

Toplam 

Gider tertibine dâhil olup Oenel Müdürlükçe ihtiyaca göre çalıştırılacak hizmetliler kadrosu 

Şefmontör 
S. I. Sürveyyan 
Montör 
S. II. Süveyyan 
S. I. Yol çavuşu 
S. II. Yol çavuşu 
Telgraf çavuşu 

[1 ] SAYILI CETVEL 

11 
12 
12 
13 
14 
15 
15 

199 
94 
25 
19 
517 
554 
69 

Amele çavuşu 
Yol çavuş yardımcısı 
Yol bekçisi 
Drezinör 
Uzman amele 
Amele 

16/1 38 
16/1 920 
16/1 160 
16/1 228 
16/1 2438 
16/2 2612 

S. I. Usta 
S. H. Usta 
S. I. İşçi 
s. n. işçi 
İşçi yardımcısı 

[2 ] SAYILI CETVEL 

1 
2 
3 
4 
5 

784 
1236 
2137 
2845 
1764 

Dördüncü sene çırağı 
Üçüncü sene çırağı 
İkinci sene çırağı 
Birinci sene çırağı 

6 
7 
8 
9 

111 
124 
105 
127 

17106 

(S . Sayısı: 10) 



76 
1. — Ücretleri gider bölümlerinden ödene

cek memur ve hizmetlilerden; Şefmontör ve 
motörler, sabit makinistler, sürveyyanlar, yol 
çavuş ve yardımcıları, telgraf ve amele çavuş
ları, sabit makine ateşçileri, drezin örler, yol 
bekçileri, amele ve hamallarla 3173 sayılı 
kanuna ilişik iki sayılı f-.etvel.de yazılı bulunan 
hizmetliler kadrolarını gerekli hallerde gider 
tertibine dâhil kadrolar toplamının % 5 ine ka
dar artırmağa Genel Müdürlük yetkilidir. 

2. — Genel toplam içinde kalarak gerek
tikçe ödenekleri ayni madde içinde bulunan 
kadrolar arasında yer değiştirmeğe Genel Mü
dürlük yetkilidir. 

S. — Leninakan ve Meydanıekbezde Türk 
toprağı dışındaki demiryolu kısımlarında vazi
fe gören yol, cer ve hareket memur ve hizmet
lilerinin ücretlerine ek olarak öteberi tertibin
den verilecek ödeneklerin miktarı Genel Mü
dürlükçe tayin olunur. 

Ek Görev Tazminatı 

Hastaneler Baştabip ücretleri 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Ankara Hastanesi Baştabibi 
Eskişehir Hastanesi Baştabibi 

1 150 
ı ı no 

( S. Sayısı: 10) 
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Çeşidi 

Hasta nakliye 
kamyoneti 
Sıhhiye otobüsü 
Kamyon 

» 

» 
» 

> 

• & 

Motosiklet 

Bisiklet 

» 

Binek ata 
Bisiklet 

Yük hayvanı 

» » 
> > 

Bisiklet 

» 

Markası 

Ford 

Hudson 
Ford 

Şevrole 

Fordson 
Ford 

> 

Şevrole 

D. K. V. 

N. S. U. 

Adler 

— 
Baronia 

— 

— 
— 
Koris 

X New-Btadgoıı 

Toştt kadrosu 

Motor No. 

18263599 

152500 
5199872 

836573 

119770 
3409530 

1290966 

835501 

847962 

1333231 

1179752 

— 
(Fabrika nu
mara koyma
mış) 

^~ 

— 
— 
— 

— 

Göreceği iş 

Merkez emrinde (Aydın hattından devr 

> > 
İzmir Basımevi hizmetinde (İdarî 
nakliyatı için) 
Eskişehir mağazası hizmetinde (Samsu 
hil hattından devren) 
Ankara mağazası hizmetinde 
Ankara mağazası hizmetinde (Samsun 
hattından devren) 
İzmir mağazası hizmetinde (Samsun 
hattından devren) 
İzmir mağazası hizmetinde (Aydm hat 
mubayaasmdaki kıymeti) 
Merkez hizmetinde (Bakanlıklar ve sair d 
irle irtibatı temin için) 
Malatya işletmesi hizmetinde (Şehirin u 
lığı dolayısiyle irtibatı temin için) 
Adana işletmesi hizmetinde (Şehirin uz 
ğı dolayısiyle irtibatı temin için) 
Çeltek maden mühendisliği hizmetinde 
2 nci işletme hizmetinde (Karabük tese 
bürosu \\e istasyon ve fabrika arasmda 
batı temin için) 

Çeltek maden mühendisliği emrinde 

» > > 
» » » 

Mersin limanı emrinde (Liman şirketi 
devren) 

> > > 



w No. Çeşidi 

Kamyon 

Kamyonet 

Markası Motor No. Göreceği iş 

Dodge 

Pejo 

T. 118-60505 

58690 

*~*. 
Ui 

WL 

1 
o 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

2 

4 

1 

30 

2 

1 
1 
1 

Kamyon 
» 
» 
» 
» 

» 
Otobüs 

Bisiklet 

» 

> 

Bisiklet 

Kamyon 

Kamyon 

Kaptıkaçtı 
Ambulans 
Sıhhiye otobüsü 

Şevrole 
» 
» 

Dodge 
s-

» 
Fargo 

625643 
627045 
627147 

T. 118-66048 
T.118-51729 

T.118-62497 
T. 118-141824 

"tf Y 

3 ncü işletme hizmetinde (Ilıca - Palam 
luk hattmm malzeme nakliyatı için) 
Merkez emrinde (Mülga Limanlar Umum 
dürlüğünden iskenderun limanının ida 
intikalinde devren alınmıştır) 

Sivas cer atelyesi hizmetinde. 
Halkapınar cer atelyesi hizmetinde. 
Ankara mağazası hizmetinde. 
Ankara motor atelyesi hizmetinde 
Transit deposu (Trabzon - Iran yolu im 
ve teftiş işlerinde) 
Haydarpaşa mağazası hizmetinde. 
Kayseri! pansiyonu öğrencilerini ta 
işinde. 

Yeniden alınacaklar 
7 nci işletme emrinde (Şehirin uzaklığı 
layısiyle irtibatı temin için) 
Merkez emrinde (Bakanlıklarla idare ara 
da irtibatı temin için) 
iskenderun ve Mersin limanları hizmeti 
(Şehirin ve iskelelerin uzaklığı dolayısiyle 
tibatı temin için) 
iskenderun gereç gümrük ve teslimalma 
rosu için. 
Cer servisi emrinde (Ormanlardan istasyo 
ra kereste, travers ve genel gereç taşımak i 
iskenderun limanı hizmetinde (Limanlara 
le taşımak için). 
Çeltek işletme amirliği hizmetinde. 
Ankara hastanesi için. 
Ankara hastanesi için 



Çeşidi 

Kanun 

— 79 — 
D - CETVELİ 

Gelirlerin dayandığı kanun, karar ve Tüzükler 

Tarihi No. özeti 

17. 4 .1338 
4. 2 .1340 

24. 5 .1340 

8. 2 .1341 

5. 4 .1341 

27. 6 .1926 

222 
406 

506 

551 

601 

904 

81. 5 .1927 1042 

18. 

80. 

2. 

24. 

31 , 

31. 

30. 

6 

1 

6 

4 

5 

5 

3 

.1927 

.1929 

.1929 

.1930 

.1930 

.1930 

.1931 

1147 

1483 

1524 

1593 

1667 

1673 

1791 

30. 5 .1931 
28 .12 .1935 

81. 5 .1934 

1815 
2376 

2488 

Cezaların beş misline iblâğ edilmesine dair. 
Telgraf ve Telefon Kanununun Telefon ve telgraf 
müvezzilerinin vazife esnasında Demiryollarından 
parasız istifade edeceklerine dair 15 nci maddesi. 
Bağdat hattının Konyadaıi başlıyan kışımın m işle
tilmesi hakkındaki 5 nci maddesi. 
Askerî malûllerin terfihi hakkındaki kanunun 8 
nci maddesi. 
Şeker fabrikalarına bahşolunan imtiyazat ve uıua-
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 taıai'iudan nısıf ücretle naklolunur). 
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 
Şimendiferlerde işletme nizamnamesi mucibince 
nakli memnu olan mevaddı infilâkiyenin nakîino 
müsaade edilmiştir. 
Alelumum tarifeler hakkında idare encümeninin 
karar ittihaz edeceğine dair olan 6 ncı maddesi. 
Samsun - Sahil hattının işletilmesine dair olnn 
kanunun 3 ncü maddesi. 
Hıfzıssıhha Kanununun 2 nci fasıl 57 ve 75 nci 
maddeleri. (Kuduz musaplarının fakirlerinin te
davi yerlerine parasız nakli hakkında). 
Cibayet olunan varidatın kuruştan az kesirlerinin 
kuruşa iblağ edileceğine dair 2 nci maddesi. 
Beynelmilel yolcu ve eşya nakliyatı mukavelelerine 
(C. î. V. ve C. î. M.) e iltihakımıza dair. 
Cenevre'de 27 Temmuz 1929 da imzalanan muka
velenin tasdikma dairdir. (Mukavelenin 38 nci 
maddesi gereğince esirlere gönderilecek eşya parasız 
taşınır.) 
Mudanya - Bursa Demiryolunun satın alınması. 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı kanunu
nun birinci maddesi. (Maden sularına ve şişelerine 
tenzilât.) 
İzmir - Kasaba ve Temdidi hatlarının isletilmesi. 

( S. Sayu» : 10) 
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Çeşidi 

Kanun 

Tarihi 

4 . 6 .1934 

14 . 6 .1934 

22 .12 .1934 

12. 6 .1935 
8 . 6 .1930 

8 . 6 . 1 9 3 6 

No. 

1 . 2 . 1 9 8 7 

8 . 2 . 1 9 3 7 

28 . 4 .1937 
5 . 5 . 1 9 3 7 

7 . 6 .1937 

14. 6 .1937 

17.12.1937 

15 .12 .1937 

10 . 6 .1938 

Özeti 

2495 Yunan Parlamento -azasının parasız seyahatlarına 
dair. 

2510 îskân Kanununun 5 .1 .1935 tarihli nizamnamesi
nin 42 nci maddesi. (Meccanen veya asgari tarife 
ile nakiller.) 

2641 Demiryollarla beynelmilel eşya ve yolcu nakliyatına 
dair mukavelenin tasdiki hakkında. 

2784 Aydın Demiryollarının işletilmesi. 
3004 Belediye ve hususi idarelerden idaremize devredi

len iskelelerin müstenidatı olan kanundur. (Mad
de 5). 

3008 «Resmî iş ve işçi bulma teşkilâtının tavassutu ile 
iş bulmuş olan işçilerin çalışacakları yere gitmele
rinde bu teşkilât tarafından verilen vesikalar üze
rinde Devlet vesaiti nakliye ücretlerinden % 50 
tenzilât yapılır» şeklinde olan 71 nci maddesi. 

3108 Posta Kanununun 53 ncü maddesini tadil eden bu 
kanun, posta nakliyatının âdi trenlerde parasız ve 
sürat katarlarında ücretle yapılacağına dair hük
mü ihtiva etmektedir. 

3116 Orman Kanununun 94 ncü maddesi. (Yangın sön
dürmek üzere sevkedileceklerin 1/3 ücretle nakle
dileceklerine dair.) 

3159 Şark Demiryollarının işletilmesine dair. 
3163 Trabzon - Iran transit yolunda otobüs ve kamyon 

işletilmesi hakkında. 
3217 Türkiye Cumhuriyetiyle îran Devleti Şehinşahisi 
" , ' f" arasında imza edilmiş olan transit anlaşmasının 

• tasdiki hakkında. 
3259 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.) 

8284 Bazı maden hurdalarının dışarı çıkarılmasının ya
sak edilmesi ve satmalmması 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.) 

3282 Büyük Millet Meclisi âzalarının parasız seyahatle
rine dair. 

3437 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 alınaca-
cağma dair). 

( S . Sayısı: 10) 



Çeşidi Tarihi 
81 

No. Özeti 

Kanun 

28. 
29. 

9. 

, 6 

6 

1 

.1938 

.1938 

.1939 

3522 

3530 

3554 

Nisamname 
» 
» 

Karar 

18. 
30. 
20. 
4. 

5 
5 
12 
6 

.1872 

.1283 

.1934 

.1941 

212. 6 .1938 3473 Mahrukat kanununun 5 nci maddesi. (Vekiller He
yeti karariyle % 50 ye kadar tenzilât yapılacağına 
dair.) 

24. 6 .1938 3487 Nafıa Bakanlığı inşaat dairesi tarafından nakletti
rilecek demiryol inşaat malzemesinin ücretlerine 
ve buna müteferri muamelâta dair olan birinci 
maddesi. 
Karabük demir ve çelik fabrikaları kanununun 
birinci maddesi. 
Beden terbiyesi kanununun 23 ncü maddesi. 
(Sporculara % 50 tenzilât yapılacağına dair.) 
Kırşehir ve Yozgat vilayetleriyle Keskin kazasın-
daki yer sarsıntısı dolayısiyle yapılacak inşaat ve 
tamirat için Kızılay tarafından sevkedilecek iu-
şaat malzemesinden nakil ücreti alınmayacağına 
dair,. 
Samsun limanının idaremize devrinde istinat edi
len koron. 
Ecnebi Devletlerden temin edilen malzemenin rıh
tım ücretleriyle ardiye resminden muafiyeti hak
kında kanun. 
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 
İskenderun limanının işletilmesi hakkında. 
Mersin limanının işletilmesi hakkında. 
Değer konmuş nakliyatta beyan edilen kıymetin on 
binde birinin prim olarak almacağma 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. 
İşletme Nizamnamesi. 
Demiryollar Zabıta Nizamnamesi. 
Trabzon - îran transit yolu işletme nizamnamesi. 

3/15910 Hava Kurumunun havacılık dairesi mensuplarının, 
4004 sayılı kanundaki ücretlerle taşınmaları 
hakkında. 

7 

9. 

21. 

4. 

22. 
14. 
14. 
25. 

14. 

Sİ. 

. 6 

10 

4 

7 

9 
8 
8 
12 

1 

5 

1989 

;i939 

.1941 

.1941 

.1941 

.1942 

.1942 

.1942 

.1943 

.1944 

3633 

3729 

4004 

4090 

4128 
4301 
4303 
4341 

4373 

4572 

( S. Sayısı: 10) 
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Çeşidi Tarihi No. öwtİ 

Karar 22 . 6 .1943 2/20162 Esas tarife emsalinin hamallık işlerinde 20 ve na
kil ücretleriyle diğer masraflarda 10 a çıkarıldı
ğına dair. 

» 6 .1 .1944 233 Samsun Limanındaki hususi idare ve belediyeye ait 
iskelelerin Devlet Demiryollarına devri hakkındaki 
K/497 sayılı kararın yürürlüğe konulması. (232 
sayılı karar ile ilgilidir.) 

» 29. 1 .1944 358 Samsun Limanmm Devlet Demiryollarına devri 
hakkındaki K/503 sayılı kararın yürürlüğe konul
ması hakkmda. 

» 8 . 6 . 1 9 4 4 3/1003 1483 sayılı kanunun 8 nci maddesine göre Devlet 
Demiryolları şebekesi üzerinde ücretsiz seyahat 
edecekler ve seyahat esasları. 

E - CETVELİ 

2847 ve 3173 sayılı kanunlara bağlı olmıyan 
geçici hizmetliler 

Görevin çeşidi 

Mekanoğraf 
Daktilo şefi 

> 
Başterzi 
Makastar terzi 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Dalgıç 
Laborant 
Dağıtıcı 
Bahçıvan 

Toplam 

Sayı 

1 
1 
8 
1 
3 
6 
6 
2 
2 
2 
2 

34 

Ücret 

300 
200 
175 
490 
250 
170 
110 
200 
175 
120 
200 

j . M H i l ı ı ı 

( S. Sayısı: 10) 
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1947 yılı 

Orman G. M. Bütçesi 



Orman Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanunu ta
sarısı ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/25) 

T. G. 
Başbakanlık 30 .IX . 1946 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/644, 6/2312 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Katma bütçe ile idare edilen Orman Genel Müdürlüğünün, Bakanlar Kurulunca 30 . IX . 1946 
tarihinde Büyük Millet Meclisine sunulması kararlaştırılan 1947 yılı Bütçe Kanunu tasarısının ge
rekçesi ve ilişiklikleriyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

B. : 1 - M. : 1 — Memurlar aylığı 6 527 400 lira 

Merkez ve iller aylıkları : 7 316 400 
Kadroya göre hesap edilmiştir. Bir kısım mühendislerin askerden terhislerine ve fa

külteden çıkacakların da vazifeye iltihak tarihleri nazarı dikkate alınarak bunların 
dokuz ve beş aylık ödenekleri hesap edilmek suretiyle konulmuştur. 

4598 sayılı kanunla terfi edenlerin fark aylıkları 199 500 
4598-sayılı kanuna göre 1947 yılında terfi edeceklerin fark aylıkları 276 300 

Toplam 7 792 200 
(L) cetveli muhteviyatı olup düşülen kadroya göre % 10 dan fazlasiyledir 1 264 800 

v 
Bütçeye konulan 6 527 400 

M. : 2 — Açık aylığı (60 000) lira 
1946 yılı bütçesine konulan yirmi beş bin liralık ödenek ihtiyaca kâfi gelmemiş olduğundan I / I 

aylık bölümünden yirmi bin lira aktarılmak suretiyle ihtiyaç temin edilmiştir. Aylıkların yeni tu
tarına ve açıkta olanların alacakları aylıklara göre hesap edilerek altmış bin liralık ödenek konul
muştur. 

M. : 3 — Emekli, dul, yetim aylık ve ödenekleri (311 000) lira 
1946 yılı bütçesiyle alman yüz altmış bin liralık ödenek yıl sonuna kadar olan ihtiyaca kâfi 

gelmediğinden Genel Muhasebe Kanununun 48 nci maddesi gereğince otuz bin liralık munzam öde
nek alınmıştır. Hâlen 306 emekli vardır. 1947 yılında emekliye ayrılacak dul ve yetim kalacaklar da 
tahminî bir surette hesap edilerek aynı yardımlariyle birlikte bunlara yapılacak zam da nazarı 
dikkatte bulundurularak üçyüz on bir bin liralık ödenek konulmuştur. 

B. : 2 - M. : 1 — Memurlar ücreti (204 640) lira 
Aylıklarını yeni tutarına göre hesap edilen miktarları üzerinden memurlar 4644 sayılı kanun 

( S. Sayısı : 12 ) 



— s -
katearMlç^li iefefi*kî»e teşmil ekmediği için bareme tâbi ücrettiler henüz maaşa geçiriîeme-
Tt&föt. 206 100 
Fidanlıklar: 10 800 
Orta Orman Okulları: 37 400 
Avulıatia*: 179 700 

Toplam 434 040 
1947 yılında mevkuf tutulacak kadro karşılığı 
(L) cetveli 229 500 

204 540 

M. : 2 — Hizmetliler ücreti (370 740) lira 
Merkez: 70 320 
İller: 44 100 
Fidanlıklar: 223 680 
OrıfcaJ» Oktan : •' 32 640 

Toplam 370 740 

Geçen yıla göre mukayes© eetveli ilişiktir. Hakiki ihtiyaç ve âzami tasarruf prensiplerine göre 
hizmetliler miktarı tesbit edilmiştir. 

M. : 3 — Geçici hizmetliler (82 620) lira 
örttıan1 Kantara hükümleri dâiresinde teşkil edilen tahdit komisyonu hukukçu âza ve kâtiple-

riyte kântmen verilmesi lâzım gelen ücret tutariyle bu tertipte ahnacak zaruri diğer ihtiyaca 
göre hesap edilmiştir. 

: M. : 4 — Askerlik ders öğretmenleri ücreti (855) lira 
Bolu ve Bursa Okulları için geçen yıla göre hesap edilerek 855 lira konulmuştur. 

B. : 3 — 4805 sayıh kanun gereğince ödenecek :% 5 emeklilik keseneği (354 915) lira 
Aylıklardan ı% 5 326 370 
Ücretlilerden % 5 10 22Y 
Hizmetlilerdeır.% 5 ı 18 318 

i v 

Bütçeye konulan 354 915 

B. : 4 — Geçici tazminat (47 000) lira 
Ankara 'da bulunan memurların adedine göre hesap edilerek geçen yıl bütçesinin aynı olarak 

kırk yedi bin liralık ödenek konulmuştur. 

B, : 5 — İ683sayıfekaauau» 58 nei madde&i gereğine* verilecek emekli ikramiyesi (20 000) lira 
1947 yılıada Mlfül 30 sen«yi ikınal etmiş olanlardan emekliye ayrılaeaklarm adedi tahmin edi

lerek geçen yılın aynı olarak yirmibin lira konulmuştur, t 

BJ : 6-- M; : 1'— Çocuk aammt (412000) lira 
Beher* ço<ralt için verilau»i düşünülen 10 lira üzerinden ve mevcut çocuk miktariyle doğa

caklar-t*ktraa»o^ı^ kastedilerek k^jat^hnuştnr. 

M. : 2 — Yakacak zammı (15 000) lira 
1946 yılı bütçesine konulan yedi bin liralık ödenek ihtiyacı karşılamadığından aynı yardım* 

( & Sayan - 12) 
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dan sekiz bin liralık ödenek aktarılmak suretiyle ihtiyaç karşılanmıştır. Artış sebebi de yakacak 
zammı almağa müstahak yerlerde işletme kurulması ve buralardaki memur adedinin artırılma-
smdandır. 

M. : 3 — Doğum yardımı (35 000) lira 
Geçen yılın 9. aylık doğum adedine göre yapılan ödeme ve aylıkların yeni tutarı gözönünde 

bulundurularak geçen yıla nazaran onbeş bin lira fazlasiyle otuzbeş bin liralık ödenek konul
muştur. 

M. : 4 — ölüm yardımı (25 00.0) lira 
Geçen yılın ödemeleri ve aylıkların yeni tutarı gözönünde bulundurularak geçen yıla naza

ran on bin lira fazlasiyle yirmi beş bin liralık ödenek konulmuştur. 

B. : 7 — 1437 sayılı kanun gereğince verilecek avans (6 400) lira 
Bu yıl fakülteden çıkacak parasız yatılı 64 öğrenci için 100 lira hesabiyle geçen yıl bütçesine 

nazaran iki bin yediyüz lira fazlasiyle altı bin dörtyüz lira konulmuştur. 

B. : 8 — Merkez büro giderleri (20 000) lira 
Geçen yıl olduğu gibi tasarruf prensiplerine riayet edilmek suretiyle kırtasiyeden on bin lira 

döşeme ve demirbaştan yedi bin lira, aydınlatmadan ikibindokuzyüz lira, ısıtmadan binbeş 
yüz lira noksaniyle üç bin beşyüz lira, öteberi giderlerinden bin lira noksaniyle beş bin liralık 
ödenek konulmuştur. 

B. : 9 — İller büro giderleri (13 000) lira 
İşletmenin büro giderleri kendi döner sermayelerinden verildiği cihetle işletme kadrosu dı

şında kalan teşkilâtın ihtiyacı için kırtasiyeden geçen yıla nazaran beşyüz lira noksaniyle iki bin 
beşyüz lira, döşeme ve demirbaş için geçen yıl olduğu iki bin lira, aydınlatmadan bin beşyüz 
lira noksaniyle iki bin lira, ısıtmadan bin lira noksaniyle dört bin lira, öteberi giderlerinden bin 
lira noksaniyle iki bin beşyüz liralık ödenek konumuştur. 

B. : 10 — Basılı kâğıt ve defterler (25 000) lira 
Geçen yıldan beş bin lira noksaniyle yirmibeş bin lira konulmuştur. 

B. : 11 - M. : 1 — Posta ve telgraf ücretleri (272 358) lira 
Posta ve telgraf idaresinden verilen tahakkuka göre geçen yıla nazaran 67 bin on bir lira faz

lasiyle iki yüz yetmiş iki bin üç yüz elli sekiz lira konulmuştur. 

M. : 2 — Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri (16 000) lira 
Geçen yıla nazaran iki bin lira noksaniyle on altı bin lira konulmuştur. 

B. : 12 — Kira karşılığı (37 500) lira 
Mevcut sözleşmelere göre hesap edilecek geçen yılın aynı olarak otuz yedi bin beş yüz liralık 

ödenek konulmuştur. 

B. : 13 - M. : 1 — Motorlu taşıt giderleri (50 000) lira 
Genel Müdürlükte mevcut bir kaptıkaçtı ve bir otobüs ile bir motosiklet ve fidanlıklarda mevcut 

on kamyon, bir kamyonet bir traktör ve bir eskavatör ile 1947 yılında fidanlıklar için satmalına-
cak iki traktörün işletme giderleri olarak geçen yıldan otuz bin lira noksaniyle elli bin lira konul
muştur. 

M, i 2 — Motorsuz taşıt giderleri (28 000) lira 
Hâlen fidanlıklarda mevcut olan motorsuz taşıtlarla 1947 yılı bütçesinden satuıalınacak üç çift 

atlı yük arabası ve altı aded koşum hayvanının her türlü giderleri olarak hesap edilip geçen yıl
dan üç bin ikiyüz lira noksaniyle yirmi sekiz bin liralık Ödenek konulmuştur. 
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M. : 3 — Motorlu taşıt satınalma karşılığı (25 000) lira 
Fidanlıklar > için satınalınacak iki traktör bedeli olarak yirmi beş bin liralık ödenek konulmuştur. 

Geçen yıla göre yüz altmış altı bin lira noksaniyledir. 

M. : 4 — Motorsuz taşıt satınalma karşılığı (7 500) lira 

Üç çift atlı araba 1500 liradan 4 500 
Altı At. Beheri 500 liradan 3 000 

"._.." : 7 500 
B. : 14 - M. : 1 — Süreli görev yolluğu (20 000) lira 

işletmelere tâyin edilen memurların yollukları, İşletme döner sermayesinden ödenmektedir. Ge
nel, Müdürlük merkez teskilâtiyle tahdit komisyonları, muhasebe ve işletme emrinde olmıyan 
memurların yollukları için geçen yıl sarfiyatı gö^önüne almarak beş bin lira noksaniyle yirmi bin 
liralık ödenek konulmuştur. 

M. : 2 — Geçici görev yolluğu (25 000) lira 
Aynı sebeple on beş bin lira noksaniyle yirmi beş bin liralık ödenek konulmuştur. 

M. - 3 — Müfettişler yolluğu (80 000) lira 
Teşkilât Kanunu ile müfettiş kadrosu elli dörde çıkarılmış ve açık müfettişlikler tamamen ka

patılmak suretiyle' teftiş ve murakabeye bir kat daha önem verilmesi derpiş edilmiş olduğundan 
bu maksatla geçen yıla nazaran yirmi beş bin lira fazlasiyle- seksen bin liralık ödenek konulmuş
tur. 

M. : 4 — Yabancı memleektlere gönderilecekler yolluğu (60 000) lira 
Herhangi bir tetkikat maksadiyle gönderileceklerin yollukları için kırk bin liralık ödenek ko

nulmuştur. 

B. : 15 — Giyecekler (8 500) lira 
İhtiyaca göre hesap edilerek geçen yıl gibi 8 500 liralık ödenek konulmuştur. 

• B. : 16 — 4598 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları 
Geçen yıl Ödemeleri gözönünde bulundurularak beş bin lira noksaniyüle onbeş bin lira konul

muştur. 

B. : 17 — Tekmil hizmetler 
Orman genel Müdürlüğünün idareye ait teknik ve umumi hizmetlerini gösteren bu bolümün 

maddelerine 1947 bütçesinin geliri nispetinde ödenek konulabilmiştir. 

M. : 1 — Sınırlama (200 000) lira 
Fevkalâde hallerin yarattığı birçok imkânsızlıklara rağmen tahdit işlerine ara verilmeden yir* 

mi komisyonla devam edilmiş ve Orman Kanununun hükümleri dairesinde tahdit işlerine devam 
etmek için ihtiyaca göre ikiyüz bin liralık ödenek konulmuştur. Evvelce bu tertipten verilmek
te olan tahdit komisyonu hukukçu âza ve kâtiplerinin ücreti bütçede ayrıca açılan bölüme nak
ledilmiştir. Bu hesaba göre geçen yıla nazaranelli bin sekizyüz lira noksaniyle hesap edilmiştir. 

M. : 2 — Amenajman (200 000) lira 
Yurt ormanlarının amenajman plânalrnınm mümkün olduğu kadar çabuk yapılması mesai plâ

nımızın Ön safuıda bulunmaktadır. 1946 yaz mesaisi zarfında yurt ormanlarının etüdü tamamla
nıp kışın da birinci devre amenajman plânları ikmal edildikten sonra altı grupun mesaisi ta
mamen kati amanajman plân ve haritalarına inhisar etmiş olacaktır. Bu işlerin yapılabilmesi 
için ihtiyaca göre hesap edilerek geçen seneye nazaran elli bin lira fazlasiyle ikiyüz bin liralık 
ödenek konulmuştur. 
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M. : 3 — Ağaçlandırma ve fidanlıklar (800 000) lira 
Vurdun ağaçlandırma programının biranevvel gerçekleştirilmesi için şimdiye kadar açıİan on-

altı fidanlığın ihtiyacı gözönüne alınarak bütçenin gelir nispetinde ağaçlandırma işleri için geçen 
yıl bütçesine nazaran ikiyüzkırk bin lira noksaniyle sekiz yüz bin lira ayrılabilmiştir. 

M. : 4 — Hastalıklar ve böcekler (25 000) lira 
Yurt ormanlarmdaki çam ve ladin ağaçlarına arız olan böceklerin temizlenmesi işi için geçen 

yıl bütçesine göre yirmibeş bin liralık ödenek konulmuştur. 

M. : 5 — Yangınlarla savaş (40 000) lira 
Yangınlarla savaş için geçen yıl bütçesine konulan miktara göre kırk bin liralık ödenek ko

nulmuştur. 

M. : 6 — Kamulaştırma (770 000) lira 
4785 sayılı kanunla Devlete intikal eden koru ormanları sahası (106 000) hektar olduğundan 

bir hektarın vasati değeri (19) lira hesap edildiğine göre iki milyon ondört bin lira ve baltalık 
ormanlarının sahası (213 000) hektar olduğuna göre vasati bir hektarın bedeli (15) liradan he
sap edildiğine göre üç milyon yüzdöksanbeş bin lira ki, koru ve baltalık cem'an yekûn üçyüz 
ondokuz bin hektar Devletleştirilen ormanların değeri beş milyon ikiyüzdokuz bin lira tahmin 
edilmekte olup bu para altı senede altı müsavi taksitle ödeneceğinden muameleleri tekemmül 
edecek olanlar tahminî hesap edilerek yediyüz yetmiş bin lira konulmuştur. 

M. : 7 — Teknik araştırma istasyonları, denemeler ve orman evleri (50 000) lira 
Araştırma istasyonları ve denemeler için bu yıl bütçesine gelirin müsaadesi nispetinde elli 

bin liralık ödenek konulabilmiştir. 

M. ; 8 — örnek Orman işletmesi kuruluş ve tesisi giderleri (300 000) lira 
Orman Kanununun derpiş ettiği Orman işletmelerine bir örnek olmak üzere 3204 sayılı teşki

lât kanununun dördüncü maddesiyle kurulması emredilen ve tesisi yurt için faideli olacağına şüphe 
olmayan ve teknik elamanların yetiştirilmelerini temin edecek olan örnek Orman işletmesinin tesisi 
maksadiyle bu yıl için üçyüz bin liralık ödenek konulmuştur. 

B. : 18 — Harita ve kadastro işleri (5 000) lira 
Harita satın alınması için geçen yıl olduğu gibi beş bin liralık ödenek konulmuştur. Orman

ların haritalarının alınması için fevkalâde hallerin zail olduğunda bu bölüme ihtiyacı karşılaya-
bilcek şekilde ödenek konulması derpiş edilecektir. 

B. : 19 - M. : 1 — Orta Orman okulları (245 000) lira 
Bursa ve Bolu Orta Orman okullarında bulunan öğrenci ile bu yıl alınacak öğrenci adedi 

(368) e baliğ olmuştur. Bunların iaşe, yakacak, ilâç, kamp, melbusat, kitap, âlât ve edevat ve bi
lumum öteberi giderleri hesap edilerek geçen yıla nazaran dört yüz lira noksaniyle ikiyüz kırk beş 
bin liralık ödenek konulmuştur. 

M. : 2 — Kurslar 
Bu yıl için ödenek konulmamıştır. 

B. : 20 — Yapı ve onarma işleri (675 000) lira 
Genel Müdürlük binası için altı yüzaltmış bin, onarma işleri için onbeş bin, lira ki cem'an altı 

yüz yetmişbeş bin lira konulmuştur. Gelirin müsadesizliği dolayisiyle başlanmak üzere bulunan 
Genel Müdürlük binası için ödenek konulabilmiş ve fidanlıklarda yapılacak binalar için ödenek 
ayrılamamış olup geçen yıla nazaran bir milyonyüzellibeş bin liralık ödenek noksan konulmuş
tur. 

B. : 2 - M. :1 — Geri verilecek paralar (40 000) lira 
İhtiyaca göre geçen yıl olduğu gibi kırk bin liralık ödenek konulmuştur. 

( S . Sayısı: 12.) 
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M. : 2 — Mahkeme harçları 

İşletmeler ait giderler döner sermaye tertibinden ödenmektedir. Bu sebeple geçen yıla naza
ran on bin yediyüz lira nöksaniyle onbeş bin lira konulmuştur. 

B. : 22 — Mahkeme giderleri (15 000) lira 
Ayni sebeple geçen yıl gideri gözönüne alınarak onbin yedi yüz lira nöksaniyle onbeş bm liralık 

ödenek konuhaştştıtr. 

B. : 23 — Devlet Orman İşletmeleri döner sermayesi (100 000) lira 
Gelirin müsaadesizliğinden yüzbin liralık ödenek konulmuştur. 

B. : 24 — Hazineye ödenecek para (200 000) lira """ " 
İkiyüz bin liralık ödenek konulmuştur. 

B. : 25 — Pasif Korunma 
Bu yıl içinde ödenek konulmasına lüzum görülmemiştir. 

B. : 26 — Yazı, yayım ve propaganda işleri (25 000) lira 
Geçen yıla ve ihtiyaca göre beşbin lira nöksaniyle yirmibeş bin lira konulmuştur. 

B. : 27 - M. : 1-2 — Yabancı uzmanlar ve tercümanları ücret yollukları ve başka giderleri 
(100 000) lira 

Getirilmesine lüzum hissedilen üç uzmanın aylık ücretleri için yetmiş iki bin liralık ve geliş 
gidiş ve memleket dahilindeki yollukları için de virmi sekiz bin lira ki ceman yüzbin liralık öde
nek konulmuştur. 

B. ; 28 —- Staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluk ve ödenekleri (40 000) lira 
4489 sayılı kanun gereğince staj için gönerilmesi düşünülen on mühendis için kırk bin liralık 

ödenek konulmuştur. 

I B. : 29 - B. : 1 — Para taşıma giderleri ve acyo (12 450) lira 
İhtiyaca göre geçen yılın aynı olarak onüç bin dörtyüz lira konulmuştur. 

B. : 2 — Banka veznedarlık ücreti (8 050) lira 
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile yapılmış olan sözleşmeye göre sekiz bin elli liralık öde

nek konulmuştur. 

B. : 30 — Kurumlara katılma payı . 
Bu yıl için ödenek konulmasına lüzum görülmemiştir. 

B. : 31 — Düşünülmiyen giderler 
Şimdilik bir ihtiyaç görülmediğinden ödenek konulmamıştır. 

B. : 32 — Geçen yıl burçları (15 000) lira 
Tesbit edilen borçlara göre onbeş bin lira konulmuştur. 

B. : 33 - M . : 1 — Eski yıllar borçları 1942 - 1945 yılları (13 100) lira 
Tesbit edilen borçlara göre onüç bin yüz lira konulmuştur. 

B. : 2 — 1937 - 1941 yılları borçları (2 500) lira 
Tesbit edilen borçlara göre iki bin beşyüz lira konuluştur. 

B. : 34 — Hükme bağlı borçlar (10 000) lira 
Geçen yıl olduğu gibi onbm liralık ödenek konulmuştur. 

B. : 35 — 1715 sayılı kanunun 8 nci maddesi gereğince kâğıt para amortismanı (133 098) lira 
Kanun gereğince bütçenin % 1 i hesabiyle 133 098 lira konulmuştur. 
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B. : 36 — 1946 yılı Bütçe Kanununun 7 nci maddesi gereğince ödenecek ikrazat karşılığı 
(238 960) lira 

Ziraat Bankasından alman bir milyon liralık ödünç paranın 1947 yılında ödenecek taksit kar
şılığı olarak sözleşme gereğince ikiyüz otuzsekizbin dokuzyüz altmış liralık ödenek konulmuştur. 

Bütçe gelirinin tahminine gelince : 

B : 1. . — Devlet Orman İşletmelerinden alınacak tarife bedeli (8 191 950) lira 

İlk teşekkülün Eylül 1945 sonuna kadar işlet- 13 596 997 
melerce yapılan satışlardan elde edilen tarife be
deli 1945 sonuna kadar Genel Müdürlüğe öden- 11 255 874 
miş olan İşletmenin Genel Müdürlüğe tarife be- —̂ 
delinden tahakkuk eden borcu 1947 malî yılı için- 2 341 125 
de mevcut stoklardan yapılacak satışlardan ta
rife bedeli olarak elde edileceği tahmin edilen 5 850 827 

8 191 950 

B. : 2 — Devlet İşletmeleri umumi giderlerinden Genel müdürlük hissesi (5 119 769) lira 
Orman Genel Müdürlük Teşkilât Kanunlarına 

dâhil olan memurinden İşletmede çalışanların 
aylıkları tutarı olup İşletme bilançolarında hususi 
bir hesapta toplanıp Genel Müdürlük bütçesine 
verilmesi lâzımgelen : 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

20 849 
59 692 
125 338 
178 609 
152 535 
962 181 

1 810 281 
1 810 281 

5 119 769 

00 
47 
30 
62 
62 
83 
47 
47 

78 

B. : 3 — Devlet Ormanlarından eldeki sözleşmelerle yapılacak tahsilat (28 500) lira 
Uludağ, Turna, Kadıncık, Yağcı, Karabeldere, Çarşamba ormanları sözleşmeye bağlanmış, bun

lardan Uludağ, Turna, Kadıncık ve Yağcı Orman sözleşmelerinin 30 . XII . 1946 gününe kadar tas
fiyeleri takarrür etmiş yalnız Karabeldere, Çarşamba orman sözleşmeleri kalmış ve 1947 yılı sonun
da bunlar da tasfiye edilecektir. 1947 yılında bunlardan sözleşmeleri gereğince 28 580 lira alı
nacaktır. 

Karabeldere 5 850 
Çarşamba 22 710 

28 560 
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B. : 4 — Çeşitli gelirler (40 000) lira 

Fazla verilmiş paralarla çeşitli- gelirlerden ve fidan satışından mütevellit olarak 1947 malî yılın
da 40 000 lira tahsil edileceği tahmin edilmiştir. 

B. : 5 — Eski yıllar satışından yapılacak tahsilat (50 000) lira 
İşletmelere intikal etmezden evvel yapılan satışlardan dolayı (165 000) küsur lira alacağımız var

dır. Bundan bir miktarının malların teslim edilememesi veya kanuni sebeplerden dolayı tasfiyesi 
cihetine gidilmektedir. 

Bu sebeple bu bölümden 1947 malî yılı içinde 50 000 lira tahsil edileceği tahmin olunmaktadır. 

B. : 6 — Orta Orman Okulları (13 380) lira 
38 paralı öğrencinin ücreti olarak 

T " Bolu 29X345 = 1 0 005 
Bursa 9X375 = 3 375 

13 380 
Bu ücretler Millî Eğitim Bakanlığınca tesbit edilen miktarlara göre alınmaktadır. 1947 malî yılı 

gelir cetveli tahminen yukarıda izah edildiği şekilde tesbit olunmuştur. 
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Rapor 
10 . XII . 1946 

Orman Genel Müdürlüğü 1947 yılı bütçesini inceledim. Bu bütçenin gelir ve giderlerinin 
13 442 890 lira tahmin edildiği geçen 1946 yılma nazaran 1 728 326 lira fazlasiyle teklif edildiği 
görülmüştür. 

Her bölümdeki ödeneğin artış ve azalma sebepleri bütçe gerekçesinde izahedilmiş olduğundan 
bunlardan lüzum görülenleri kısaca arzedeeeğim. 

Bölüm 1 — Memurlar aylığı: 

Fiilî kadronun karşılığı ile 4598 sayılı kanuna göre kadrosuzluk sebebiyle terfi edenlerle 1947 
yılında terfi edeceklerin aylık farklarının hesap edilerek konulduğu ve geçen yıl bütçesi ile 
mevkuf tutulan 309 memura ilâveten münhal kadrolardan 283 adedinin daha (L) cetveline alın
mak suretiyle kadro tasarrufuna riayet edildiği açık aylığı ile emekli, dul ve yetim aylıkları
nın da ihtiyaca göre hesaplandığı anlaşılmaktadır. 

Bölüm 2 — Memurlar ücreti: 

Fiilî kadroya göre hesap edildiği ve açık olan 101 aded kadronun (L) cetveline alındığı ve 
bu suretle 204 540 liralık ödenek konulduğu görülmüştür. 

Hizmetliler ücreti: 

Fidanlık hizmetlilerinden geçen yıl kadrosuna göre bir kısım tasarruf edilmek suretiyle kadro
nun ihtiyaca .göre tesbit edildiği merkez ve okullar hizmetli kadrolarında da iki üç hizmetliye pek 
cüzi miktarda ve zaruret dolayısiyle zam yapıldığı ve bu suretle 370 740 lira teklif edildiği an
laşılmıştır. Hizmetlilerin bugünkü aldıkları paraya göre ödeneğin hesap edilerek konulduğuna 
göre hizmetliler kadrosunda geçen yıla göre bir hayli tasarruf yapılmıştır. 

Geçici hizmetliler: 

(E) cetveline dâhil olup evvelce kendi tertiplerinden verilmekte olan tahdit ve sınırlama ko
misyon hukukçu âza ve kâtiplerle bu tertipten alınacak zaruri diğer ihtiyaçların karşılanması 
için 82 620 liralık ödenek konulduğu. 

Bölüm 7 — 1437 sayılı kanun gereğince verilecek avans bu yıl orman fakültesinden çıkacak 
64 parasız öğrenciye verilecek 100 er lira avansa göre 6 400 lira konulmuştur. 

Bölüm 8 — Merkez büro giderleri: 

Genel Müdürlük ihtiyacı için kırtasiye, döşeme ve demirbaş, aydınlatma, ısıtma ve öteberi 
giderlerinden geçen yıla nazaran 1 600 lira noksaniyle 28 400 lira teklif olunmuştur. 

Bölüm 9 — tiler büro giderleri: 

İşletmelerin büro giderleri döner sermayeden verilmektedir. Tahdit komisyonları ve katma 
bütçe muhasebe teşkilâtının ihtiyacı için kırtasiye, döşeme ve demirbaş, aldmlatma, ısıtma ve 
öteberi giderlerinden geçen yıla nazaran 4 000 lira noksaniyle 13 000 lira konulmuştur. 

Bölüm 10 —' Basılı kâğıt ve defterler: 

İhtiyaca göre geçen yıldan 5 000 lira noksaniyle 25 000 liralık ödenek konulmuştur. 
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Bölüm 13 — Taşıt giderleri: 

(lenel Müdürlükte ve fidanlıklarda mevcut ve yeniden alınacak olan motorlu taşıtların gi
derleri için geçen yılda 30 000 lira noksaniyle 50 000 liralık, fidanlıklarda mevcut ve yeniden 
alınacak motorsuz taşıt giderleri için geçen yılda 'l 000 lira noksaniyle 28 000 liralık, satmalı-
nacak motorlu taşıtlar için geçen yılda 166 000 lira noksaniyle 25 000 liralık ve motorsuz taşıt
lar için de 11-600 lira noksaniyle 7 500 liralık ödenek istenilmiştir. Alınacak motorlu ve motor
suz taşıtların çeşitleri gerekçede ve taşıt vasıtaları cetvelinde yazılıdır. 

Bölüm 14 — Yolluklar: V - f J r 1 \ ?~? r f *? - | 1 ^ V * ? ' * ^ c v ' H • v 

işletmelere tâyin edilen memurların yollukları işletme döner sermayesinden ödenmektedir, 
Genel Müdürlük merkez ve teşkilâtı ile tahdit, komisyonları, muhasebe ve işletme emrinde ol-
mıyan memurların sürekli görev yollukları için geçen yılda 5 000 lira noksaniyle 20 000 lira, yine 
aynı sebeple geçici görev yolluğundan geçen yılda 15 000 lira noksaniyle 25 000 liralık ödenek 
konulmuştur. 

Açık müfettişliklerin tamamen kapatılmak suretiyle teftiş ve murakabeye bir kat daha önem 
verilmesi maksadiyle müfettişler yolluğuna 25 000 lira fazlasiyle 80 000 liralık ve yabancı mem
leketlere gönderilecekler için de geçen yılda 36 000 lira fazlasiyle 40 000 liralık ödenek konul
duğu anlaşılmıştır. 

Bölüm 17 — Teknik hizmetler: ;? °Ş * |*Ş ' *[) »? ' \.' * V ' ^ V ',; . "l : '/ V'\' ': '\ i 

Orman Genel Müdürlüğünün idareye ait teknik ve âmme hizmetlerini gösteren bu bölümün 
maddelerine konulan ödenek için aşağıda sırası ile izahat verilmiştir. 

1. — S ı n ı r l a m a : ? "S * ': • •„ ; , v < v ;. : \ '? 

Tahdit ve sınırlama işleri için yirmi komisyonun mesaisine sarf edilmek üzere 325 000 lira
lık ödenek konulmuş ise de hukukçu âza buluna m amasından yirmi komisyonla çalışılamadığı ve 
1946 yılında 8088 kilometre uzunluğunda yer sınırlandığı ve bunun 1945 yılında sınırlanan 6562 
kilometrelik mesaiye göre memnuniyeti mucip olduğu görülmektedir. 1937 yılından 1946 yılı. so
nuna kadar 48 597 kilometre uzunluğunda sınırlama yapıldığı tesbit edilmiştir. Yalova, Gerede, 
Gebze, Eskişehir, Menemen, Kaş, Mustafa Kemalpaşa, Antalya, Merkez Kırklareli'nin Pmarhi-
sar'ı, Akçakoca, Fethiye, Sındırgı, Daday, Bolu, Zafranbolu, Vezirköprü, Balya, Anamur, 
Ayancık ve Sandıklı kazalarında başlıyan sınırlama işlerine 1947 yılında da devam edileceği ve 
bunların bu yıl tamamlanmasına çalışılacağı öğrenilmiştir. Bundan başka komisyon adedinin 
25 e çıkarılmak suretiyle icabeden yerlerde sınırlama işlerine başlandığı bildirilmiştir. 1937 yı
lında başlayıp on yıla yakın bir zamandanberi devam eden sınırlama işlerinin henüz bitirileme
miş olması yurt ormanlarının sınırlarının tesbit edilememesi bakımından doğru değildir. Bu dâ
vanın Orman Genel Müdürlüğünün başta gelen hizmetleri arasında ele alınarak bu işin biranev-
vel bitirilmesi için gerekli ve kati tedbirlerin alınmasını ehemmiyetli ve lüzumlu addetmekte
yim. Tahdit komisyonları hukukçu âza ve kâtiplerinin ücreti evvelce bu tertipten verilmekte olup 
bu yıl geçici hizmetliler tertibine alınmış ve bütçe ile teklif edilen 200 000 liranın ihtiyacı karşı-
lıyabileceği anlaşılmıştır. â • , ; v •. s . 

2. Amenajman işleri : 

Yurt Ormanlarının kati plânlı olarak işletilin esindeki önemi bir def a daha ehemmiyetle belirt
mek isterim. 

1924 yılından 1944 yılma kadar 1 336 896 hektarlık ormanın katı amenajman plânları ve 
273 393 hektar ormanın revizyonu ve 1 200 000 hektar orman da birinci devre amenajman plân
larının 1945 yıhnda 75 000 hektar ormanın katı plânları ve 20 000 hektar ormanın revizyonu 
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ve 2 000 000 hektar ormanın birinci devre emenajman pl unlarının 1946 yılında 37 posta teşkil 
edilerek 56 işletmenin 1 nei devre amenajman işlerinin arazi üzerinde yapılmış olduğu ve ha
len büro işlerinin tamamlanmasına çalışıldığı ve 15 000 hektar ormanında revizyonunun yapıldığı 
bildirilmiştir. 1947 yılında geri kalan 15 işletmenin birinci devre plânlarının tamamlanarak 
katî amenajman plânlarının yapılmasına devam edileceği öğrenilmiştir. 

Yapılacak kesimlerin katî amenajman puanlarına dayanarak yapılması orman varlığının 
muhafazası bakımından katiyen lüzumlu bulunduğu halde istikşaf raporlarına dayanarak kesi
me devam edilmesi her cihetten mahzurlu ve teknik usul ve kaidelere muhalif bulunmaktadır. 
İler şeyden evvel katî plânların yapılması neye mütevakkaf ise bunun için en esaslı tedbirlerin 
alınarak mesainin bu işte teksif edilmesi lâzımdır. Geçen yıla göre 50 000 lira fazlasiyle yapı
lan teklifin hakiki bir ihtiyaca karşılık olduğu anlaşılmıştır. 

3. — Ağaçlandırma İşleri : 

Ankara, İzmir, Eskişehir, Tarsus, Çankırı, Elazığ, Sivas Antakya, (Bedirge) Manisa, Samsun, 
(Gelemen) İstanbul (Büyükdere) Erzurum, Bolu, Lüleburgaz, Kayseri de mevcut fidanlıkların 
gelişmelerine çalışılmakta, ve Van, Konyada da önümüzdeki yılda birer fidanlık tesisi takarrür et
mektedir. Bu suretle orman kanununun 80 ve 82 nci maddeleri gereğince ağaçlandırma ödevine 
alman, etrafı itibariyle çıplak bulunan köy ve kasabalarımızın kısa zamanda ağaçlandırıl
ması sağlamasına gayret edilmektedir. Bu güne kadar resmî kurullarla özel kişilere 1 438 781 
aded parasız ve 95 818 aded paralı fidan dağıtılmıştır. 

292 adet köy ve belediye ağaçlama çalışmalarına başlanmış buralara 899 926 adet muhte
lif fidan dikilmiştir. Bunlarda başarı nispetinin 1944 de % 77 1945 % 65 ve 1946 % 67 olduğu 
öğrenilmiştir. Fidanlıkların çalışmalarını her geçen gün artırmakta ve yetiştirdikleri fidn miktar
ları fazlalaştıkça yeniden köy ve belediye ağaçlandırma ödevine alınacakları bildirilmiştir. 

Orman İşletme sahalarında tecrübe mahiyetinde 9 orman işletmesinde 102 hektar 6 000 M. Ka
relik sahaya fidan dikilmek ve tohum serpmek suretiyle ağaçlandırma teşebbüsünde bulunduğu ve 
tecrübe mahiyetindeki çalışmalar da iyi neticeler elde edilmesinden 1946 yılında işletmelerde ağaç
landırma işlerine devam olunduğu bu mey anda 49 orman işletmesinde 3 000 hektarlık orman içi 
açıklığı orman ağaçları tohumları serpilmek ve fidan dikilmek suretiyle ağaçlandırıldığı anlaşıl
mıştır. 

- Bundan başka: İşletmelerde cevizliklerin ihyası işi de ele alınarak 1945 yılında 19 işletmede top
tan 104 hektar sahaya 41 672 aded ceviz tohumu ekilmiş ve 1946 yılında da 35 orman işletmesi 
yine 166 hektarlık sahaya 83 877 aded ceviz tohumu ekmek ve muvakkat fidanlıklar da bu tohum
ları fidan halinde yetiştirerek ceviz korulukları teşkiline çalışıldığı öğrenilmiştir. 

Ankara Şehrinin de ağaçlandırılmasına ehemmiyet verilmiş Orman Çiftliği, Harb Okulu, 
Zizaraat Enstitüsü, Çankaya. Istanbulda Filorya sahasındaki ağaçlandırılan yerlerde 2 549 996 
adet fidan dikilmek suretiyle 1 427 hektarlık saha ağaçlandırılmıştır. 

Güney Anadoluda Okaliptüs yetiştirilmesine çalışılmış 1938 yılında başlayan bataklık ağaç
laman (Tarsus, Karabucak, Kaş, Kalkan, Hatay, Amik bataklıkları) 1946 yılma kadar devam 
etmiş ve önümüzdeki yıllarda da devam» edileceği şüphesiz bulunmuştur. Bu güne kadar bu üç 
bataklıkta 1 462 hektarlık sahaya 3 157 959 aded okaliptüs fidanı dikilmiştir. Geçen yıl ay
ni maksatla Amik Gölü Bataklığı ele alınmış ve ağaçlandırmaya başlanmış 300 hektar sahaya 
3 000 000 fazla fidan dikildiği bildirilmiştir. 

Buraya lüzumlu olan traktörlerin tedarik edilerek verilmek suretiyle buranın bir an evvel 
tamamının kurutularak ağaçlandırılması gerek bataklıkların kurutularak Sıtma afetinin önüne 
geçilmesi ve gerek maden direği istihsali bakımından çok lüzumludur. Yukarıdan beri izah 
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edildiği üzere yurdun ağaçlandırılması ve orman yetiştirilmesi fidanlıklar adedinin artırılması 
buradan fidan tevzii ile mümkün olacağı şüphesizdir. Fidanlık işlerine bir kat daha ehemmiyet 
verilmesi icap ettiği kanaatindeyim. Gelirlerin müsaadesi nispetinde geçen yıla nazaran 240 000 
liralık noksaniyle 800 000 lira ödenek konulabilmiştir. 

Hastalıklar ve Böcekler: 

Çam ve lâdın ağaçlarına arız olan böceklerin temizlenmesi için geçen yıl bütçesine göre 25 000 
liralık ödenek konulmuştur. 

Yangınlarla savaş: 

Geçen yıl olduğu gibi 40 000 liralık ödenek konulmuş ise de İşletme sahalarında çıkan yan
gınlar için yapılan giderler döner sermayesinden ödenmektedir. Âmme hizmeti olması itibariyle 
işbu giderin katma bütçeden verilmesi daha uygun görülmektedir. Gelecek yıl bütçesiyle bu
nun derpiş edilerek ona göre teklif yapılması icap ettiği düşüncesindeyim. 

Kamulaştırma: 

4785 sayılı kanunla devlete intikal eden ormanların kamulaştırma muamelesinin devam ettiği 
ve bu işin beş yılda bitirileceğine göre bu yıl bütçesiylede geçen yıldan 70 000 lira fazlasiyle 
770 000 lira teklif edilmiş olduğu görülmüştür. 

Teknik Araştırma İstasyonları; denemeler ev Orman Evleri bu yıl bütçesiyle yapılan işbu 
teklifle araştırma istasyonları tesisi için 50 000 liralık ödenek istenilmektedir. 

örnek Orman İşletmesi Kuruluş ve tesis giderleri: 

Orman Kanununun derpiş ettiği orman işletmelerine bir örnek olmak üzere kurulması kanu
nen emredilen örnek işletmenin tesisi yurt için her bakımdan faideli olacğmı izaha lüzum gör
müyorum. Yeknesaklığı ve yetişecek teknik elemanların burada bütün tatbikatı görüp bilgi
li olarak işletmelere dağılmaları büyük faydalar temin eylemek itibariyle bu yıl için teklif olu
nan 300 000 liralık ödeneğin hakiki bir ihtiyaca cevap vermekte olduğu anlaşılmaktadır. 

B . : 18. — Harita ve kadastro işleri: 

Fevkalâde Hallerin yarattığı zaruretler dolayısiyle alât ve edevat getirilmemesinden bu bölü
me ihtiyaç nispetinde ödenek ayrılamamış yalnız bazı harita yaptırılması için geçen yıl olduğu gi
bi 5 000 liralık ödenek konulmuştur. 

Bölüm 19 —• Okullar ve kurslar: 

Teknik eleman yetiştirilmesi için geçen yıla göre öğrenci adedi biraz daha artırılmış, 368 öğ
rencinin iaşe, yakacak, ilâç, kamp, giyecek, kitap, alât ve edevat ve bilûmum müteferrik gi
derleri Millî Eğitim Bakanlığındaki emsali gözetilerek hesap edilmek suretiyle geçen yıla göre 
400 lira noksaniyle 245 000 liralık ödenek teklif edilmiş ve bu yıl kurslar için ödenek ayrılmamış
tır. 

Bölüm 20 — Yapı ve onarma işleri: " v ' ; • : ; ; • i "- j ' • -; 

Gelirin müsaadesi nispetinde ancak yapılması takarrür eden genel müdürlük binası için 600 000 
ve onarma işleri için de 15 000 lira ki, cem'an 675 000 liralık ödenek ayrılabildiği görülmüştür. 

Bölüm 23 — Devlet İşletmesi döner sermayesi: 

Katma bütçe gelirinin imkânı nispetinde döner sermayeye her yıl biraz daha fazla miktarda 
yardım edilmesi icabederken geçen yıla göre 400 000 lira noksaniyle 100 000 liralık ödenek konu-
labildiği görülmüştür. 121 işletmenin umumi giderleri 1945 yılında 108 000 000 olduğu görülmüş-
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tür. Bu toplama genel müdürlük bütçesi de ilâve edilince ormanlarımızın 120 000 000 lirayı mü
tecaviz bir gelir temin etmek zorunda kaldığı görülmüştür. Her yıl 'bu kadar mühim bir gelir te
mini kastiyle ormanlara yapılaeak her nevi kesim bugünkü ormanlarımızın karşılıyamıyacağı bir 
gelirdir. Bu şekil kesemler ise yur t ormanlarını kısa bir sürede verimsiz bir hale getireceği tabiî 
görülmektedir. Böyle bir âkibete düşmemek ve bu mahzurları önlemek için umumi bütçeden 
Genel Müdürlük bütçesine ehemmiyetli miktarda yardıımda bulunulması hattâ teşekkül etmiş bu
lunan bu işletmeler tasnif edilerek imar edileceklerin masraflarının tamamen Devlet tarafından 
karşılanması zaruri olduğunu belirtmek mecburiyetindeyim. Aksi takdirde imar edilecek bu iş
letmelere yapılacak giderleri gelir temin eden işletmelerden karşılamak yurdun bütün ormanla
rını verimsiz bir hale getirmek neticesini doğuracaktır. Bundan başka Genel Müdürlük bütçe
siyle, işletme bütçesini bir bütçe olarak ele alınıp bütün kadro ve ödeneklerinin Yüksek Mec
lisin bütçe murakabesi usulüne tâbi tutulması işletmelerin ticari bir gaye takip etmemeleri asıl 
olduğuna göre her yıl tekrar ettiğimiz gibi muhasebe sisteminin de birleştirilerek bir elden ida
re edilmesi zaruri görülmektedir. İşletme kadrolarında ve giderlerinde âzami ve esaslı bir ta
sarrufun yapılması lüzumuna da bilhassa işaret etmek isterim. Yüksek Komisyona şifahen de 
arzedeceğim veçhile memleket ormancılığının katî bir prensipe bağlanarak programlı' bir şekilde 
çalışmasının sağlanmasını lüzumlu görmekteyim. 

Gelir bütçesine gelince: Genel Müdürlük katma bütçesine dâhil hizmetlerin karşılanması için 
bütçeye konulan gelirlerin başlıcası orman işletmelerinden alınacak tarife bedeli ile işletmelerde 
çalışıp aylıklarını Genel Müdürlük bütçesinden alan memurların işletme umumi masraflarına dâ
hil olan paralardan iade edilecek kısım teşkil etmektedir. Tarife bedeli olarak gösterilen 
8 191 950 liradan 2 341 123 lirası 1945 yılı sonuna kadar tahakkuk eden tarife bedelinden Genel 
Müdürlük bütçesine ödenmiyen borçlarına ve 5 850 827 lirası da mevcut stokların yapılacak sa
tışından ve 1947 yılında yapılacak kesimlerden elde edilecek tarife bedeline ait olduğu görül
mektedir. Yine gelir meyamnda dâhil bulunan 5 119 000 lira da işletmelerde çalışan memur
ların maaşları mukabili iade edilecek kısımdan ibaret bulunmaktadır. 

Şu İzahattan anlaşılacağı üzere geçen yıllardan tahakkuk etmiş tarife bedeli borcu ile mevcut 
stoklar satıldıktan ve işletmelerde çalışan memurların aylıkları olarak 8 senedir biriken paralar 
.1947 yılında ödendikten sonra 1948 yılı Orman Genel Müdürlük Bütçesini karşılıyabilecek gelir 
mahdut nispette kalacaktır. Yani 1948 hizmetlerini karşılıyabilecek gelir temin olunamayacak
tır. ' 

Bu bakımdan yalnız tarife bedeline inhisar edecek gelirle katma bütçe hizmetlerini karşıla
mak imkânı olamıyacağmdan bunun için şimdiden esaslı tedbirlerin alınması ve buna bir çare 
aranmasını faideli görmekteyim. 

Saygılarımla arz ederim. 

Yozgat Milletvekili 
Ahmet Sungur 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/25 " ~> 21 . XII . 1946 
Karar No. 26 

Yüksek Başkanlığa 

Orman Genel Müdürlüğünün 1947 yılı bütçesi 
hakkında Başbakanlığın 30 . IX . 1946 tarihli ve 
6/2312 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan kanun tasarısı Komisyonumuza havale Duyu
rulmakla Tarım Bakanı Faik Kurtoğlu ve Genel 
Müdür vekili ile Maliye Bakanlığı adma Bütçe 
ve Malî kontrol Genel Müdürü hazır oldukları 
halde incelenip görüşüldü. 

Komsiyon tarafından bu bütçeyi incelemek 
üzere seçilen rapotörün raporu okundu. Bakanın 
ve Komisyon üyelerinin mutaalâaları dinlendi. 

Orman Genel Müdürlüğü teşkilât kanununun 
bu Genel Müdürlüğe verdği görevler arasında 
ormanları işletmek, mahsullerini kıymetlendirmek 
gibi iktisadî ve ticarî hizmtler meyanında orman
ların korunması, bakılması, imar ve ihyası ve ye
niden yetiştirilmesi gibi âmme hizmetleri mahi
yetinde bulunan hizmetler de bulunmaktadır. 

Mahiyeti bakımından bir ayrılık arzeden bu 
hizmetlerin tefriki ve işletmelerin ticarî ve ikti
sadî icaplara göre teşkilâtlandırılması ve bu 
arada işletme dışında kalan teknik araştırma is
tasyonları ve deneme yerleri kurulması gibi iş
ler üzerinde tetkikler yapıldığı ve ticarî mahi
yetteki işlerin Devlet Ekonomi kurumları Genel 
Kurul denetlemesinden geçirilmesi için teşeb
büsler alındığı yolunda Bakan tarafından verilen 
izahlar yerinde görülmüş ve maddelerin konuşul
masına geçilmiştir. 

Gider bütçesi, 1946 yılına nazaran 1 728 326 
lira fazlasiyle 13 442 890 lira olarak tesbit edil
miştir. 

Gelir bütçesi de geçen yıla nazaran 1 728 326 
lira fazlasiyle 13 442 890 liradır. 

Bütçenin bu yıl gösterdiği hususiyet, hazine
ye işletme hasılatından 200 000 liranın verilmesi 
için ödenek konulmasıdır. 

Genel olarak özlük haklardan başka ödenek
lerde bir tasarruf müşahade edilmektedir. 

Komisyon bölümler üzerinde yaptığı inceleme
ler neticesinde tasarıyı teklif veçhile kabul et
miştir. 

Kanun tasarısı: 
Tasarının 1 - 9 ncu maddeleri ayniyle kabul 

edilmiş ve 10 ncu maddenin gelecek yıl bütçesine 
kadar daimî bir hüküm olarak ayrı bir kanunla 
temininin raporumuzda temenni olarak ifadesi 
uygun görülmüş ve kanun tasarısı da ayniyle ka
bul edilmiştir. 11 - 13 ncü maddeler de kabul 
edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1947 yılı bütçe ta
sarısı cetvelleriyle birlikte Kamutayın onayına 
arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Edirne Diyarbakır îzmir 

M. N. Gündüzalp G. Ekin M. Birsel 
Kâtip 

İstanbul Ankara Ankara 
F. öymen N. C. Akkerman C. Gölet 

Aydm Balıkesir Balıkesir 
, R. Alpman E. Altan S. örgeevren 

Bursa Diyarbakır Diyarbakır 
F. Bük V. Dicleli 1. H. Tiğrel 

Diyarbakır Eskişehir îzmir 
§. TJluğ. A. Potuoğlu 8. Dikmen 

Muhalifim 
Kastamonu Kırşehir 

M. Akalın Ş. Tor gut 

Kocaeli Mardin Niğde 
/ . R. Aksal R. Erten R. Gürsoy 

Samsun Tokad Urfa 
M. A. Törüker R. A. Sevengil E. Tekeli 

Yozgad Yozgad 
8. îçöz A. Sungur 
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Orman Genel Müdürlüğü 1947 bütçe kanunu tasarısı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ { BÜETÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİftîŞt 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1947 
giderleri için bağlı (A) işaretli cetvelde göste- I 
rildiği üzere (13 442 890) lira ödenek veril
miştir. 

MADDE 2. — Orman Genel Mürdürlüğü | 
1947 yılı giderlerine karşılık olan gelirler, bağlı j 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere(13 442 890) I 
lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 
1947 yılı içinde tahsil edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 
3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine giren hiz
metlileri yle taşıtları kadroları 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 memur ve hizmetliler 
kullanılabilir. 

Bunların kadrolariyle 3656 sayılı kanunun 
13 ncü maddesi hükümlerine uygun uzmanlık 
yerleri Bakanlar kurulu karariyle belirtilir. Ve 
ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine ve
rilir. 

Bu bölümlerden alınacak kadroların eldeki 
kadrolara ekleme olmaması gerektir. 

MADDE 5. — Orman Genel Müdürlüğü ku- ' 
ruluşu hakkındaki 3204 sayılı kanunla eklerine i 
bağlı cetvellerde yazılı kadrolardan, bağlı (L) j 
işaretli cetvelde gösterilenler 1947 yılı içinde i 
kullanılamaz. 

MADDE 6. — Orman Kanununun kamulaş
tırmaya ilişkin hükümlerini yerine getirmek ve 
Devlet orman işletmelerinin kuruluş ve işle
tilmesi için 1947 yılı içinde kapatılmak üze* 
re bir milyon liraya kadar avans alınması ve 
ertesi yıl bütçelerine konacak ödenekten veri
lerek kapatılmak suretiyle en çok beş yıl sü
reli iki milyon liraya kadar istikraz bağıt
ları yapmağa ve bankalarda hesaplar açtırmağa-
Tanm Bakanı yetkilidir. 

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. 

<.8;SB3Wi:"J8) 
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MADDE 7. — Orman Genel Müdürlüğü orta 
ve bölge okullarında okuyacak öğrencilerden 
alınacak ücretler bağlı (M) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili olduk
ları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bölümle
re Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

1928 - 1945 yıllarına ilişkin olup Genel Mu
hasebe Kanununun 93 ncü maddesine göre za
man aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları 
bütçelerinde bulunan borçlar, 1947 yılı bütçe
sinin gider bölümleri artıklarından eski yıllar 
borçları bölümlerine Maliye Bakanlığınca akta
rılacak ödemekten ödenir. 

MADDE 9. — 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 10. — 3116 sayılı Orman Kanunu
nun belirttiği hüküm ve şartlar gereğince or
manların sınırlama işine 1947 yılında da devan 
olunur. 

MADDE 11. — Gider bölümlerinden yapı
lacak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanun 1 Ocak 1947 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

Başbakan 
R. Peker 
Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Milli Savunma Bakam 
0. O. T oy demir 

Dışişleri Bakam 
il. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
$. ğ, titrer 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Uf. ökmen 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmemüer 
Maliye Bakanı 
Et. N. Ke§tiıir 

Bayındırlık Bakanı 
G. K. încedayı 

B. K. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 11. —- Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

(.S.-Sayısı.: 12) 
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Hü. B. K. 

Ekonomi Bakanı Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Çoşkan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Dr. B. Uz 
Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. înan 

Çalışma Bakanı 

(Ö, âeyto*Vİ2) 
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A - CETVELİ 

1946 1947 yüı için 
yılı Hükümetçe Komisyona* 

ödeneği istenen kabul edüct 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek, emekli ikramiyesi ve 

benzeri özlük haklar 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 

2 

3 

4 
5 

6 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 

0 

1 
2 
3 

Memurlar aylığı 
Açık aylığı 
Emekli, dul, yetim, aylık ve 
ödenekleri 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler 
Askerlik ders öğretmenleri üc
reti 
öğretmen ders ücretleri 

Bölüm toplamı 

4805 sayılı kanun gereğince 
ödenecek % 5 emeklilik kese
neği 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 
1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek 
emekli ikramiyesi 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 

( S. Saçağı,! 

3 142 624 
25 000 

160 000 

3 327 624 

227 505 
347 327 

0 

855 
0 

575 687 

846 113 

47 000 

20 000 

238 000 
7 000 

20 000 

6 527 400 
60 000 

311 000 

6 898 400 

204 540 
370 740 
82 620 

855 
0 

658 755 

354 915 

47 000 

20 000 

412 000 
15 000 
35 000 

6 527 400 
60 000 

311 000 

6 898 400 

204 540 
370 740 
82 620 

855 
O 

658 755 

354 915 

47 000 

20 000 

412 000 
15 000 
35 000 
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W. 

4 
0 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

Ödeneğin çeşidi 

ölüm yardımı 
Aynı yardım 

Bölüm toplamı 

1437 sayılı kanun gereğince ve
rilecek avans 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kısım - Yönetim gider
leri 

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 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

15 000 
642 600 

922 600 

3 700 

5 742 724 

10 000 
7 000 
2 900 
5 000 
6 000 

30 900 

3 000 
2 000 
3 500 
5 000 
3 500 

17 000 

1947 y 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

25 000 
0 

487000 

6 400 

8 472 470 

10 000 
7 000: 
2 900 
3 500 
5 000 

28 400 

2 500 
2 0004 

2 000 
4 000 
2 500 

13 000 

ılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

25 000 
0 

487 000 

6 400 

8 472 470 

10 000 
7 000 
2 900 
3 500 
5 000 

28 400 

2 500 
2 000 
2 000 
4 000 
2 500 

13 000 

Basılı kâğıt ve defterler 30 000 25 000 25 000 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

1 Posta ve telgraf ücretleri 205 347 2721.350= 272 358 
2 Telefon ve başka haberleşme 

ücret ve giderleri 18 000 16 000 16 000 

Bolüm toplamı 223 347 288 358 288 358 

(&• Sayı«u1.2 J 
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B. 

12 
13 

14 

15 
16 

M. 

1 
2 
3 

4 

1 
2 
3 
4 

ödeneğin çeşidi 

Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 
Motorlu taşıt giderleri 
Motorsuz taşıt giderleri 
Motorlu taşıt satmalma karşı
lığı 
Motorsuz taşıt satmalma kar
şılığı 

Bölüm toplamı 

II - özlük olanlar 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketlere gönderi
lecekler yolluğu 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
4598 sayılı kanun gereğince ya-

1946 
yıh 

ödeneği 
Lira 

37 500 

80 000 
31 200 

191 000 

19 100 

321 300 

25 000 
40 000 
55 000 

4 000 

124 000 

8 500 

1947 yıh 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

37 500 

50 000 
28 000 

25 000 

7 500 

110 500 

20 000 
25 000 
80 000 

40 000 

165 000 

8 500 

ıgın 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

37 500 

50 000 
28 000 

25 000 

7 500 

110 500 

20 000 
25 000 
80 000 

40 000 

165 000 

8 500 

pılacak tedavi gider ve yolluk
ları 20 000 

İkinci kısım toplamı 812 547 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

15 000 

691 258 

15 000 

691 258 

I - Sürekli olanlar 
17 Teknik hizmetler giderleri 

1 Sınırlama 
2 Amenajman 
3 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
4 Hastalıklar ve böcekler 
5 Yangınlarla savaş 

325 000 
150 000 

1 040 000 
25 000 
40 000 

200 000 
200 000 
800 000 
25 000 
40 000 

200 000 
200 000 
800 000 
25 000 
40 000 

(S. Sayısı : 12) 
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B. M. 

18 
19 

20 
21 

22 

23 

24 
25 
26 

ödeneğin çeşidi 

6 Kamulaştırma 
7 Teknik araştırma istasyonları, 

denemeler ve orman evleri 
8 örnek orman işletmesi kuruluş 

ve tesis giderleri 

Harita ve kadastro işleri 
Okullar ve kurslar genel gi
derleri 
Orta Orman okulları 
Kurslar 

5 000 5 000 

Yapı ve onarma işleri 
Genel Muhasebe Kanununun 
48 nci maddesini ilgilendiren 
giderler 

1 Cxeri verilecek paralar 40 000 
2 Mahkeme harçları 25 70ü 

Bölüm toplamı 65 700 

40 000 
15 000 

Mahkeme giderleri 25 700 

II - Geçici olanlar 
Devlet Orman İşletmeleri dö
ner sermayesi 
Hazineye verilecek para 
Pasif korunma 
Yazı, yayın ve propoganda iş
leri 30 000 

55 000 

15 000 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

700 000 

1 

0 

1947 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

770 000 

50 000 

300 000 

için 
Komisyonca 

kabul edil 
Lira 

770 000 

50 000 

300 000 

Bölüm toplamı 2 280 001 2 385 000 2 385 000 

5 000 

ulları 

Bölüm toplamı 

a isleri 

245 400 
5 000 

250 400 

1 850 000 

245 000 
1 

245 001 

675 000 

245 000 
1 

245 001 

675 000 

40 000 
15 000 

55 000 

15 000 

500 000 
0 
1 

100 000 
-200-000-

1 

100 000 
200 000 

1 

25 000 25 000 

(Ş. Sayısı.i.12) 
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Ödeneğin çeşidi 

1946 
yıh 

ödeneği 
Lira 

1947 5 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

rılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

Yabancı uzmanlar ve tercü
manları 
Ücret 
Yolluklar ve başka giderleri 

Bölüm toplamı 

1 72 000 
1 28 000 

100 000 

72 000 
28 000 

100 C00 

4489 sayılı kanun gereğince ya
bancı memleketlere gönderi
leceklerin yolluk ve ödenekleri 
Veznedarlık işleri giderleri 
Para taşıma giderleri ve acyo 
Banka veznedarlık ücreti 

Bölüm toplamı 

13 450 
8 050 

21 500 

Kurumlara katılma payı 1 
Düşünülmiyen giderler 1 

Üçüncü kısım toplamı 5 008 307 

40 000 

13 450 
8 050 

21 500 

1 
1 

40 000 

13 450 
8 050 

21 500 

3 866 504 3 866 504 

Dördüncü kısım - Borçlar 

G-eçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

10 000 15 000 15 000 

1942 - 1945 yılları borçları 
1937 - 1941 » » 

Bölüm toplamı 

Hükme bağlı borçlar 
1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi gereğincee Jiâğıt para 
amortismanı 

13 000 
2 000 

15 000 

10 000 

115 986 

13 100 
2 500 

15 600 

10 000 

133 008 

13 100 
2 500 

15 600 

10 000 

133 098 

( S.. Sayısı :. 12 ) 
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ödeneğin çeşidi 

1946 yılı bütçe kanununun 7 
nci maddesi gereğince Ziraat 
Bankasından ödünç alman pa-
ranınJaiz*.itfa karşılığı ile her 
türlü giderleri 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

O 

Dördüncü kısım toplamı 150'986 

238 960 

412 658 

238 960 

412 658 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

5 742 724 
812 547 

5 008 307 
150 986 

11 714 564 

8 472 470 
691258 

3 866 504 
412 658 

13 442 890 

8 472 470 
691 258 

3 866 504 
412 658 

13 442 890 

(S^ Saymam 
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B - CETVELİ 

1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Gelirin çeşidi Lira Lira Lira 

C - CETVELİ 

Gelirin dayandığı kanun ve nizamnameler 

Tarihi No. Bağlık 

8 . 2 . 1937 3116 Orman Kanunu 
13 . 6 . 1938 3444 Orman Kanununa ek kanun 

Devlet Orman İşletmelerinden 
alınacak tarife karşılığı 6 066 000 8 191 950 8 191 950 
Devlet İşletmeleri genel gider
lerinden Genel Müdürlük payı 5 396 489 5 119 000 5 119 000 
Devlet ormanlarından eldeki 
sözleşmelerle yapılacak tahsi
lat 80 000 28 560 28 560 
Çeşitli gelirler 35 000 40 000 40 000 
Eski yılar satışından yapıla
cak tahsilat 128 000 50 000 50 000 
Orta Orman Okulları 9 075 13 380 13 380 

GENEL TOPLAM 11 714 564 13 442 890 13 442 890 

( S. Sayısı : 12 ) 



Görevin 

Daktilo 
» 
» 
» 
» 

Şoför 
> 

Motosikletçi 
Takipçi 
Kaloriferci 
Basodacı 
Odacı 

» 
» 
» 
» 

Gece bekçisi 

- -

Daktilo 
Odacı 

» 

Makinist 
t 

Usta fidancı 

çeşidi 

MERKEZ 

İLLER 

Fidanlıklar 

D 

Sayı 

2 
2 
5 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
7 

21 
2 

3 
30 
20 

1 
1 
1 

— 27 — 
- CETVELİ 

Ücret 

1 

175 
150 
135 
130 
115 
200 
175 
135 
125 
125 
115 
110 
100 
90 
75 
70 

100 

125 
70 
60 

400 
350 
300 

Görevin çeşidi Sayı 

Makinist 1 
» 2 

Başfidancı 7 
» » 9 

Şoför 12 
Fiş memuru 2 
Başfidancı 1 
Fidancı 30 

» 8 
Fiş memuru 3 
Ambar memuru 5 

Fidanlıklar 

Puvantör 5 
Daktilo 5 
Arabacı 14 
Bekçi 1 

» 10 
Odacı 16 

Orta Orman ve Mıntaka Okuttan 

Askerlik ders öğretmenleri (10 
aylık) 2 
Doktor 2 
Aşçı 2 
Bahçivan 2 
Gece bekçisi 2 
Odacı 2 

* 6 
» 10 

1 » 12 

Ücret 

210 
200 
150 
175 
175 
150 
200 
150 
130 
130 
115 

115 
115 
115 
100 
90 
90 

36 
100 
110 
90 
75 
75 
70 
60 
55 

(S. Sayısı: 12) 



Taşıt kadrosu 

£ 
£ 

3 
1 
2 

28 

2 

2 
3 
6 

No. 

1932 
65 

2825 
12 

Çeşidi 

Kaptıkaçtı 
Motosiklet 
Otobüs 
Kamyonet 
Traktör 

» 
Çift atlı araba 
Tek atlı araba 
Yaylı binek araba 
Fayton 
Koşum, sürüm ve 
binek hayvanı 
Merkep (Saka) 
Kamyon 
Kamyon 

» 
-> 
» 
» 
» 
» 

Eskavatûr 

Traktör 
Yük arabası 
Koşum hayvanı 

Marka 

Fort 
Biemme 
Şevrole 
Fort 
Hanomak 

» 

Farko 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Diyemont 
Farko 

T 
3> 

» 
> 
» 
» 
» 
> 

Motor No. Göreceği is 

Genel Müdürlük 

12704.A 
701242 
625709 

18-4396794 
25167-18902 

16828 

T. 98.58061 
» 98.12793 
» 98.12790 
» 98.58070 
» 98.58778 
» 98.12787 
» 98.13527 
» 98.58082 

C-951345 

255-A. 

Genel müdürlük servisinde 
•» •» » 

» » » 
Eskişehir fidanlık işlerinde 
İçel okaliptüs işlerinde 
Eskişehir fidanlık işlerinde 

-

kullanılmak 

Fidanlıklarda kullanılmaktadır. 
» » 
» » 
» » 
» » 

» 
» 
> 
> 
> 

Eskişehir fidanlık işlerinde kullanılmak 
İzmir » » 
Elazığ » » 
Sivas •» » 
Samsun - Gelemen » » 
Bedirge - Hatay » » 
Manisa » » 
Çankırı » » 
Bedirge hatay » » 
Kayseri » » 
Bedirge - Hatay » » 

1947 yütnda sattnaZınacak motorlu ve motorsuz 

Fidanlıklarda kullanılmak 
» » 
» » 

taşiilar 

üzere 
3> 

T> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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At arabası (birisi 
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Manda 

ilerleri çift 

öküz ve manda 
bası 

Zündap 
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Doç 
Triumf 
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4. 
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Not : Yukarda yazılı altı kalem cetvele dâhil edilmemiştir. 

Orman işletme işlerinde kullanılmak üzere satın alınacak motorlu ve matörsüz taşıtlar 

'50 
10 
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Kamyon 
Kamyonet 
Otobüs 
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m No. Çeşidi Marka Motor No. 

10 
50 
50 
300 
100 
250 
250 
10 
5 
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Motosiklet 
Çift atlı araba 
öküz ve manda arâ. 
Yük ve koşum hay. 
Katır 
ökm 
Manda 
Motor 
Kayık 
S&ndal 

*Ö 

Göröceği iş 

Orman işletme işlerinde kullanılmaktadır... 
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B. M. 

E :CBTWBLÎ 

-̂ GHttw?im t̂gidi 

2 3 Geçici hizmetliler 
27 İ/2 Yabancı uzmanlar 

D. 

* 9 

7 
7-
,6 

7 
8 

10 
11 
13 
13 
14 
14 

Memuriyetinin adı 

mffifcm 
Şube müdür muavini 

İLLER 

Orman başmühendisi 
Birinci S. Or. başmühendis, yar. 

-Birinci ör. kıdemli Orv mü-
; hendis 
2 ncl S.< kıdemli Or. mühendis 

» S. Or. başmühendis yar. 
» S.?Or. mühendisi 

S ncü S. Or. mühendis yar. 
Ormaa kondüktörü 
2 HCİ S. Or. başkâtibi 
3.n«ü & Ör.Jûiibi 

}>» S. mesaha fraeoamı 

' L -' ÖE 
Sayı Aylık 

10 40 

2 $6 
1 .60 

1 70 
1 60 
2 50 

90 35 
45 30 
32 20 
8 20 

50 15 
3§0 15 

V5?TBECt 
D. Görevnı^çeçfai 

ttcrtilüer 

7 OrnttMflCTliteri 
7 » fen memuru 

« 1 0 » ••<>» •• * 

11 » .-.Madh«ö4ifi 
<*12 »^Mühendis yardımcısı 

12 » fen meamıru 
9 Sorumlu, sayman 

10 * » 
14 Orman kâtibi 

<14 » *nes*ha memuru 
7 » fidanlık müdürü 

13 Muhasip veya mutemet 
9 Avukat 

10 -.-.» 
-11 » 
12 ,» 

-.M•- OETmU 
Okulun adı "Yüliğı 

Bursa OrtarlDrman""Ökulu 375 
Bolu Orta OrmatiJt)ftultt '345 

i ^ ^ t t ^ ö ) 



R - CETVELİ 

B. : 13 — M. : 1/2 — Taşıt giderleri 
Motorlu taşıtların işletme, onarma ve garaj giderleri ile motorsuz taşıtların donatını, onarma ve 

hayvan yem sair bütün giderleri. 

M. : — 3/4 — Taşıt gidrleri 
Motorlu ve Motorsuz taşıtların satınalma karşılığı bu bölümden ödenir. 

B. : 14 — M : 4 — Yabancı memleketlere gönderilecekler yolluğu 
Kongre ve konferanslara katılmak ve bilgili incelemeler için gönderileceklerin yol parası ve gün

delikleri bu bölümden ödenir. 

B. :15 — Giyecekler 
Hizmetlilerin elbise, ayakkabı,paltoları ve memurların iş çalışma gömlekleri ve şöferlerin mu

şamba, çizme ve buna benzer ihtiyaçları. , 

B. : 17 — Teknik hizmetler giderleri sınırlama,amanajman, ağaçlandırma ve fidanlıklar, hasta
lıklar ve böcekler, yangınlarla savaş, kamulaştırma, teknik araştırma istasyonları, deneme

ler ve orman evleri giderleri 
Bu hizmetlerin her birile ilgili (öteberi giderleri, döşeme ve demirbaş, aydınlatma ve ısıtma, 

kırtasiye basılı kâğıt ve defterler) gibi yönetim giderlerile amanajman ve ağaçlandırma işlerinde 
çalışacak mühendislere verilecek tazminat yövmiyeieri ve yol paraları ve yine bu hizmetlerin her 
birinde geçici görevle kullanılacak memur ve hizmetlilerin ve yine geçici olarak dışardan memur 
edilenlerin yollukları işçi gündelikleri, kesmek, taşımak ve temizleme ve toplama ve işletme gider
leri, alât edevat, çadır, boya gereci telefon makinası ve gereci ve bilirinim teçhizat giderleri, laboro-
tuar için her türlü alât ve edevat satmalma tesis ve nıükâleme karşılığı, elektrik tesis ve yakma 
su parası, motorlu tulumbaların satmalma karşılıklarile genel işletme ve onarma giderleri ve bu iş
ler için yapılacak ev, araştırma istasyon binaları kulübe ahır, yol ve köprü kuruluş ve onarma gi
derleri, silâh, cephane satınalma ilâç parası, doktor veteriner vizite ücretleri orman arazi ve ev sa
tınalma ve kamulaştırma tazminat karşılıkları, vergi, resim, pul vesair tekâlif ilân ve tebligat 
ücretleri ve bu işlerde çalışan işçilerin tedavi ilâç ve yol giderleriyle bunlara verilecek tazmi
nat bu bölümün ilgili kendi maddelerinden verilir. 

B. : 17 - M. : 8 — Örnek Orman işletmesi kuruluş ve tesis giderleri 
17 nci bölüme ait formül işbu madde içinde aynen yürütülmekle beraber örnek bir işletme

nin kuruluş tesis ve işletmesine muktazi her nevi giderler bu maddeden verilir. 

B. : 18 — Harta ve Kadastro işleri 
17 nci bölümdeki formül bu bölüm içinde yürütülür. 

B. : 19 — Okullar ve kurslar genel giderleri 
Kampa ait bütün giderler bu bölümden verilir. 

B. : 20 — Yapı ve onarma işleri 
Arsa ve binlarm satınalma, kamulaştırma, yapı ve kuruluşiyle mevcutlarının onarma ve büyiu 

ttilmesi ve yapısı ile esaslı onarma kontrol memuru ücret ve genel giderleri ve arsa ve binaların 
tapuca kütüğe geçirildiği tarihten itibaren tahakkuk etmiş ve edecek vergisi ve yapıya ait pro-

( S , Sayısı : 12). 
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je plân giderleri ve bunlar için açılacak yarışma değer ve giderleri de bu bölümden verilir, 

B. : 26 — Yazı, yayın ve propaganda giderleri 
İktisadi ve meslekî mecmualar, kitap, gazete, harta satmalma telif ve tercüme ücretleri basın 

ve yayın yenileme karşılığı giderleri filim makine satmalma, hazırlama ve kira karşılıkları, ha* 
beralma ve propaganda giderleriyle bu giderlerle ilgili yardımlar bu bölümden verilir, 

B. : 27 — Yabancı uzmanlar ve tercümanlan 
Sözleşme gereğince verilmesi lâzım gelen ücretler ile geliş ve gidiş yol paraları ve bunların 

memleket içlerinde herhangi bir görevle gidiş ve gelişlerine ait yol parası ve gündelikleri bu 
bölümden verilir. 

B. : 28 - — 4489 sayılı kanun gereğince yabamı memleketlere gönderileceklerin yolluk ve öde
nekleri 

Bu kanun gereğince yabancı memleketlere gönderileceklere verilecek yolluklarla diğer giderler 
ve tedavi giderleri bu bölümden verilir. 

B. : 30 — Kurumlara katılma payı 
Sözleşme gereğince verilecektir. 

B. : 32, 33 — Geçen ve eski yıllar borçlan 
Teşkilâtı kaldırılmış olan Orman Koruma Genel Komutanlığının geçen ve eski yıllar borçlan 

da bu bölümden verilir. 

(S . Sayısı: 12) 
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Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı 
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1 20) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . IX . 1946 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/644, 6/2310 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Katma bütçe ile idare edilen Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 
Bakanlar Kurulunca 30 . IX . 1946 tarihinde Büyük Millet Meclisine sunulması kararlaştırılan 
1947 yılı Bütçe kanunu tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Geıiel Müdürlüğü 1947 yıîı Bütçe Kanun tââarısi gerekçesi 

Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe kanun tasarısının 
gider teklifleri bütün işler gözönünde tutularak 43 bölüm üzerine tertip olunmuştur. Bu bütçe
nin yapılmasında geçen yıllar içinde alınmış ve sarfedilmiş olan ödeneklerle yapılması tasar
lanan işler esas tutulmuştur. 1946 bütçesindeki ödeneklere göre 1947 yılı için yapılan teklifler-
deki bazı değişiklikler aşağıda izah edilmiştir: 

Birinci bölümde gösterilen ödeneklerin geçen yıl rakamlarına göre artması, memur aylıkların
da yapılması düşünülen zamlardan ileri gelmektedir. Bununla beraber idare memurlarından 232 
ve hizmetlilerden de 200 kişi tasarruf edilmiş bulunmaktadır. 

Emekli, dul ve yetimlerin aylıklarında yapılması düşünülen zamdan dolayı ikinci bölüme ge
çen yıla göre bir miktar ödenek eklenmiştir. 

Dördüncü bölümden bir miktar tasarruf elde edilmiştir. 

Kanunu mahsusu gereğince emekli ikramiyeleri bundan böyle Devlet Denizyolları ve Liman
ları Emekli Sandığından ödeneceğinden 1947 senesi için bu adla tahsisat konulmasına lüzum kal
mamıştır. 

Beşinci bölümden aynı yardım kaldırılmış, diğer maddeler ihtiyaca göre bir miktar artırıl
mıştır. 

Altıncı ve yedinci bölümlerde yapılan tasarruf 56827 liraya yükselmektedir. 

Sekizinci bölümün birinci . maddesini teşkil eden posta ve telgraf ücretleri geçen yıldan az 
farklıdır. Aynı bölümün ikinci maddesini teşkil eden telefon ve başka haberleşme ücret ve gider
leri doğu ve batı Akdeniz ve Amerika seferlerinin gerektirdiği haberleşme zaruretleri itibara alı
narak bir miktar artırılmıştır. 

( S. Sayısı : 16 ) 
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Onuncu bölümün ikinci maddesini teşkil eden yabancı memleketler yolluğu adını taşıyan 4 ncü 

maddesi 4844 sayılı kanunla yapılacak sat malım; lar dolayısiyle vukuu talimin olunan gidip gel
meler dikkate alınarak ve 1946 yılında alman munzam ödenek de gözönünde tutularak 1947 se
nesi için bu madde 41 000 lira fazlasına teklif edilmiştir. 

. . . . - • - * 

11 ve, 12 nci bölümlerde 300 000 .liralık bir tasarruf sağlanmıştır. 

Ondördüneü bölüme 3 ncü bir madde eklenmesinden dolayı bölüm başlığında ufak bir değişik
lik yapılmıştır. Bu bölümün birinci fma^desini teşkil .eden işletme mevzuu gayet 'geniş 
olup ezcümle deniz ve kara araçlarının işletilmesine ilişkin müstehlek ve müstehlek olmıyan her 
türlü maddeler ve gereçlerinin paraları ile sefer, taşıma,'resim, ücret vesâir lier türlü1 işletme gi
derleri, kira karşılıkları, yük, hasar, zayiat ve müsademe tazminleri, avarya giderleri, kurtat-
ma ve yardım, iskele giderleri, su karşılıkları ve başka her türlü işletme giderleri bü tertipten 
yeritaekte .olup, bühaşşa ^ bu bölüm 1946 yılı 
Ödeneğine göre 1 2ÛP>0Q0 lira fazlasına vejİkinci maddesinde 164 0Q0 lira noksanına teklif edil
miştir. 

1946 senesi bütçesinin «Fabrika, havuz, dok ve atelyelerin her türlü ücret ve giderleri» baş
lığını taşıyan ^8 nei .bölümü, #ü[>eniz .ve..kara.tanıtları gidenleri» ismini taşıyan. 14, ncü bölüm ile 
pek ziyade alâkadar olup, bunun ayrı bir bölüm olmasından ziyade 14 ncü bölüme bir madde olarak 
ilâvesi maslahata daha muvaiik ve uygulamada kolaylığı sağlıyaeağı cihetle' 1946 bütçesinde TS' nci 
holüm, olarak gösterilen bu 4 ödenek 194/7 senesinde. 14 ncü bölüme 3 ncü madde olarak yazılmıştır. 

Onbeşinci bölüm 1946 bütçesinden 70 000 lira noksanına teklif edilmiştir. 

Onyedinci bölümden 200 000 lira indirilmiştir. 

Onsekizinci bölüme mevzu tahsisatın kâfi gelmiyeceği anlaşıldığından. 200, 000 lira fazlasına 
teklif edilmiştir. 

Ondokuzuneu bölümün 1946 senesine nazaran 4 000 lira noksanı vardır. 
Yirmibirinei bölümün başlığından açıkça anlaşıldığı üzere acyolar ve akçe farkları bu bölümden 
ödenmekte olup Doğu ve Bati Âkcfeniz'seferleri"dolayısiyle kâfi gelmİyeceği anlaşıldığından 
25 000 lira fazlasına , teklifedUmjştir. 

Geçen yılın 23ne,ü bölümü olan Pasif .Korunma tertibi bu yıl bütçesinden çıkarılmış ve 4844 
sayılı kanun gereğince girişilecek kalkınma yüklenmeleri dolayısiyle yapılacak harcamalar 23 n-
cü bölüm olarak 12 000 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

. 2 4 n c ü bölümdeM fark,, bir taraftan kur farkından ye tjüğer taraftan da yeniden öğrenci ve 
stajiyer gönderilmesinin tasarlanmasından ileri gelmektedir. 

Yirmibeşinci bölümün birinci maddesi yabancı uzmanlardan daha ziyade istifade edilebilmek 
arzusiyle yeniden birkaç uzman getirmek düşünülmüş ve bundan ötürü bu bölüm 160 000 lira 
raddesinde bir artma görmüştür. 

30 ncu bölüm 43 ncü bölümden alman hizmetle birleştirilerek ona göre tesbit edilmiştir. 

31 nci bölümün birinci maddesi emekliliğin özel kanun gereğince hizmetlilere de teşmili do
layısiyle artırılmıştır. 

33 ncü bölüm geçen yıla göre 394 400 liralık bir azalış göstermektedir. 

38 nci bölüm, geçmiş beş yıl için idarenin ödeyeceği borçlar karşılığı olup içinde bulunduğu
muz 1946 yılındaki tecrübeye göre 1947 senesi için 15 '000 l i ra fazlasına teklif edilmiştir. 

39 ncu bölüm satmalman rıhtımların sözleşmeleri gereğince senelik taksit ve obligasyon faiz-
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leriyle itfa karşılığı olup, istanbul rıhtımlarının satın alınmış olmasından ötürü noksan teklif 
edilmiştir. 

4844 sayılı kanun gereğince gelecek yıllara geçici yüklenmeler dolayısiyle bu kanunun özel 
maddesi uyarınca çıkarflacak bonoların itfa karşılıklariyle faiz, acyo, akça farkları gibi sair gi
derlerini karşılamak üzere bütçeye yeniden 41 ne i bölüm olarak bir milyon liralık ödenek konul
muştur. 

42 nci bölüm özel kanunu gereğince teklif edilmiştir. 

43 ncü böiüm 30 ncu bölüme aktarılan ödenekten geri kalanı ihtiva etmektedir. 

Gelir bütçesine gelince: 

Birinci bölüme giren gelirden muntazam postalarda son ayların durumuna göre tesbit edilen 
inkişaf dolayısiyle 3 700 000 şehir hatlarında kısmen inkişaf payı kısmeiı de tarife artımı olarak 
1 800 000 îzmir körfez, şilepçilik ve zuhurat seferlerinde 1 135 500 lirulık fazlalık tahmin edil
miştir. 

İkinci bölümdeki gelir 280 000, üçüncü bölümdeki 50 009 lira noksaniyle tahmin edilmiştir. 

Dördüncü bölümde gelir artışı 2 050 000 lira olarak rakamlandırılmıştır. 

Beşinci bölümde toplanan gelirler giriş eşyasının günden güne yükselmesine muvazi olarak 
hasılatta görülen artışların tesiriyle geçen yıla göre 2 058 000 lira bir artışla tahmin olunmuştur. 

Altıncı bölümde fark yoktur. Yedinci bölümde 25 000 liralık artış ve sekizinci bölümde ise 
özel kanuna dayanılarak birçok iskelelerin belediyelere ve özel idarelere geri verilmesinden dolayı 
160 000 liralık bir azalış derpiş edilmiştir. 

Dokuzuncu bölüm 200 000 lira, onuncu bölüm 600 000 liralık bir artma ile tahmin edilmiş 
bulunmaktadır. 

Onbirinci bölümdeki Hazine yardımı gider büeçesindeki tertibe mütenazır olarak azalmıştır. 

Onikinci bölüm geçen yıldan birikmiş gelir artıkları 5 000 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

Bu suretle gelirler bütçesi 50 750 000 lira olarak tahmin ve tesbit olunmuştur. 

Bütçe knunu: 

1947 yılı bütçe kanununda geçen yıla göre değişiklik, bütçe açığının nasıl kapatılacağını gös
teren 3 ncü maddenin eklenmesinden. 10 ncu madde ise, (A) cetvelinde yapılan değişikliğe mu
vazi olarak bölüm maddelerinin değiştirilmesinden ibaret olup, geçen yıl kanununun 17 nci mad
desindeki hüküm özel kanunla temin edilmiş bulunduğundan bu yıl bütçe kanunundan çıkarıl
mıştır. 



Rapor 
28 .XI. 1946 

Tetkiki uhdeme tevdi buyrulan Devlet Denizyolları ve Limanları işletmesi Genel Müdürlüğü 194? 
yılı bütçe tasarısı üzerinde gerek vakit darlığı ve gerekse işletmenin istanbul'da bulunması yüzün
den derin incelemelere girişmek imkânmı elde edememiş olmakla beraber kısa tetkik sonuçlarımı 
arzediyorum: 

1. Gelir ve giderlerin tahlili ve geçen'yılla mukayesesi: 

A) Bütçedeki inkişaf 

Devlet Denizyolları ve Limanları bütçesi idarenin yıldan yıla faaliyetinin artması ile büyük bir 
inkişaf göstermektedir. 

Bu inkişaf 1939 yılından bugüne kadar şöyle bir seyir takip etmiştir: 

Yılı Gider Gelir 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 . 
1944 
1945 
1946 
1947 

13 100 345 
10 468 5.72 
9 330 978 
14 242 312 
25 074 221 
45 766 670 
26 320 500 
41 388 632 
60 234 356 

13 100 345 
8 661 113 
8 707 400 
10 084 400 
19 302 730 
37 016 670 
24 00'» 000 
41 413 632 
50 750 000 

(111 

(#) 
(##) 
(•••; 

B) Gider bütçesinin tahlili 

Geçen yıla nazaran giderlerde 18 845 916 liralık bir artış vardır. Bu artışın sebeplerini arze
diyorum : 

Birinci bölümde memur ücretlerinin 1946 yılına nazaran 2 944 700 liralık bir artış görülmektedir, 
Bu artışın yeni Basın Kanunu icaplarından ve bir kısım memurların yerinde terfilerine imkân sağla
ma endişesinden ileri geldiği görülmüştür. 

Ayni bölümün hizmetliler maddesinde görülen fazlalığın da aynı yardım ve olağanüstü zamlarm 
kaldırılmasından sonra ücretlerde eskisine nispetle bir azalmıya meydan vermemek için hizmetliler 
ücretine yapılan muayyen zamlardan mütevellit olduğu anlaşılmıştır. 

Bölüm ikide kaydedilen artış bir yandan emekli aylıklarına 1/4 nispetinde zam yapılmasının ve 
öte yandan aynı yardımın emekli aylığı içerisine alınmasının tabiî bir sonucudur. 

Bölüm dörtte elde edilen 80 000 liralık tasarruf hâdiselerinin inkişafiyle uygun olmadığı endişe-

Not: ('*) Bu yıl Limanlar Denizyollarına geçmiştir. 
(##) Bu yıl Şirketihayriye satmalmmıştır. 
(***) Bu yıl 7 aylıktır. 

f S. Sayısı : 16 ) 
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sini tevlit etmektedir. Gerçekten umduğumuz ticari inkişaf tahakkuk ettiği takdirde fazla mesai ve 
yük primleri karşılığı olarak bu bölüme konan ödeneğin kifayet etmiyeceği hatıra gelmek'e Jir. 

7 aylık 1945 bütçesinden bu bölümden 482 245 lira harcandığına ve 1946 yılı bütçesinin ilk 9 ayı 
sonunda mevzu tahsisattan yalnız 35 000 lira kalmış olduğuna göre bu bölümdeki ödeneği indirmek 
şöyle dursun artırmak gerekirdi. 

Esasen ikramiyeler gibi sabit ve tediye tarihi geri bırakılabilir ödenklerle mütahavvil ve tediye
si zarurî munzam ücret gibi iki ayrı karakterdeki giderlerin aynı bölüm içerisinde toplanması pek 
tecviz edilemez. 

Bölüm beşte çocuk zammı maddesindeki öde- nek fazla görülmüştür. Filhakika 1946 yılının ilk 
9 ayında bu maddeden verilen ödenek yekûnu 1 32 400 liradan ibaret olduğuna ve son üç ay içinde 
40 000 lira ödenek kabul edilmesi hesaben uygun olduğuna göre, bu miktarın iki misli 350 000 lira
yı dahi bulmazken 450 000 liralık çocuk zammının sarf mahalli bulunmayacağından endişe etmek
teyim. Eğer yeni doğumları hesaba katmak suretiylebu fazlalık meydana gelmiş ise bu takdirde de 
bir yıl içerisinde işletme memurları arasında 1 000 yeni doğum olabilceğini biraz mübaağalı görmek
teyim. 

Bölüm altıda îdare bürosu giderlerinin 44 000 000 liralık bir tasarruf yapmağa muvaffak olmuş
tur. 

Bölüm yedide elde edilen tasarruf miktarı 135 şi aşan bilet nevileri 50 çeşide indirmek ve işçi, 
memur, asker ve öğrenci gibi mahdut biletlere irca etmek suretiyle mümkün olmuştur. 

Bölüm sekizin ikinci maddesinde görülen artış Doğu ve Batı Akdeniz ve Amerika seferlerinin gerek
tirdiği haberleşme zaruretleri doğurmuştur. Bu bölümü incelenmek vesilesiyle şu noktaya temas et
mek isterim: 1947 yılından itibaren P. T. T. idaresi Devlet dairelerine tam tarife tatbik edecektir. Bu 
idare kendi gelirleri üzerinde hassasiyet gösterir ve hiç bir imtiyaz tanımamak yoluna giderken 
Denizyolları idaresinin de.ekonam.ik mahiyeti haiz olan bir işletme "olduğunu göz önünde tutmalı ve 
Milletlerarası posta mukaveleleriyle ebadı tesbit edilmiş muhabere paketleri ve kolilerden maada 
eşyanın gemilerde parasız taşınmasına son vermelidir. 

Bölüm onda görülen 41 000 liralık fazlalık gemi satınalma programının tahakkuk zımnında yapı
lacak seyahatlerle, satmalının iş olan gemileri memlekete getirecek olan mürettebatın yolluğunu kar
şılayacaktır. 

Bölüm on birde. elde edilen 100 000 liralık tasarruf idarenin bir dikimevi açması ve kumaş fiyat
larının düşmesiyle mümkün olmuştur. Zabitan, mürettabat ve hademeler için verilmekte olan hizmet 
elbiseleri bundan sonra dışarıda diktirilmeyip işletmenin Deniz dikim evinde imal edilmek suretiyle 
giyim faslında önemli bir tasarruf sağlanmış olacaktır. 

Bölüm onikide 200 000 liradan daha fazla bir tasarruf mümkün olamamıştır. 7 aylık 1945 yılı 
hesabı katisinde gemi efradı yiyecek giderlerinin 1100 000 e baliğ olduğu ve bunun 12 ay hesabiyle 
1 800 000 lirayı aştığı göz önünde tutulacak olursa bu yıl konan 1 750 000 liralık ödenek hem çok de
ğildir ve hem geçen yıla nazaran 200 000 liralık bir azalma göstermektedir. 

Denizyolları işletmesinin en büyük gider kalemini daire hizmetleri teşkil etmektedir, işletme gi
derlerinin 9 300 000 lira gibi yüksek bir rakamlaifade edilmesi ilk bakışta kavranması güç bir masraf 
yığını gibi görünmektedir. Halbuki yapılan giderler yakın bir incelemeye tâbi tutulacak olursa bu 
miktardan tezilâtm mümkün olmadığı müşahadeedilir. 

Gerçekten Devlet Denizyalları bir yılda yalnız240 000 ton kömür istihlâk etmektedir. 

Tonu 27 lira hesabiyle bu miktar kömürün ubayaası için 6 480 000 lna ödenek icab ede
cektir. işletmenin ihtiyacı için 1960 ton tahmin edilen mazotun bedeli 300 000 lirayı ve 600 ton-
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lük makine yağı bedeli ise 390 000 lirayı aşmaktadır. Yine bir misal vermiş olmak için tatlısu 
sarfiyatını ele alalım: Bir geminin her seferinde 100 - 500 ton arasında tatlısuya ihtiyacı olduğu 
ve bu ihtiyacı gidermek için her seferde 400 liraca yakın su bedeli ödenmesi gerektiği düşünüle
cek olursa işletme maddesine konulan ödenekte bir tasarruf yapmağa imkân olmaclığı anlaşılır. 

Yeni alınıp hizmete girmiş gemilerde işletme giderleri de hesaba katılarak bu bölümde geçen 
yıla nazaran 1 200 000 liralık fazla bir ödenek konmuştur. 

Aynı bölümün yapma, onarma: ve satmalına maddesinde 164 000 liralık bir tasarruf teklif 
edilmiştir. 1946 bütçesinde 9 aylık sarfiyatın 3 230 000 lirayı bulduğu ve henüz muhasebeye 
gelmemiş sarfiyatın bu miktarın % 35 ne yakın bir kıymet arze'ttiği düşünülür ve buna malzeme 
fiyatlarındaki yükselme temayülleri de ilâve edilirse bu miktarın Zaruri : bir m.eWâğ olduğu an
laşılır. Bu bölüme konulan giderler yalnız yapma ve onarma islerine karşılık tutulmayıp aynı 
zamanda gemi satınalmalarında da kullanılmaktadır. Nitekim geçen yıl İsveç'ten alınan ödemiş 
şilebinin bedeli bu ödenekten tediye edilmiştir. 

Geçen yıl fabrika, havuz, dok ve atelyelerin her türlü ücret ve giderleri başlığını taşıyan 
onsekizinci bölüm - Deniz ve kara taşıtları giderleri - ismini taşıyan bu bölümle pek ziyade alâ
kalı görüldüğünden, bunun ayrı bir bö'üm olmr.smdan ziyade ondördüncü bölüme bir madde 
ilâvesi şeklinde mütalâası maslahata daha uygun görülmüştür. Bu maddeye konan ödenek ile 
işçi ve usta gündelikleri ödenecek, işçi yemekleri giderleri karşılanacaktır. 

1946 yılinda 9 aylık giderlerin 4 460 827 lira olduğu görüldükten sonra bu maddeye konan 
ödeneğin makul hadde olduğu anlaşılmıştır. Ancak bu tertipten verilen ücretler arasında bir kısmı 
daimî mahiyet arzettiğinden gelecek yıl bütçesine bu maddeden bir miktar ödenek tefrik edilerek 
(D) cetveline ilâve edilecek yeni kadro ücretlerini karşılmağa tahsis edilmesi uygun görülebilir. 

Bölüm onbeşte kıyı emniyet giderlerinde 70 000 liralık bir tasarruf elde etmek mümkün ol
muştur. 

Bölüm onyedi de tahmin edilen giderlerin miktariyle gerekçe arsında bir tezat müşahede 
edilmiştir. Gerçekten gerekçede bu bölümde 200 000 liralık bir indirme yapıldığı ifade edildiği 
halde bu bölümde geçen yıla nazaran azalma değil, bunun tam tersine 800 000 liralık bir artma 
vardır. Bu bölüme konmuş olan ödenek bina, fabrika, atelye, tersane, dok, kızak, rıhtım, iskele, 
fener ve başka tesislerin yapma, onarma ve kamulaştırma işlerini başarmak gibi çeşitli ve bü
yük giderlere karşılık tutulmuş isede buradaki tezatm Bütçe Komisyonu huzurunda izalesinden 
önce leh ve aleyhte bir fikir dermeyana imkân görülememiştir. 

Bölüm onsekizde müşahede edilen 200 000 liralık fazlalığın 3980 sayılı kanunun üçüncü 
maddesi gereğince kullanılan kredinin itfa ve faiz karşılığından ileri gelmektedir. 

Bölüm ondokuzda irat getiren mülklerin vergi ve resimleri giderlerinde 4 000 liralık bir gi
der azalması tahmin edilmiştir. 

Bölüm yirmibirde görülen 25 000 liralık artış iş hacminin gelişmesinden mütevellit komisyon 
ücretleri karşılığıdır. 

Bölüm yirmiüçte ilk defa olarak konulan İ2 300 000 liralık ödenek 4844 sayılı kanun gereğin
ce girişilen gemi mubayaaları bedelinin 1947 yılı bütçesinden ödenecek olan miktarı göstermekte
d i r 

ünalma bedelleri arasında da bir denkleştirme giderleri arasında değil, a'ym zamanda gemi sa
tmalımı bedelelri arasında da bir denkleştirme meeburiveti karsısında bırakmak idareyi nazik 
biv duruma sokmuştur. Ve işletmenin 1947 yılı . bütçesindeki zahir açığın gerek sebebini de 
burada aramak lâzımdır. 
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Bölüm yirmidörtteki fazlalık yabancı memleketlerdeki öğrenci ve stajiyerlerin tahsil ve staj 
giderlerinde meydana gelen kur farklarından ileri gelmektedir. 

Bölüm yirmibeşteki fazlalık yeniden getirilmesi mukarer-r uzmanların ücret ve yolluklarına karşı
lık teşkil etmektedir. Memleketimize yabancı uzmanlar getirmek ve bunlardan faydalanmak genel 
bir temayül halindedir. Kanaatımca Avrupada ihtisas yapmış genç elemanlarımızdan da bu hu
susu1. büyük faydalar sağlamak mümkündür. 

Bölüm otuzda görülen artış îş Kanunu ve İşçi sigortaları gereğince İdarenin İşçi Sigortaları 
Kurumuna vermesi gereken primlerden mütevellittir. Bununla beraber bu primlerin idareye yeni 
bir yük tamil ettiği ileri sürülemez; zira bugüne kadar İşçi kaza yardım sandıklarına yapmakta ol
duğu yardımdan kestiği miktarda Sigorta Kurumuna prim vermekle iktifa edecektir. 

Bölüm otuzbirdeki 585 000 liralık ödenek kabarıklığı ise 3137 sayılı kanun gereğince Devlet 
Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü Emekli Sandığına yapılacak ödemelerden 
mütevellittir. 

Bölüm otuzüçte, Devlet Başkanlığı deniz taşıtlarının her türlü yaptırma, satmalına ve işletme 
giderleri ile sigorta ücretleri üzerinde yapılan 394 400 liralık tasarrufun mahiyeti anlaşılama
mıştır. Bu bölümdeki gider azlığı ihtimal kısmen Ertuğrul Yatının Deniz Ticaret Okuluna verilme
si ile ve kısmen de Devlet Başkanlığı Deniz taşıtlarının 1947 yılında seyrüsefer hareketinin tah
dit edilmesiyle izah etmek mümkündür. Bununla beraber geçen yılın 313 946 liradan ibaret olan 
9 aylık sarfiyatına bakarak önümüzdeki yılda 400 000 lira ile bu bölüm giderlerinin karşılana
bileceği hesap edilebilir. 

Bölüm otuzdörtte bahis konusu olan temsil ödeneği İdare iç tüzüğünün 80 nci madedsi gere
ğince sarf salâhiyeti Genel Müdürlüğe mevdu bulunuan temsil öedeneklerini karşıiıyacaktır. 

Bölüm otuzbeşte görülen ödenek geçen yıl ödeneğinden 775 000 lira azdır. Satmalman rıhtımla
rın bedeli Fransız frankının geçen yılki düşük değerinden faydalanmak maksadiyle, büyük ölçü
de tediye edilmiş ve bu sebeple önümüzdeki yıllara ait yıllık taksitlerin azalması imkânı elde 
edilmiştir. 

Bölüm kırkbirde yeniden konulan 1 000 000 liralık ödeneğe gelince; bu ödenek 4844 sayılı kanun 
gereğince satmalman gemilerin bedeli için çıkarılmış ve çıkarılacak olan bonalarm faiz, aciyo, 
itfa vesair giderlerini karşıiıyacaktır. 

Yardımlar kısmında görülen 306 500 liralık azalmalar ise bu bölümdeki ödeneğin 30 neu bö
lüme nakledilerek işçi sigortaları kurumuna verilmesinden ileri gelmektedir. 

O. Gelir bütçesinin tahlili 

1947 bütçesinde geçen yıla nazaran 9 336 368 liralık bir artış tahmin edilmektedir. Bu artış 
şu sebeplerden dolayı beklenmektedir: 

1 nci bölümde muntazam posta seferlerinin 3 700 000 lira fazla gelir getireceği hesaplanmış
tır. Bu gelir tahmini yapılırken şu esastan hareket edilmiştir. 8 700 000 liraya yükselmiş olan 
7 aylık 1945 geliri ele alınmış buna 1946 yılının ilk üç aylık gelir vaziyeti ilâve edilmiş ve bun
ların 2 aylık ortalama gelirleri de hesaplanarak 15 000 000 lira elde edilmiştir. 2 000 000 a 
yaklaşan Doğu ve Batı, Akdeniz seferleri de gözönünde tutulunca gelirin 17 000 000 dan 
aşağı düşmiyeceği sonucuna varılmıştır. 

Aynı bölümün İstanbul şehir hatları maddesindeki 1 800 000 liralık gelir artışı tahminleri de 
şu şekilde hesaplanmıştır: Geçen yılda bu hatla'rm gelir yekûnu 5 500 000 lirayı bulmuştur. Son 
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tarife zamlarının 1 000 000 liralık fazla gelir getireceği hesabedilmiş ve bu miktarlara 100 000 
liralık normal inkişaf payı ilâve edilmiştir. 

îzmir körfez hatlarında da geçen yılın 350 000 liralık gelir tahminine karşılık, tahakkuk mik
tarı 450 000 lirayı aştığından 1947 gelirinin 500 000 lirayı bulacağı kabul edilmiştir. 

Yeni alınmış olan ödemiş şilebi sayesinde şilepçilik gelirinin geçen yıla nazaran 185 000 lira 
artacağı hesaplanmıştır. 

Zuhurat seferlerinde de geçen yıllardaki tahakkuk, tahminleri çok aşmış olduğundan bu 
maddede de 800 000 liralık bir gelir fazlalığı umulmaktadır. 

Bu gelir artışlarına karşılık askerî taşımalar maddesinde 1 950 000 lira gibi önemli bir gelir 
eksilmesi hesabedilmiştir. Geçen yıllarda bir yandan Millî Savunma Bakanlığına kiralanan gemi
ler, öte yandan Mısır'la İskenderun arasındaki askerî malzeme nakliyatı idareye yüksek gelir 
getiren büyük bir kaynak olmuştur, önümüzdeki yılda bu gibi ihtimaller derpiş edilmemiş oldu
ğundan askerî taşımalar gelirlerinde büyük bir tenezzül beklenmektedir. 

Vangölü işletmesine gelince: Bu işletmenin gelirinde 1946 yılma nazaran 10 000 liralık bir 
azalma göze çarpmaktadır. Esasen Vangölü İşletmesi hiçbir zaman geliri ile giderini karşılıyabî-
lecek bir duruma yaklaşmamış, ekonomik bir işletme mahiyetini almamıştır. îfa ettiği kamu 
hizmeti çok büyük olmakla beraber, bu işletmenin ekonomik bünyesi ve tarifesi esaslı bir re
vizyona muhtaçtır. 

Bölüm 2 de gelir tahminindeki tenezzül ise kılavuzluk işlerinin azalmasından ileri gelmek-
tedir. 

Bölüm 4 de tahmin edilen fazlalık 7 Eylül kararlarının dış ticaret üzerine başladığı hayırlı 
tesislerin yükleme, boşaltma ve aktarma gelirlerini daha çok artıracağını ummaktan ileri gel
mektedir. Ancak tatlı su verme işlerinde de niçin bir gelir artışı beklenmemiş olduğu dikkati çek
mektedir. 

Bölüm 5 deki 2 050 000 liralık fazla gelir tahmini de aynı sebebe dayanmaktadır. 

İthalâtın günden güne artması 1947 yılında gelir miktarının 5 920 000 liraya kolayca yükse
leceği kanaatini tevlit etmiştir. 

Bölüm 8 de görülen gelir azalması bir kısım iskelelerin belediyelere terk edilmesinden ileri 
gelmektedir. 

Bölüm 10 da umulan artış yerindedir, hurda satışı, kahve ocakları, otel ve mahfil gelirleri 
tarife satışı gibi çeşitli gelirler günden güne artmaktadır. 

Bölüm 11 de kaydedilen azalma önümüzdeki yıl Devlet Başkanı deniz taşıtları için Genel büt
çeden 394 400 lira az ödenek konmuş olmasından mütevellittir. 

Gelir cetvelinin son bölümünü geçen yıldan birikmiş gelir artıkları teşkil etmektedir. İşlet
menin tahvil veya nakit halinde 5 000 000 lirayı bulan mevcut tasarruf ve kazancı, giderleri 
karşılamak üzere tahmin edilen normal gelirlere ilâve etmek üzücü bir mecburiyettir. İdarenin 
geçen yıllardan elde ettiği gelir artıklarını 1947 yılının giderlerini karşılamağa tahsis etmekten 
ziyade işletmenin müstakbel inkişafı için ayrılması çqk arzu edilirdi. Halbuki işletme yeni mu
bayaaların karşılığını da yıllık bütçesine sıkıştırmak vaziyetinde kaldığmdn meydana gelen büyük 
gider açığını biraz olsun kapatmak endişesiyle bin bir emek ve ihtimamla tasarruf ettiği eski 
kazançlarını da 1947 senesi bütçesi içerisinde eritmek meeburlyetini duymuştur. 

CS. Sayısı: 16) 
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II. * tşîetmenmfaaliyetiüde geliişime: 

Denizyolları idresi, vasıta bakımından imkân1 arı mahdut olmakla beraber, uhdesine tevdi edi
len hizmeti gündengüne daha iyi bir şekilde başarmağa çalışmaktadır. 

Bugün idarenin elinde bulunan gemilerin çoğu yaşlanmış ve normal miadını çoktan doldur
muştur.1 Bilfafz sayısı 27 den ibret olan deniz hatları yolcu gemilerinin 22 si 50 yaşını aşmıştır. 
Şehir hatlarından Kadıköy, Adalar yolunda çalışan vapurların sayısı Halep, Basra ve Neveser 
gibi çok eskimiş gemilerle birlikte ancak 16 yi bulmaktadır. Haliç vapurları sayısı ise 10 dan 
ibarettir. 

Şirketihayriye'den intikal eden 25 Boğaziçi vapurundan 19 u Birinci Dünya Savaşını gör-
mûlşftir. 

Yük gemilerine fgelinee, sayısı pek mahdut olan (7 aded) bu gemilerden yalnız İsveç'ten 
alınan ödemiş şilebi yenidir. 

A - Bu dar ve eski taşıt kadroslyle dahi Denizyolları İşletmesi faaliyet ve hizmet bakımından 
büyük bir gelişme göstermeğe muvaffak olmuştur. İşletmenin 10 yıllık yurtiçi deniz hatları faa
liyetini aşağıdaki cetvel hulâsa etmektedir, 
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Yurtiçi deniz hatları sefer adedi ve nakliyatı 

Sefer sayışı 
Yolcu 
Sayvan 
Tük ton 

1937 

3 374 
800 984 
350 821 
369 632 

1938 

— 
— • 

— 

1939 

1 537 
1 044 816 
290 003 
457 289 

1940 

1 461 
1 110 222 

— 
477 678 

1941 

1 272 
1 443 065 
335 400 
494 230 

1942 

1 029 
1 482 431 
294 306 
506 002 

1943 

1 088 
1 599 664 
350 935 
6İ1 285 

1 2 
3 
4 

Not: 1. — 1938 yılı istatistiği elde edilememiştir. 
2. — Savaş yılları içerisinde sefer sayısı tahdit edilmiş olmakla beraber taşınan yoleu, 

azalma olmamış, sıkışık ve izdihamlı da olsa hizmet başarılmıştır. 



B) İstanbul şehir hatlarına gelince: Burada nakil vasıtalarının sabit kalmış olmasına rağmen 
taşınan yolcu sayısında büyük bir artış görülmektedir. 

İstanbul şehir hatları 1940 - 1946 durumu: 

Taşınan 
Yıllar yolcu sayısı (Marmara, Boğaziçi, Haliç) 

1940 26 591 448 
1941 29 436 384 
1942 35 245 303 
1943 36 669 476 
İ944 38 493 943 
1945 7 aylık 27 458 343 
1946 5 aylık durumu 17 285 434 
1946 (1945 5 aylığı ve 1945 - 1946 7 aylık ortalaması) 44 713 777 

C.) Yeni ihdas edilen Doğu ve Batı Akdeniz seferleri de büyük bir rağbet görmüş ve kısa bir 
zaman içerisinde ve yolcu ve yük nakliyatında hissedilir bir artış kaydedilmiştir. 

Aşağıdaki cetvel Doğu Akdeniz seferlerinin 1945 ve 1946 yılı arasındaki gelişme seyrini göster
mektedir. 

Doğu Akdeniz seferleri 

Yılı Sefer sayısı Yolcu sayısı Yük 
I. II. III. Güverte Yekûn ton 

1945 11 1 967 921 1 228 2 687 6 803 18 585 
1946 21 3 112 1 712 1 947 4 726 11 497 34 380 

Bu yi! içerisinde başlamış olan Batı seferlerinde böyle bir mukayese yapmak mümkün olmamakla 
beraber genel bir fikir vermek üzere Marsilya hattında taşman yolcu sayısı ile yük miktarı aşağıdaki 
cetvelde gösterilmiştir: 

Batı Akdeniz seferleri 

1946 5 9Ö0 514 749 323 2 486 4 740 

111 - İşletmenin malî durumu: 

Kaporun birinci sayfasında dercedilen cetvelden de anlaşılacağı veçhile Denizyolları işletme
sinin geliri, normal hallerde giderini karşılıya bilmektedir. Limanların idareye geçmesi, Şir
keti Hayriyenin İşletmiye intikal etmesi gibi Denizyolları İdaresinin bünyesinde derin değişiklik
ler yapan yıllar istisna edilecek olursa, senesi içinde yapılan giderlerle, senesi içinde tahakkuk 
eden gelirler arasında bir muvazene vardır. 1947 yılı bütçesindeki 10 000 000 liralık açığa ge
lince; bunun satmalınan gemilerin önümüzdeki yıl bütçesine isabet eden 12 000 000 milyon li
ralık taksitinden ileri gelmektedir. Normal bir gider sayılmasına imkân olmıyan bu 12 milyonluk 
satınalma bedeli hesaba katılmıyacak olursa işletmenin bütçesini 2 milyon liralık gelir fazlasiyle 
denkleştirmiş olduğunu görürüz. Ancak, gelir kısmının tahlilinde de temas ettiğim veçhile, 
normal giderleri 2 milyon fazlasiyle karşılıyan gelir miktarı geçen yılın 5 milyon liralık gelir ar
tığının ilâvesiyle meydana gelebilmiştir. 

İşletmenin malî durumunu incelerken idareyi bir kül halinde olmayıp muhtelif hatlar ve iş
letmeler halinde ayrı, ayrı mütalâa etmenin büyük faydası vardır. Zira, ancak bu şekilde hangi 
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hat veya işletmenin verimli ve hangilerinin verimsiz ve gelir bakımından zararlı olduğu anla-
şılal ilir. 

A) Zararlı işletmeler: 

1. — Vangölü işletmesi - bütçenin gelir kısmı tahminlerinde de temas ettiğim veçhile Vangölü 
Işletı lesi Denizyolları İdaresine hiçbir zaman gelir getirmemiştir. Aşağıdaki cetvel bu işletme
nin ı,elir ve gider durumunu mukayese etmektedir. 

Yılı 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

Gelir 

36 100 
56 617 
69 318 
63 701 
76 869 
106 748 
177 348 

Gider 

91 528 
149 647 
196 495 
226 496 
132 925 
411 902 
475 340 

Va ıgölü işletmesinin gerçek durumunu ifade edebilmek için işletme giderlerine umumi idare 
gider lissesinin de ilâve edilmesi gerektiğini gözönünde tutmak lâzımdır. 1945 yılında görülen 
gelir yükselişi ise tanıamiyle zahiridir. Zira bu gelirin 100 000 lirası malzeme parası ve diğer 
karşılıklardan mütevellittir. 

Vangölü işletmesinin durumunu ıslah etmek için hakikaten düşük olan tarifelere zam yapmak 
hatıra gelmekte ise de, gerek bu bölgedeki yurttaşların kazanç ve geçim durumları ve gerekse 
yurduı. önemli bir kısmında muvasala ve münakaleyi sağlıyan bu hizmetin mahiyetindeki husu
siyet fcugün için bir tarife revizyonuna gitmeği mümkün kılmamaktadır. Bununla beraber bu 
işletmeye ilâve edilecek bir gemi ile zararlar bir miktar azaltılabilir. 

2. - - Kıyı Emniyeti - vaktiyle yabancı bir şirkete ait olup son yıllarda Devlet Denizyolları ida
resine intikâl etmiş olan Fenerler işletmesi idare için bir gelir kaynağı olmaktan çok uzaktır. De
nizyolları idaresi Milletlerarası mukavelelerle tesbit edilmiş olan tarifeleri tek taraflı olarak de
ğiştirmek imkânından mahrum olduktan başka, mukavelesi gereğince yıllık gelir miktarı 175 000 
lirayı aktığı takdirde gelirin yarısını Hazineye terk etmek mecburiyeti Fenerler idaresinin 
harekât serbestisini tâyin eden tahdidi hükümlerdir. Bu itibarla Fenerler idaresinin yeni ve esaslı 
bir tetkika tâbi tutulmadan verimli bir hale gelmesine imkân yoktur. 

3. Gemi kurtarma — Gemi kurtarma işlerinin verimi sabit ve muayyen değildir. Kazaya uğ
rayan yabancı gemiler çok defa kendi vasıtala/iyle kendi kendini kurtarmağa İsrarla çalıştık* 
tan ve n.ıçar kaldıktan sonradır ki gemi kurtarma teşkilâtımıza baş vurmaktadır. Bu teşkilâtın 
da tarifeleri Milletlerarası bir rejime tâbi tutulmuş olduğundan giderlerdeki artış nispetinde, ta
rifelere zinı yapmak cihetine gidilememekte ve işletme verimli bir halde çalışamamaktadır. 

4. Şehirhatları — Marmara, Boğaziçi ve Haliç kısımlarını ihtiva eden şehir hatlarının gelir ve 
gideri arj ısında gelir aleyhine olmak üzere büyük bir nispetsizlik vardır. Aşağıdaki cetvel bu 
hattın daimî zarar içerisinde olduğunu göstermektedir. 

( §. Sayısı: İ6 ) 



ftto 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

— 
Gelir 

2 570 120 
3 106 655 
3 982.002 
4 939 690 
4 707 105 
3 493 755 
5 359 144 

14 —-
Gidei? 

2 674 708 
3 247 880 
4 285 010 
5 936 880 
8 102 213 
4 719 115 
8 245 328 

(7 aylık) 

Görülüyor ki yalnız içinde bulunduğumuz yılda şehirhailarınm zararı 2 886 184 lirayı bul
muştur. 

Son günlerde tarifelere yapılan zamlardan 1 milyon liralık fazla gelir umulmakta ise de, bu 
hattın zararlı bir işletme Olmak mahiyetini giderememiştir. 

B) Gelir getiren işletmeler: 

1. —• Deniz hatları: 

Elde mevcut ve çoğu yaşlı 27 gemi ile yurtiçi deniz hatlarında mümkün olan intizamla sey
rüsefer yakılmaktadır. Bu seferler Trabzon, Bartın, İzmit, Mudanya, Bandırma, Karabiga, İmroz, 
Ayvalık, İzmir, Mersin ve Çanakkale olmak üzere 11 hat üzerinden tertiplenmiştir. 

Bu muntazam posta seferlerinin geliri yüksek rakamları bulmaktadır. T 

Muntazam posta seferleri gelirleri 

Yıllar Gelir 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

4 725 641 
7 880 600 
9 625 151 
20 561 386 
18 796 163 
15 680 043 
7 634 725 

(12 ay hesabiyle) 
(6 aylık, gelir) 

Bu cetvelin mütalâasından anlaşılacağı veçhile muntazam posta seferleri geliri düzgün bir tem
po ile ifcrtnıa • yolundadır. 1943 ve 1944 yıllarında görülen anormal artışlar savaş yıllarının ola-
ğansfet'ö nakliyatından mütevellittir. 

Deniz hatlarının bu gelirleri her zaman giderlerinin üstünde kalmıştır. 

2. -—îiiıa&n İstetmesi : 

İstanbul; İzmir ve Trabzon Limanları bir ara da mütalâa edildiğinde genel olarak gelirlerin 
gidefcleEdettv yüîşsek olduğu göçülür. 

Aşağıdaki cetvel her üç limanın gelir ve gide]* icmalini göstermektedir. 

( S : Sayısı: U) 
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Limanların gelir ve gider durumu 

Yıllar Gelir Gider 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1946 

4 992 000 
4 309 000 
4 456 000 
7 338 000 
12 987 000 
10 225 000 
7 035 000 

4 537 000 
4 286 000 
5 585 000 
6 616 000 
7 227 000 
8 979 000 
5 281 000 

(12 itibariyle) 
(8 aylık) 

3. — İzmir körfez hattı : 

İzmir Limanı gibi İzmir Körfez hattı da, İstanbul şehir hattı hilâfına, giderleri gelirieri altında 
olmak üzere verimli bir şekilde işlemektedir, 

4, —• Doğu ve batı Akdeniz seferleri : 

1945 yılında ihdas edilmiş alan Doğu Akdeniz seferleri büyük bir rağbet görmüş ve gelir ge
tirmeğe başlamıştır. 

Doğu Akdeniz seferlerini (A) ve (B) olmak üzere ikiye ayırmak --lâzımdır. (A) »derlerini 
yapan gemiler İstanbul'dan kalkar, İzmir - Pire - İskenderiye - Portsait - Hayfa - Beyşut-Lar-
naka - İskenderun - Mersin - Antalya ve İzmir'e uğrryarak istanbul ?a döner. (B) seferlerini ya
pan gemiler ise İstanbul'dan kalkar, Antalya, Mersin, İskenderun, Larnaka, Berut, Hayfa, 
Portsait, İskenderiye, Pire ve İzmir'e uğrıyarak İstanbul'a döner. 

Aıağıdaki cetvel doğu Akdeniz seferleri hasılat durumunu göstermektedir. 

Yu
lar 

1945 
1946 

Se
fer 

İl 
21 

32 

Yolcu 
navlunu 

406 432 
605 618 

1 012 050 

Yük 
navlunu 

924 892 
1 355 904 

2 280 796 

Müt. 
Nav. 

16 030 
14 640 

30 670 

Navlun 
yekûnu 

1 347 354 
1 976 162 

3 323 516 

Gider 
yekûnu 

721419 
1 230 857 

1 952 276 

^Eâr 

625 935 
74&305 

1 371240 

Doğu Akdeniz seferleri kârıma bu yıl içinde açılan Batı Akdeniz seferferi kârını da ilâve edecek 
olursak yurtdışı hatlarının verim durumunu eldeetmiş oluruz : 

Doğu Akdeniz Se- Yolcu Yük Müt. Navlun Gider 
seferleri fer navlunu navlunu Nav. yekûnu yekûnu Kâr « 

(1945 - 1946) 
Batı Akdeniz 
seferleri 
(1946) 

32 

5 

1 012 050 

657 847 

2 280 769 

220 904 

30 670 3 323 516 

878 751 

1 952 276 

428 542 

1 371 240 

450 200 

Genel yekûn 37 1 669 897 2 501 700 30 670 4 202 267 3 380 818 1 821 449 
Yukarıdaki hesapların tetkikmdan anlaşılacağı veçhile yurtdışı hatları, Denizyolları İdaresi 

için önemli bir gelir kaynağı olmağa başlamıştır. Bu hatların yeni alınacak vapurlar takviye d i l 
mesini ve bu seferlerin Akdeniz'de kökleşmesini hem işletmenin ve hem de memleket menfaat
leri bakımından temenniye şayan görmekteyim. 

( SuSayısı t 16) 
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Bu seferlerin büyük bir kabarıklık arzeden giderleri üzerinde bir tasarruf tazyiki yapılabi'ip 

yapılamaması, üzerinde durmağa değer bir keyfiyettir. Bununla beraber gider yekûnunun bu 
kadar yüksek olmasını izah edecek sebepler de vardır. 

Bu yekûna ne gibi giderlerin girdiğini işaret edersek bu sebepler kendiliğinden anlaşılır: 

a) Gemi personeli maaşları, iaşe, melbusat, çamaşır, sıhhi hizmetler, müstehlek malzeme, 
%• 2 âdi sigorta, % 10 amortisman ve diğer tamir, boya masrafları ile gros ton başına günı'.e 
4,4 kuruş umumi, müşterek giderler hissesi gibi sabit giderler; 

b) Bir aylık ikramiye; 

c) Mütaakıp sefere kadar İstanbul ve yoldaki aram dâhil devriçark gideri (dış sularda ya 
kılan kömür farkları ile birlikte); 

ç) Rüsuhli 

İV - Tarifeler ve son zamlar: 

Devlet Denizyolları İşletmesinin bazl hatlarda yapmiş olduğu zamlar son günlerin meselesi 
olmuştur. Bilhassa hayat pahalılığını zincirlemek istediğimiz şu sıralarda tarifelere zam yapmanın 
lehinde ve aleyhinde birçok sözler söylendi, çeşitli mütalâalar ileri sürüldü. 

İstanbul Şehir hatlarında son defa tarifelere yapılan zamların hayat pahalılığı üzerine iddia 
edilen piskolojik tepkisi varit ve mümkün olmakla beraber bu ciheti izam etmemek gerekir. Ka-
naatımca tenkide mâruz olan zam değil, zamların ilân ve tatbik ediliş tarihidir. Bu zamlar 
iki yıl önce yapılmış olsaydı umumi fiyat yükseldiği havası içerisinde kolayca eriyip gidecekti. 

Tatbik edilme tarihi bakımından bu ihtirazi kaydı dermeyan ettikten sonra yine tarife zamları-' 
nın mahiyet ve nispetine kısa bir göz atalım: 

Genel olarak tarifelere baz olarak alman miktarlar haddizatında düşüktür. Zararlı bir raka-
bet neticesinde teknik değerini ve verimini kayıp eden tarifelerle işletme ikinci dünya savaşını 
idrak etti. 

Bu tarihten sonra maliyet unsurları gözönünde tutularak; mil başına devriçark giderlerinin 
tesbitine çalışılmıştır. 

Bugün bir geminin bir mile düşen devriçark gideri 6 lirayı bulmaktadır. Masraf unsurları ve 
yedi bölgeye ayrılan liman uzaklıkları gözönünde tutulmak suretiyle yurtiçi hatlarında 1939 yılın
dan bugüne kadar bazı tarife zamları yapılması cihetine gidilmiştir. Aşağıdaki cetvel bütün bu 
zamlara rağmen 1939 yılma nazaran tarifelerde genel fiyat yükselmelerine muvazi bir şekilde yük' 
sek nispette bir artış olmadığını göstermektedir, 

( S. Sayısı: 16) 



1939 ve 1946 yıllarında aşağıda yazılı hatlarda sınıfına göre bir yolcudan alman navlu 
gösterir cetvel 

amb 
». 

» 
» 
.» 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 
> 

Hatlar 

ul - Çanakkale 
- izmir 
Bodrum 

- Fethiye 
- Alanya 
- iskenderun 
- Akçakoca 
- Cide 
- Gerze 
- Fatsa 
- Trabzon 
- Rize 
- Hopa 

M
il 

m
e 

sa
fe

si 
135 

4 295 
375 
462 
591 
227 
209 
194 
313 
420 
517 
550 
589 

I. Mevkide 
1939 da 

N
av

lu
n 

600 
1355 
1100 
1200 
1200 
1500 
500 
925 
1300 
1500 
1550 
1600 
1800 

<v 
> 
60 
136 
110 
120 
120 
150 
50 
93 
130 
150 
155 
160 
180 

1946 da 

N
av

lu
n 

850 
2060 
1940 
2000 
2050 
2150 
670 
1140 
2190 
2420 
2550 
2580 
2620 

V
er

g.
 

239 
577 
544 
560 
575 
603 
189 
320 
614 
678 
715 
723 
734 

II. Mevkide 
1939 da 

N
av

lu
n 

475 
1205 
900 
1000 
1000 
1200 
425 
775 • 
1100 
1275 
1350 
1500 
1625 

> 

36 
90 
68 
75 
75 
90 
32 
58 
83 
96 
101 
113 
122 

1946 da 

N
av

lu
n 

680 
1660 
1540 
1600 
1640 
1720 
530 
910 
1750 
1930 
2040 
2060 
2100 

V
er

g.
 

157 
382 
355 
368 
378 
396 
122 
210 
403 
444 
470 
474 
483 

III. Mevkid 
1939 da 

N
av

lu
n 

300 
705 
600 
650 
650 
700 
— 
— 
675 
800 
850 
925 
1025 

i 
>' 

15 
35 
30 
33 
33 
35 
— 
— 
34 
40 
43 
46 
51 

194 

N
av

lu
n 

41 
99 
92 
950 
990 
103 
32 
54 
1040 
115 
122 
1240 
1250 
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Yukarıdaki cetvelde görülen artışlar ortalama % 38 nispetindedir. 

Şehir hatlarına gelince; buradaki zarar o kadar büyük ve devamlı olmuşturki, Haliç hattını işleten 
yabancı şirket faaliyetini tasfiye etmek zorunda kalmış, Şirketihayriye gemi yenileme imkânlarını 
kaybederek Hükümet tarafından satmalmmasmı istemiş ve Marmara hattı adı ve teşkilât şekli ne 
olursa olsun bugüne kadar zararla işlemiştir, istanbul şehir hatlarını mütemadi zararlarını işletme
de rasyonel çalışma ve tasarruf tedbirleri ile azaltılmak mümkün olsa bile tarifeler iptidai ve düşük 
kaldıkça, bütün zararları önlemek mümkün olamazdı. 

Acaba; şehir hatları tarifelerine bugüne kadar ne nispette zam yapılmıştır? Bu ciheti öğrenmek 
yalnız bir teessüsün tatmini bakımından değil, aynı zamanda son günlerde yapılan bazı zamların 
gerçek mahiyetini belirtmek bakımından da faydalıdır. Aşağıdaki cetvel, bugüne kadar çeşitli tarih
lerde Haliç hattında yapılan zamları ve nispetleri göstermektedir: 

20 . VIII . 1941 tarihinde Haliç hattı yolcu biletleri 

Bölgeler 

I. Bölge 
II . » 
I I I . » 
IV. » 

I. Bölge 
II. » 
III . » 
IV. » 

I. Bölge 
II . » 
III . » 

Vergili 

5.00 
5.00 
8.00 

10.00 

1 . XII . 

5.50 
7.00 
9.50 

11.00 

10.00 
12.00 
15.00 

I. Mevki 
Vergisiz 

3.50 
4.50 
6.50 
8.00 

1943 tarihinde yapılan 

1 . . III 

4.00 
5.25 
7.50 
9.25 

. 1944 tarihinde 

7.25 
9.25 

12.00 

Vergili 

3.00 
4.00 
6.00 
8.00 

zamdan sonra J 

Artış nispeti 
% 14 3.00 
% 16 4.00 
% 15 7.00 
% 15 9.00 

n., 

artış 

yapılan zamdan sonra 

% 107 6.00 
% 105 8.00 
% 84 12.00 

Mevki 

nispeti 

Vergisiz 

1.50 
2.25 
4.25 
6.25 

Artış 
1.75 
2.75 
5.25 
7.50 

3.75 
5.50 
9.50 

nispeti 
% 16 
% 10 
% 16 
% 15 

% 150 
% 120 
% m 

Haliç hatları bilet tarifelerine bu tarihten sonra bir zam yapılmamıştır. Yapılan bütün zamların 
en yüksek nispeti % 120 yi bulmaktadır. Bugünkü geçim endeksleri gözönünde tutulacak olursa bu 
artışın çok mütevazı olduğu sonucuna varılır. 

Boğaziçi hattına gelince; aşağıdaki cetvelde bu hatta da tarifelerine yapılan zamların fahiş 
bir nispet ifade etmediği görülür: 

( &.-. Sayısı : 10,) 
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Muhtelif yıllarda Boğaziçi hattı yolcu biletlerine yapılan zamlar 

19 . I I I , 1936 

S 
r3 
To 

Bölge 
» 

I. » 

V.» 

V. » 

» 
» 

I. » 

V.» 

V.» 

» 
» 

I. » 
V.» 
V. » 

I. Mevki 
Vergili 

14,00 
1-6,00 

18,00 

20,00 

23,00 

18,50 
22,00 
24,50 

27,00 

31,00 

18,50 
20,00 
25,00 
30,00 
30,00 

Vergisi 

12,50 
14,25 

16,25 

İ8,00 

21,00 

z % 
ıı.: 

Vergili 

11,00 
13,00 

15,00 

17,00 

20,00 

% Artış 
13,25 
16,50 
19,00 

21,25 

25,00 

13,25 
14,75 
19,50 
24,00 
24,00 

6 
15 
16 

18 

19 

6 
3 

20 
33 
13 

13,50 
17,50 
20,00 

22,00 

25,50 

13,50 
15,00 
20,00 
25,00 
25,00 

Mevki 
Vergisiz 

9,75 
11,75 

15,75 

15,50 

18,50 

1 

% 

. V I . 

Gidiş 
I. Mevki 

Vergili 

22,00 
25,00 
23,00 
28,50 
26,00 
35,00 
32,50 
37,50 
35,00 

,1943 

% Artış 
10,00 
13,75 
16,00 

18,00 

21,00 

ıe 
10,22 
11,25 
16,00 
20,75 
20,75 

2 
17 
16 

16 

13 

;. x. 
2 
4 

16 
33 
12 

32,00 
33,00 
40,00 
38,00 
51,00 
48,00 
51,00 
48,00 

1946 

32,00 
40,00 
50,00 
60,00 
60,00 

Vergisiz 

19,00 
22,00 
20,00 
25,00 
23,00 
31,50 
29,00 
34,00 
31,50 

'.% 

% Artış 
22,00 
23,00 
29,50 
27,50 
40,00 
37,00 
40,00 
37,00 

22,00 
29,50 
39,00 
48,00 
48,00 

15 
4 

15 
19 
27 
27 
17 
17 

15 
34 
56 
52 
41 

Dönüş 
II . Mevki 

Vergili 

17,00 
20,00 
18,50 
24,50 
22,00 
30,00 
27,50 
32,50 
30,00 

24,00 
25,00 
34,00 
31,00 
43,00 
40,00 
43,00 
40,00 

24,00 
30,00 
40,00 
50,00 
50,00 

Vergisiz% 

15,00 
17,50 
16,00 
22,00 
19,50 
27,50 
25,00 
30,00 
27,50 

1 

17,00 
18,00 
26,50 
23,50 
35,00 
32,00 
35,00 
32,00 

17,00 
22,50 
32,00 
41,50 
41,50 

Jo Artış 
13 
3 

20 
20 
27 
28 
16 
16 

13 
28 
45 
50 
38 

Son olarak Marmara hattı zamlarını ele alacak olursak 1938 yılından 16 . X . 1946 tarihine ka
dar yapılan bütün zamların nispeti bir mislin çok altındadır. 

Muhtelif yıllarda Marmara hattı yolcu biletlerine yapılan zamlar 

1 . VI . 1938 - 1940 

I. Mevki 
Bölgeler Vergili Vergisiz 

II. Mevki 
Vergili Vergisiz 

I. 

n. 
nı 
IV, 

11.25 
16.75 
19.50 
5i.(xr 

9.50 artış % 
14.50 
17.00 
46.50 

9.00 
11.50 
14.25 
35.75 

7.50 
10.00 
12.50 
33,00 

artış % 

(ğ.!Şay^r!6) 
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Bölgeler 
] 

Vergili 

14.00 
20.00 
23.00 
58.00 

20.00 
25.00 
30.00 
80.00 

i. Mevki 
Vergisiz 

Artış % 

11.00 
16.50 
19.50 
52.00 

14.75 
19.50 
24.00 
70.50 

ı .xn 
15 
13 
14 
11 

16 . X . 
55 
34 
41 
51 

.1943 

, 1946 

Vergili 

10.00 
13.00 
16.00 
40.00 

15.00 
20.00 
25.00 
60.00 

II. Mevki 
Vergisiz 

Artış .% 

I. 
II. 

m. 
IV. 

I. 
II. 
III. 
IV. 

Bütün savaş yılları başmdanberi gittikçe yükselen genel bu rakamlar ve nispetler gösteriyor ki, 
istanbul şehir hatlarına yapılan zamlar fiyat konjektürü karşısında normal bir ölçüyü aşmamıştır. 

V - İşletmenin yeni mubayaaları ve yeni kadro durumu : 
Denizyolları İdaresi 4844 sayılı kanun gereğince gemi mubayaası teşebbüsüne girişmiş ve bu te

şebbüs geniş ölçüde gerçekleşme yoluna girmiştir. Bugüne kadar satınalınan ve ısmarlanan gemi
ler aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir: 

Değerleri 
Adı Tonu Lira 

8.50 
11.25 
14.25 
37.00 

11.25 
16.00 
20.75 
54.25 

13 
12 
14 
12 

50 
60 
66 
64 

Trabzon 
Kars 
Rize 
Kastamonu 
Edirne 
Samsun 
Ardahan 
Altı aded yolcu gemisi 
iki aded yolcu gemisi 
Altı şehir hattı orta tip 

4370 
5000 
5000 
5000 
5000 
2800 
2800 
4000 
2000 

vapur 

2 820 327 
-1 962 242 
1 962 242 
1 962 242 
1 962 242 
1 325 815 
1 325 814 

25 893 168 
5 626 306 
8 387 085 

(isveç'ten satınalınan) 
(Amerika'dan satınalınan) 

» > 
» 
» 
» 
> 

(İtalya'ya 

(Hollanda : 

» 
» 
» 
» 

ismarlanmıştır) 

'ya » ) 

53 227 483 
Amerika'dan satın alman gemilerin bayrak değiştirme izni alınmış ve muakaveleleri yapılmış

tır. Fakat yakında memlekete gelecek ve hizmete girecek olan bu gemilerin ne zâbitan ve 
mürettebat kadroları düşünülmüş ve ne de gelir ve giderleri hesap edilmiştir. Yapılan hesaplara göre 
İşletmenin 1947 bütçe tasarısına bağlı (A) ve (B) cetvellerinde 6 150 000 liralık bir ilâve gerekmek
tedir. 

Keza kadrolarda da değişiklikler yapmak icabedecektir. İdarenin yapmış olduğu hesaplara göre 
hizmete girecek yeni gemiler için (C) cetveline yeniden 140 ve (D) cetveline ise 6 464 çeşitli kad
ro ilâvesi çareleri düşünülmektedir. Burada yapılan önemli memur ve ücretliler kadro tasarrufu 
arasında her nasılsa kadrodan çıkarılmış olup hizmetin lâyikiyle görülebilmesi için tekrar kadroya 
alınması zaruri görülen 82 memurun, durumuna'da bilvesile-işaret etmek isterim. Gerek bu kadroların 
yeniden açılması ile gerek deniz hatlarında ve gerekse şehir hatlarında arızasız hizmet görme im
kânları elde edileceği gibi Avrıvpada ihtisas tahsilini yapıp yurda dönen geiıç mühendisleri de un
van Ve bilgileriyle mütenasip bir şekilde tavzif etmek mümkün olacaktır. 

( S. Sayısı : 16 ) 
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Bundan başka 1946 (D) cetvelinde mevcut olan 95 lira kadro ücretli 56 gemi ambar memurunun 

1947 kadrosuna tabı hatası olarak 26 yazıldığı anlaşılmıştır. Bütçeye tahsisatı konulduğu halde kad
roya eksik giren 30 gemi ambar memurunun da 1947 (D) cetveli kadrosuna ilâvesi gerekmektedir . 

VI - Genel görüş ve mütalâa 

Devlet Denizyolları idaresi bir yandan hariçten gemiler almak yeni hatlar açmak öteyandan ma
liyet ve tekniğe ön plânda yer vermek ve tasarruf endişesiyle beraber tesis ve gemilerin iyi bir şe
kilde muhafazasına itina göstermek suretiyle verimli bir yolda yürümektedir. 

Ekonomik bir karakter taşıyan bu işletmenin Teşkilât kanununda gerekli tadilât yaptıktan 
sonra İktisadi Devlet Teşekkülleri rejimine tâbitutmak teemmül edilebilir. 

Denizyolalrı İşletmesini Devlet İdaresinin kadar maliyete tazyikından kurtarmak ve bu te
şekküle tam bir muhtariyet vermek ve fakat sırf bir denetlemeğe tâbi tutmak ileride üzerinde 
durulmağa değer bir mesele mahiyetini arzedecek önemdedir. İdareye dâhil bütün işletmeleri ayrı 
ayrı birer iktisadi cüzütam telâkki ederek her birinin kendi kendisini korur ve idare eder bir 

mertebeye ulaştırmak çareleri şimdiden araştırılmalıdır. 

Devlet Denizyolları Fabrika ve Havuzları, I.stinye doku müstesna, Haliçte toplanmış bir du
rumdadır. Buradaki Fabrika ve üç Havuzu Camialtı ve Hasköy atelyeleri arasında serpilmiş 
bulunan Millî Savunma Bakanlığına ait atelye girintilerini izale etmek suretiyle Haliç'te müteca
nis ve geniş bir işletme tersanesi nüvesi kurmak faydalı görülmektedir. Millî Savunma Bakanlı
ğına ait tamirhanelerin Gölcük bölgesinde toplanması imkânları araştırılabilir. 

İdarenin mahdut vasıtalarla taşıt hizmetlerini daha iyi ve çabuk yapabilmesi için gemilerin 
üçüncü, dördüncü derecedeki iskelelere uğratılmaması ciddiyetle düşünülmelidir. Bilhassa Kara
deniz hattında birbirine 8 - 10 kilometre mesafede iskeleler mevcuttur. 

İlce olan her iki bucağın işletmeden iskele istemesi vapurların yük almasını ve esaslı iskeleler 
arasında ulaştırma işlerini hakkiyle başarmasını çok zorlaştırmaktadır. Esasen çok yakın iskele
ler arasında idarenin vapur işletmesi mahallî küçük teşebbüsleri de zarara sokacak bir tehlike ar-
zetmektedir. Aynı sayılı vasıta ile daha çok sefer yapmak imkânını elde etmek için bu cihetin 
gözönünde tutulması gerektir. 

100 000 lira gelir getirmesine rağmen Şehir hatlarında mevcut lüks mevkilerin kaldırılmasını te
menni ediyorum. Bu sayede bu yerlerin daha çok yolcu alacak bir şekilde tanzim edilerek hem iz
dihamın kısmen azalacağını ve hem de kayıp edilecek olan lüks mevki gelirinin telâfi edileceğini umu
yorum. 

İdarenin üzerinde önemle durmak zorunda olduğu diğer bir iş de ucuz mazot meselesidir. Yeni 
alman gemilerin çoğu akaryakıtla işleyecektir. Uzak mesafelere kömür yakan vapurların iktisadi ma
hiyeti kalmamıştır. Tesisine ve takviyesine çalıştığımız dış hatlarımızda tonu 11 dolar civarında olan 
mazotu 161 liraya işletmeye mal edersek yabancı hatlarla rakabet imkânını daha elde etmeden gaip 
etmiş oluruz. 

Bu itibarla petrol Ofisin maliyet fiatı ile işletmeye mazot vermesini faydalı mütalâa etmekteyim. 

Son olarak, Bakır ve krom gibi resmî kurumlara ait ihracatla Devlet dairelerine ait ithalâtın 
mümkün olduğu kadar Denizyolları idaresinin tahsisedeeeği şilepleriyle yapılmasını sağlayacak olan 
tedbirlerin zamanında alınması işletmeyi teşvik ve tatmin edecektir. Şu şartlaki Denizyolları idaresi 
de navlunlarını dünya navlun fiyatlarına yaklaştırsın. Bu çeşitli g ö r ü ş l e mütalâaları yüksek ko
misyonun tetkik nazarına arz ederim. • X" - - -i-

h M . M. i Diyarbakır Milletvekili 
Dr. Vadat DicleU 

(S. ÖayısıVİfy 



— 22 — 
Bütçe Kom: 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/20 
Karar No. 23 

Yüksek ! 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğünün 1947 bütçesi hakkında Baş
bakanlığın 30 . IX . 1946 tarihli ve 6/2310 sayı
lı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun ta
sarısı Komsyonumuza havale buyurulmakla Ulaş
tırma Bakanı Şükrü Koçak, Genel Müdür Yusuf 
Ziya Erzin ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve 
Malî Kontrol Genel Müdürü Hadi Hüsman hazır 
oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Bütçeyi incelemeğe Komisyonca seçilen rapor
törün raporu okunduktan ve Bakan tarafından 
yapılan açıklamalar dinlendikten sonra Komis
yonda bulunan üyelerin mütalâaları ve ilgililerin 
cevapları da dinlendi. 

Deniz filomuzun bu günün ihtiyaçlarına yet
mediği ve bilhassa bazı hatlarda yolcu taşımala
rında sıkıntı çekildiği bilinen bir durumdur. Harp 
yıllarında gerek yenileme, gerek onarma işlerin
de mevcut olan imkânsızlık ve zorluklar ve aynı 
devre içerisinde bazı hatlarda normalin üzerinde 
gereken çalışmalar neticesinde kudretinden epeyce 
kaybetmiş olan deniz nakil vasıtalarımızın kuv
vetlendirilmesi için harbin Avrupa da sona er
mesi üzerine, Hükümetçe yapılan teşebbüslerin 
son zamanlarda fiilî neticeler verdiği ve bu ara
da bir yolcu gemisiyle altı şilebin Amerikadan sa
tın alınma işinin ikmal edildiği, bunlardan başka 

karadeniz tipi altı yolcu vapuriyle Marmara tipi iki 
vapurun ve Boğaziçi vapurları tipi altı geminin 
yaptırılması için siparişlerinin verildiği ve Ame
rikadan bir yolcu vapurunun daha satın alınması 
işiyle deniz şantiyesinin ıslahı için müzakerelerin 
devam etmekte olduğu anlaşıldı. 

Genel Müdürlüğün Komisyonca kabul edilen 
gider bütçesi geçen yıla nazaran 6 031 084 lira 
fazlasiyle (66 265 440) lira, gelir bütçesi de yine 
gecen yıla nazaran 8 250 000 lira fazlasiyle 
(59 000 000) lira olarak kabul edilmiştir. 

Gelir've "gider" tahminleri arasında (7 265 400) 
liralık bir acık mevcut bulunmaktadır. 

Bu acık 4844 sayılı kanun ile verilen 
yetkiye dadanılarakyapılacak borç ile kapatı-

raportı 

20 . XII . 1946 

ışkanlığa 

lacaktır 
Bütçede yine 4844 sayılı kanunun verdiği 

yetkilere dayanılarak girişilecek yüklenmeler 
için (12 000 000) liralık bir ödenek konulmuş 
olduğuna ve 4844 sayılı kanun ile girişilecek 
yüklenmeler deniz filomuzun büyümesi ve işle
rinin genişlemesini ve bu suretle gelirin artma
sını mucip olacağına göre bu açığın verimli işler 
sağlama karşılığında vücuda geldiğini ve bu su
retle kabule şayan olduğunu belirtmek yerinde 
olur. 

Gider bütçesi: 

Bütçe tasarısının Hükümetçe hazırlanmasın
dan sonra bir yolcu vapuriyle, altı şilöbin sa-
tmalınma işi ikmal edildiği cihetle 1947 yılında 
hizmete girecek olan bu gemilerin işletilmesi için 
bütçenin çeşitli bölümlerine eklenmesi gereken 
giderler gözönünde tutularak memur ücretleri 
bölümüne (738 100), hizmetliler bölümüne 
(656 292), giyecekler bölümüne (88 100), yi
yecekler bölümüne (320 000), işletmiye 
(3 670 000), yapı, onarma bölümüne (495 000), 
lira ödenek eklenmiş ve 1715 sayılı kanun gere
ğince kâğıt para amortismanı ödeneği de bu ar
tışlara uygun olarak artırılmıştır. 

Gider cetvelinde bütçe tekniğine göre ufak, te
fek bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Gelir bütçesi: 

Gelirler 1946 yılı gelirleriyle bu yıl memleke
tin iç ve dış ticaretinde görülen gelişmelerin 
gelecek yılda sağlıyacağı umulan fazlalıklar da 
gözönünde tutularak, aynı zamanda ihtiyatlı 
hareket edilerek, tahmin edilmiştir. 

Gider bütçesinde de işaret edildiği veçhile 
Amerika'dan satınalınarak muamelesi ikmal edi
len altı şilep ve bir yolcu gemisinin 1947 yılın
da hizmete girecekleri hesaplanarak gider bütçe
sine yapıları eklemeler karşılığında gelir bütçe
sine de (25 000 000) lirası muntazam posta sefer-

( S. Sayısı : 16 )' 
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lerine ve (5 750 000) lirası da şilepçilik gelirle
rine olmak üzere (8 250 000) liralık bir ekleme 
yapılması Komisyonda kabul edilmiştir. 

Bütçe tasarısı: 

Tasarının 1, 2 ve 3 ncü maddeleri gider gelir 
toplamlarına ve açık miktarının azalışına göre 
düzeltilmiş, 4, 5 ve 6 ncı maddeler ayniyle kabul 
edilmiştir. 

Tasarının yedinci maddesi Genel Müdürlü
ğün gelirlerinin kanun ve tarifelere göre bu yıl 
da alınacağına dair bir salâhiyet hükmünü kap
samaktadır. Genel Muhasebe Kanunu hükümle
rine göre gelir çeşitlerinden herbirinin dayandığı 
kanun hükümlerinin bir cetvelde ayrı ayrı göste
rilmesi lüzumlu bulunduğundan maddenin bu 
şekilde değiştirilmesi ve tasarıya bu cetvelin ko
nulması kabul edilmiş ve gereken değişiklik ya
pılmıştır. 

Sekizinci madde hükmünün bir kısmı Genel 
Muhasebe Kanuniyle temin edilmiş bulunduğun
dan ve diğer kısımlarının da idarenin kuruluş 
kanununda yeralması gerekli görüldüğünden 
maddenin tasarıdan çıkarılması karar altına alın
mıştır. 

Dokuzuncu madde ayniyle ve sekizinci mad
de olarak kabul edilmiştir. 

Onuncu maddenin de gelelcek yıl içinde ayrı 
tasarı ile temin edilerek 1948 yılı bütçesinde bu 
hükmün yeralmaması lüzumunu Komisyonumuz 
kayda değer görmüş ve idare hizmetlerinde za
rarlı bir halin meydana gelmemesini sağlamak 
üzere bu yıl tasarıda kalmasını tasvip ve bunu 
dokuzuncu madde olarak kabul etmiştir. 

On birinci madde onuncu madde olarak ka
bul edilmiştir. 12,13 ve 14 ncü maddeler de 11, 

12 ve 13 ncü madde olarak kabul edilmiş ise de 
onuncu madde hakkındaki gerekçeye uyularak 
gelecek yıla kadar bunların da ayrı kanun ha
line getirilmesi lüzumuna işaret edilmiştir. 

15 nci madde bazı düzeltmelerle 14 ncü madde 
olarak ve diğer maddeler de numaraları düzel
tilerek ayniyle kabul edilmiştir. 

Bu değişikliklerle Denizyolları ve Limanla
rı İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı bütçe ta
sarısı cetvelleriyle birlikte Kamutayın onayına 
arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 
Sözcü 
izmir 

M. Birsel 
Afyon K. 
M. Aşkar 
Ankara 
O. Gölet 
Bursa 
F. Bük 

Diyarbakır 
V. Dicleli 
Eskişehir 
Muhalifim 

A. Potuoğlu 
Kastamonu 
M. Akalın 
Kütahya 

Dr. A. î. Gürsoy 
Niğde 

R. Gürsoy 

Başkan V. 
Diyarbakır 

C. Ekin 
Kâtip 

Ankara 
F. öymen 

Ankara 
N. C. Akkerman 

Balıkesir 
E. Altan 
Çorum 
î. Eker 

Diyarbakır 
Ş. Uluğ 

izmir 
8. Dikmen 

Kırşehir 
Ş. Torgut 
Mardin 
R. Erten 
Samsun 

M. A. Yörüker 

(. S. Sayısı : İ6 ) 



— 24 — 
Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı bütçe kanunu 

tasarısı 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Devlet Denizyolları ve Limanla
rı işletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı giderleri 
için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (60 234 356) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları işletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı gelirleri 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(50 750 000) lira tahmin olunmuştur. 

MADDE 3. — Açık olan (9 484 356) lira 
4844 sayılı kanunun 3 neü maddesine dayanıla
rak yapılacak borçlanmalar ile kapatılır. 

MADDE 4. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları işletme Genel Müdürlüğünün 1947 yılı sü
rekli görev kadroları bağlı (C) işaretli ve bun
lardan uzmanlık yeri olanlar bağlı (Ç) işa
retli cetvellerde gösterilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Denizyolları ve Limanla
rı işletme Genel Müdürlüğünün 3656 sayılı ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlileriyle 
taşıtları kadroları bağlı (D) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

MADDE 6. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları işletme Genel Müdürlüğü taşıtlarında para
sız veya inik ücretle yolculuk yapacaklar bağlı 
(E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 7. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları işletme Genel Müdürlüğünün görevlerine gi
ren işlerden kanun ve tarifelere göre alınmakta 
olan gelirlerin 1947 yılında da alınmasına Ge
nel Müdürlük izinlidir. 

MADDE 8. — Aşağıdaki fıkralarda yazılı 
giderlerden herbiri için konulan ödenek yetmez
se harcanmasına gerekli görülecek miktar öde
meğe Genel Müdürlük yetkilidir. 

Bundan ötürü yıl sonunda çıkacak ödenek 
farkları kesinhesapta gösterilir. 

A) Mahkeme harçları, 
B) Gelir getiren mülklerin vergi ve resimleri, 
C) Geri verilecek paralar, 
D) Emekli, Dul ve Yetim aylıkları, 
E) Yükleme ve boşaltma paralan, 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞIŞTlRlŞl 

MADDE 1, — Devlet Denizyolları ve Liman
ları işletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı gider
leri için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (66 265 440) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları işletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı gelirleri 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(59 000 000) lira tahmin olunmuştur. 

MADDE 3. — Açık olan (7 265 440) lira 
4844 sayılı kanunun 3 ncü maddesine dayanıla
rak yapılacak borçlanmalar ile kapatılır. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları işletme Genel Müdürlüğü gelir çeşitlerinin 
her birinin dayandığı hükümler bağlı (K) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

( S . Sayısı :'.MS)_ 
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MADDE 9. — Üç milyon liraya kadar çeşitli 
maddeler ve işletme gereçleri stoku yapmağa ve 
bunun için eldeki parası yetmediği takdirde Ulaş
tırma Bakanlığının onayı ile iki milyon liraya 
kadar kısa vadeli istikrazlar yapmağa veĵ a Ban
kalarda hesaplar açtırmağa Genel Müdürlük izin
lidir. 

MADDE 10. — Yeni hatlar ve iskeleler ve 
acentelikler açılması, sefer ve gemi sayısının art
ması, iş ve sipariş hacimlerinin genişlemesi, ge
reç fiatlarımn yükselmesi gibi ekonomi ve ticaret 
sebepleriyle bütçedeki işletme ve personel öde
nekleri yetişmediği ve hemen ek ödenek alınma
sına da imkân bulunmadığı takdirde, işletme 
ödevini durdurmamak için, gelir fazlasından kar
şılanmak ve ilk toplantıda Büyük Millet Meclisi
nin onayına arzedilmek üzere Bakanlar Kurulu
nun oyu alınarak gider bütçesinin 1,14,15, ve 17 
nci bölümlerine ödenk eklenebilir. 

MADDE 11. — Ücret ve gündelikleri geçici 
memur ve hizmetliler ücreti tertibinden veril
mek üzere aylık ücretle veya gündelikle geçici 
memur ve hizmetli kullanmağa Genel Müdürlük 
izinlidir. 

MADDE 12. — İdareye ilişkin fabrika, atel-
ye ve işyerlerinde yükleme ve boşaltma işlerinde 
toplu olarak çalışan işçilere ve hizmetlilere (bu 
işyerlerinde çalışan memurlar dâhil) çalıştıkları 
günlerde ve günde bir defa olmak üzere para
sız yemek verilir. 

MADDE 13. —• Gereç ve taşıtlarla işletmeye 
ilişkin her çeşit makina, âletler ve edevat satm-
almması ve yapı yapılması için yılı bütçesinin 
ilgili tertiplerdeki ödeneğinin yarısını geçme
mek üzere Ulaştırma Bakanlığının izniyle gele
cek yıla geçici yüklenmelere girişmeğe Genel 
Müdürlük izinlidir. 

MADDE 14. — Devlet Denizyolları ve Li
manları işletme Genel Müdürlüğü Ulaştırma 
Bakanlığının izniyle üç yılı geçmemek üzere 
gelecek yıllara geçici kiraya verme ve kiralama 
sözleşmeleri yapabilir. 

MADDE 15. — Bu kanuna bağlı (A) işaret
li cetvelin 24 ncü bölümünün ikinci maddesine 
konulan (12 000) lira ödenek bir taraftan 1947 

B. K. 

MADDE 8. — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 10 ncu maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümetin 11 nci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Hükümetin 12 nci madedsi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Hükümetin 13 ncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Hükümetin 14 ncü maddesi 
ayniylo kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Hükümetin 15 nci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

(S . Sayısı: 16) 
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yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvele 
gelir, diğer taraftan (2 000) lirası aynı kanuna 
bağlı (A) işaretli cetvelin Millî Eğitim Bakan
lığı kısmının 565 nci bölümünün birinci mad
desine, (10 000) lirası Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı kısmının 666 ncı bölümünün birinci 
maddesine ve (100 000) lirası da Ulaştırma Ba
kanlığı kısmının 818 nci bölümünün birinci 
maddesine ödenek kaydolunur. 

MADDE 16. —• Geçen yıl borçları tertibin-
deki ödenek üstünde çıkacak borçlar, ilgili ol
dukları hizmetlere karşılık olan tertiplerden 
bu tertibe Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
nekten ödenir. 1941 -1945 yıllarına ilişkin olup 
Genel Muhasebe Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları 
yıllan bütçesinde bulunan borçlar, 1947 yılı 
bütçesinin gider tertipleri artıklarından eski 
yıllar borçları bölümüne Maliye Bakanlığınca 
aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 17. —• Gider tertiplerinden yapıla
cak ödemelere ilişkin formül bu kanuna bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 18. — Bu kanun 1 Ocak 1947 tari
hinde yürürlüğe girer. 

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

Devlet Bakanı 
Başbakan 
R. Peker 
Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
G. C. Toydemir 

Dışişleri Bakam 
II. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
R. Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Çoşkan 

Ulaştırma Bakanı 
§. Koçak 

Başbakan Yardımcısı 
M. ökmen 

Adalet Bakanı 
Ş. Devrin 

İçişleri Bakanı 
§. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. încedayı 

Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. înan 

Çalışma Bakanı 

B. E. 

MADDE 15. — Hükümetin 16 ncı maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Hükümetin 17 nci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Hükümetin 18 nci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Hükümetin 19 ncu maddesi 
ayniyle, kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı: 16) 
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A - CETVELİ 

1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. ödeneğin çeşidi Li™ Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

I - Aylık ve ücret 
Ücretler 

1 Memurlar ücreti 3 641 500 6 586 200 7 824 300 
2 Hizmetliler ücreti 5 306 000 7 800 012 8 456 304 
3 Geçici memur ve hizmetliler 

ücreti 103 000 23 000 23 000 

Bölüm toplamı 9 050 500 14 409 212 15 803 604 

2 Emekli, dul, yetim ve öksüz 
aylıkları 130 000 280 000 280 000 

I I - Başka haklar 
3 Geçici tazminat 528 528 528 
0 1688 sayılı kanunun 58 nci 

maddesi gereğince verilecek 
emekli ikramiyesi 10 000 0 0 

4 3633 sayılı kanunun 31 nci 
maddesi gereğince verilecek 
tazminat, ücret, ödenek, ikra
miye vesaire 580 000 500 000 500 000 

5 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 
2 Yakacak zammı 
3 Doğum yardımı 
5 ölüm yardımı 
0 Aynı yardım 

160 000 
2 500 
10 000 
10 000 

1 400 000 

1 582 500 

11 353 528 

450 000 
2 500 
25 000 
15 000 

0 

492 500 

15 682 240 

450 000 
2 500 
25 000 
15 000 

0 

492 500 

17 076 632 

(S . Sayıa: 16) 
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M. Gelirin çeşidi 

1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira Lira 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

1 
2 

1 
2 
3 
4 

İkinci hısım - Yönetim gider-
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basımevi ve basılı kâğıt gider
leri 
Basımevi giderleri 
Basılı kğıt ve defterler 

Bölüm toplamı 

Posta, telgraf ve teleon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 

Bölüm toplamı 

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 

58 000 
58 000 
55 000 
35 000 
44 000 

250 000 

50 000 
90 000 

140 000 

29 433 

134 141 

163 574 

80 000 

12 000 
73 000 
40 000 

100 000 

225 000 

58 000 
58 000 
55 000 
35 000 
44 000 

250 000 

50 000 
90 000 

140 000 

29 433 

134 141 

163 574 

80 000 

12 000 
73 000 
40 000 

100 000 

225 000 

Giyecekler 600 000 500 000 588 000 

( S. Sayısı: 16) 
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. 1946 1947 yılı için 

71lı Hükümetçe Kornişonca 
ödeneği istenen tebul «dilen 

Öden&ğİn Çfgİdİ Lir* Lira Lir* 

Yiyecek giderleri 
Tedavi, yol vesaire giderleri 

ikinci lasım toplamı 

Üçüncü kısım - Daire hizmet-
leri 

I - Sürekli olanlar 
Deniz ve kara taşıtları ve fab
rika ve atelye giderleri 
işletme 
Yapma, onarma ve satmalına 
Fabrika, havuz, dok ve atel-
yelerin her türlü ücret ve gi
derleri 

Bölüm toplamı 

1 950 000 
25 000 

3 421 552 

• 

8 100 000 
6 164 000 

4 800 000 

19 064 000 

1 750 000 
25 000 

3 133 574 

9 300 000 
6 000 000 

4 800 000 

20 100 000 

2 070 000 
25 000 

3 541 574 

-

12 970 000 
6 495 000 

4 800 000 

24 265 000 

Fenerler, radyofarlar ve kıyı 
emniyeti başka tesislerinin her 
türlü giderleri 250 000 180 000 180 000 
Yükleme ve boşaltma giderleri 1 200 000 1 200 000 1 200 000 
Bina, fabrika, atelye, tersane, 
dok, kızak, rıhtım, iskele, fener 
ve başka tesislerin yapma, 
onarma ve kamulaştırma gi
derleri 2 200 000 3 000 000 3 000 000 
3980 sayılı kanunun 3 ncü mad
desi gereğince kullanılan kre
dinin itfa ve faiz karşılığı ve 
başka giderleri 400 000 600 000 600 000 
Genel Muhasebe Kanununun 
48 nci maddesini ilgilendiren 
giderler 
Geri verilecek paralar 
Mahkeme harçları 

5 000 
3 000 

5 000 
3 000 

5 000 
3 000 

( S. Sayısı: 16) 
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B. M. 

. 

Ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

25 

3 îrat getiren mülklerin vergi ve 
resimleri 7 000 3 000 3 000 

Bölüm toplamı 15 000 11 000 11 000 

20 Mahkeme giderleri 35 000 35 000 35 000 
21 Faiz, acyolar ve akçe farkları 55 000 80 000 80 000 

I I - Geçici olanlar 
22 Sanat Okulu ve kurs giderleri r 

1 Ücretler 30 000 30 000 30 000 
2 Başka giderler 55 000 55 000 55 000 

Bölüm toplamı 85 000 85 000 85 000 

0 Pasif korunma giderleri 3 000 0 0 

I I I - Çeşitli olanlar 
23 4844 sayılı kanun gereğince gi

rişilecek yüklenmeler karşılığı 0 12 000 000 12 000 000 
24 Staj ve tahsil giderleri 

1 Yabancı memleketlerdeki öğ
rencilerin ve satjiyerlerin tah
sil ve staj giderleri 87 000 135 000 135 000 

2 Teknik Üniversite ve Tıp Fa
kültesinde okutturulacak öğ
renci giderleri 12 000 12 000 12 000 

3 Yüksek Denizcilik Okulunda 
okutturulacak öğrenci giderleri 100 000 100 000 100 000 

manian 
1 Ücret 

Bölüm toplamı 

ular ve tercü-

giderleri 

Bölüm toplamı 

199 000 

35 000 
5 000 

40 000 

247 000 

150 000 
50 000 

200 000 

247 000 

150 000 
50 000 

200 000 
• • " 1 

( S. Sayısı: 16 ) 
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ödeneğin çeşidi 

1946 
yüı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Vazife arasında ölen ve kaza
ya uğrayan memur ve hizmet
lilerin teçhiz ve tekfin giderle
riyle yiyecek, giyecek ve te
davi giderleri 
Telif, tercüme, yazı, yayım ve 

10 000 

Bölüm toplamı 189 000 

3530 sayılı Beden Terbiyesi 
Kanunu gereğince yapılacak 
işler 
Devlet Başkanlığı Deniz taşıt
larının her türlü yaptırma, sa
tmalına ve işletme giderleriyle 
sigorta ücretleri 
Ücretler 
Her türlü giderler 

• • I 

Bölüm toplamı 

Temsil giderleri 
Düşünülmiyen giderler 

5 000 

794 400 
0 
0 

0 

İD 000 
6 000 

10 000 

774 000 

10 000 

abone ücret ve giderleri 
Hastane ve revir giderleri 
Sigorta ücret ve giderleri 
3006 ve 4772 sayılı kanunlar 
gereğince ödemeler 
3137 sayılı kanun gereğince 
Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü 
Emekli Sandığına yapılacak 
Ödemeler 
Kesenek 
Gider karşılığı 

15 000 
140 000 
80 000 

12 000 

165 000 
24 000 

15 000 
140 000 
80 000 

318 500 

750 000 
24 000 

15 000 
140 000 
80 000 

318 500 

750 000 
24 000 

774 000 

5 000 

400 000 
0 

o 

o 
10 000 
6 000 

5 000 

0 
289 000 
111 000 

400 000 

10 000 
6 000 

( a Sayısı: 16 ) 
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1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

36 Amesterdamda Uluslararası 
kurtarma ve kaza olduğunda 
ilk yardım kurulu bürosuna 
ortaklık payı 100 100 100 

40 000 
15 000 

40 000 
30 000 

40 000 
30 000 

Üçüncü kısmı toplamı 24 807 500 39 496 600 43 661 600 

Dördüncü kısım - Borçlar 

37 Geçen yıl borçları 
38 1941 - 1945 yılları borçları 
39 Satmalınan rıhtımların sözleş

meleri gereğince yıllık taksit 
ve obligasyon faizleriyle itfa 
karşılık ve giderleri 835 000 60 000 60 000 

40 3023 sayılı kanunun dördüncü 
maddesi gereğince Hazineye 
ödenecek ardiye ücretleri his
sesi 200 000 200 000 200 000 

41 4844 sayılı kanun gereğince çı
karılmış, çıkarılacak olan bo
noların faiz, acyo, itfa vesair 
giderleri 0 1 000 000 1 000 000 

42 1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi gereğince kâğıt para amor
tismanı 405 860 588 442 652 134 

Dördüncü kısım toplamı 1 495 860 1 918 442 1 982 134 

Beşinci hısım, - Yardımlar 

43 Işci kaza yardım sandıklarına 
yardım 310 000 3 500 3 500 

( S. Sayım : 16 ) 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yıh için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 11 353 528 15 682 240 17 076 632 
İkinci kısım toplamı 3 421 552 3 133 574 3 541 574 
Üçüncü kısım toplamı 24 807 500 39 496 600 43 661 600 
Dördüncü kısım toplamı 1 495 860 1 918 442 1 982 134 
Beşinci' kısım toplamı 310 000 3 500 3 500 

GENEL TOPLAM 41 388 440 60 234 356 66 265 440 

( S. Öayisı r i o ) 
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B CETVELÎ 

i.943 1947 yılı için 
yılı Hükümetle komisyoncu 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
M. Ge l ir in çeş id i Lira Lira Lira 

Birinci kısım 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 

Seferler giderleri 
Muntazam posta seferleri 
İstanbul şehir hatları (Boğaz
içi, Yalova, Haliç dâhil) 
izmir körfez hatları 
Şilepçilik 
Zuhurat seferleri 
Askerî taşımalar 
Vangölü taşımaları 

Bölüm toplamı 

Kılavuzluk ve romorkörcülük 
gelirleri 
Gemi kurtarma geliri 

Birinci kısım toplamı 

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 

17 000 000 

6 600 000 
500 000 

4 000 000 
1 800 000 

50 000 
90 000 

30 040 000 

120 000 
250 000 

30 410 000 

19 500 000 

6 600 000 
500 000 

9 750 000 
1 800 000 

50 000 
90 000 

38 290 000 

120 000 
250 000 

38 660 000 

İkinci kısım 

Yükleme, boşaltma ve aktar
ma gelirleri 

1 Ticaret eşyası yükleme ve bo
şaltma ve aktarma 2 500 000 4 250 000 4 250 000 

2 Kömür yükleme, boşaltma ve 
aktarma ' 900 000 1 000 000 1 000 000 

3 Tatlı su verme işleri 250 000 250 000 250 000 
4 İhtiyari hizmetler 1 300 000 1 500 000 1 500 000 

Bölüm toplamı 4 950 000 7 000 000 7 000 000 

Ambar, antrepo ve rıhtımlar 
gelirleri 

1 Ambar ve antrepo ardiyesi 2 500 000 3 500 000 3 500 000 
2 Hamallıklar 350 000 700 000 700 000 
3 Rıhtım resmi 1 000 000 1 700 000 1 700 000 

( S. Sayısı : 16 ) 
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1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
G-elİrİll çeşidi Lira Lira Lira 

Palamar, şamandıra ücreti 12 000 20 000 20 000 

Bölüm toplamı 3 862 000 5 920 000 5 920 000 

Cankurtarma geliri 
Fenerler geliri 
İskeleler geliri 

50 000 
175 000 
260 000 

50 000 
200 000 
100 000 

50 000 
200 000 
100 000 

İkinci kısım toplamı 9 297 000 13 270 000 13 270 000 

Üçüncü kısım 

Fabrika, havuz ve atelyeler ge
lirleri 300 000 500 000 500 000 
Çeşitli gelirler 
Bina kiraları 100 000 100 000 100 000 
îaşe kârları 120 000 120 000 120 000 
Faiz ve akçe farkları 250 000 250 000 250 000 
Çeşitli gelirler 100 000 700 000 700 000 

Bölüm toplamı 570 000 1 170 000 1 170 000 

Üçüncü kısım toplamı 870 000 1 670 000 1 670 000 

Dördüncü kısım 

Devlet Başkanı deniz taşıtları 
için genel bütçeden 794 400 400 000 400 000 

Beşinci kısım 

Gecen yıldan birikmiş gelir ar
tıkları 4 387 732 5 000 000 5 000 000 

GENEL TOPLAM 41413 632 50 750 000 59 000 000 

( &. S ay J sı : 16 ) 
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1 
2 
2 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
2 
4 

3 
4 
3 
4 
3 
4 
5 
4 
4 
3 

4 
5 
G 
8 
4 
4 
7 
4 
5 
5 
3 
4 

Görevin çeşidi 
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C - CETVELİ 

Sayı Ücret ! D. Görevin çeşidi 

Genel Müdürlük Merkez Kuruluşu 

Genel Müdür 
Genel müdür yardımcısı 
Teknik müşavir 
Birinci hukuk müşaviri 
ikinci hukuk müşaviri 
Avukat 

Genel kâtip 
Teftiş heyeti müdürü 

Başmüfettiş 
Birinci sınıf müfettiş 
İkinci sınıf müfettiş 
Üçüncü sınıf müfettiş 
Müfettiş yardımcısı 
Genel Muhasebe Ş. müdürü 
Genel muhasebe Ş. Md. yar
dımcısı 
tşletme muhasebe uzmanı 
Sorumlu sayman 
Gereç şubesi müdürü 
Gereç şubesi Md. yardımcısı 
Tarife etüd şubesi müdürü 
Tarife uzmanı 
Tarife uzmanı 
Malî etüdler uzmanı 
Ekonomi etüdler uzmanı 
Yapı şubesi müdürü 
(Y. mühendis veya mimar) 
Y. mühendis veya mimar 
Y. mühendis veya mimar 
Y. mühendis veya mimar 
Yapı işleri memuru 
Yiyecek şubesi müdürü 
Sağlık şubesi müdürü (Tibip) 
Tabip 

Zat ve sicil işleri müdürü 
> > » » yardımcısı 

Seferberlik Ş. Müdürü 
Alım satım komisyonu başkanı 

» » » üyesi 

875 
750 
750 
750 
625 
550 
475 
400 
350 
625 
625 
550 
475 
400 
350 
250 
750 

550 
625 
550 
625 
550 
625 
550 
475 
550 
550 
625 

550 
475 
400 
300 
550 
550 
350 
550 
475 
475 
625 
550 

5 Teslim alma heyeti başkanı 
6 » » » üyesi 

» » > » 
Servis şefi 

> > 
Kalem âmiri 

8 Başmemur 
9 Memur 

10 > 
11 » 
12 > 
7 Baş Sayman 
8 Sayman 
9 » 

10 » 
11 > 
7 Başveznedar 
8 Veznedar 

10 Mutemet 
8 Satmalına memuru 
9 ^ » 
9 Teslim alma memuru 

11 Sağlık memuru 

Hastan* 

Sayı Ücret 

1 
1 
1 
2 
2 

.1 
6 
6 
7 

15 
19 
9 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

475 
400 
350 
475 
400 
400 
350 
300 
300 
250 
225 
200 
175 
350 
300 
250 
225 
200 
350 
300 
225 
300 
250 
250 
200 

4 
r, 

5 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
9 
9 

Baştabip 
Uzman tabip (Dahiliye şefi) 

» > (Hariciyo şefi) 
•» » (Poliklinik şefi) 
* > (Röntgen) 
» » (Göz) 

Başeczcı 
Diştabibi 
Asistan tabip 
Yönetim âmiri 
Satınalma memuru 
Mutemet 

Ankara Bürosu 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

550 
475 
475 
400 
400 
400 
400 
350 
350 
350 
250 
250 

Şef 
» yardımcısı 

475 
400 

( S . Sayısı :.16.) 
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Aded Ücret I D. 

İşletmeler 

2 Deniz hatları işletme müdürü 1 750 
2 Şehir > » » 1 750 
2 Haliç Fabrika ve havuzları işletme 

müdürü 1 750 
3 . > » » » 4 625 
4 tşletme Müdürü 1 550 
3 » » yardımcısı 3 625 
4 » » » 2 550 
6 tşletme Müfettişi 2 400 
7 » » 4 350 
8 .» » 5 300 
9 » » 2 250 

10. » > 1 225 
4 Servis şefi (Başenspektör) 1 . 550 
4 » > 2 550 
5 » » 4 475 
6 • » » 13 400 

12 350 
1 475 

7 » » 
5 » yardımcısı 
6 » » 
6 Bölge âmiri 
7 Kalem âmiri 
8 » » 
8 Gereç âmiri 
8 Başmemur 
9 Memur 

10 » 
11 » 
12 » 
13 » 
4 Acente 
5 » 
8 inceleme memuru 
9 • » » 

11 » » 
12 » > 

9 Satınalma memuru 
10 » » 

9 Tahakkuk memuru 
10 İstasyon memuru 

8 Sanat Okulu Müdürü 
10 öğretmen 

3 Muhasebe uzmanı 
5 . Sorumlu sayman 
6 » > 

1 400 
2 400 
11 350 
7 300 
1 300 
20 300 
59 250 
71 225 
61 200 
9 175 
24 150 
1 550 
1 475 
6 300 
6 250 
3 200 
4 175 
1 250 
2 225 
1 250 
1 225 
1 300 
3 225 
1 625 
2 475 
5 400 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

7 Baş sayman 
7 Acente saymanı 
8 Sayman 
9 > 

10 » 
10 Ambar saymanı 
11 » . » 

7 Başveznedar 
8 Veznedar 
9 » 
8 » (Mutemetlik de ya

pacak) 
9 Mutemet 

10 » 
13 » 
12 Bilet mutemedi 

3 Başmühendis 
4 Yüksek mühendis 
4 Gemi yapı işletme şefi (Y. 

mühendis) 
4 Resimhane şefi (Mühendis) 
4 Makine işletme şefi (Y. Mü

hendis) 
4 Makine ve elektrik işletme şefi 
5 Elektrik işletme şefi 
6 Atelye mühendisi 
6 . Gemi yapı mühendisi 
8 > » » 
6 Makine mühendisi 
7 » » 

1 350 
1 350 

12 300 
4 250 
1 225 
1 225 
1 200 
2 350 
3 300 
5 250 

1 300 
2 250 
2 225 
1 150 
1 175 
4 625 
2 550 

550 
550 

1 550 
1 550 
1 475 
2 400 
2 400 
1 300 
1 400 
1 350 

•8 Fabrika ve atelye yüksek mühendisi 
veya mühendis 23 300 

9 Fabrika ve atelye mühendisi 5 250 
6 Makine deniz formeni 1 400 
6 Elektrik formeni 1 400 
5 Radyofar uzmanı 1 550 
8 Takım uzmanı 1 300 
7 Devriçark âmiri 1 350 
8 » yardımcısı 1 300 
4 Güverte Başenspektörü 1 550 
5 » Enspektörü 3 475 
4 Makine Başenspektörü 1 550 
5 » Enspektörü 2 475 
5 Telsiz ve elektrik enspektörü 1 475 
5 Kamara Başenspektörü 1 475 
8 » enspektörü 2 300 

( S. Sayısı •: 16 ) 
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5 
6 
7 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

6 
7 
8 
7 
8 
9 

10 
8 
8 
o 

4 
5 
6 
7 
8 
p, 

7 
8 
9 

10 
7 
9 

10 
11 
8 

12 
10 

n 
11 
8 
5 
6 

Görevin çeşidi i 

Enspektör 
» 
» 

Kaptan 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

> 
» 

Birinci zabit 
» » 
» •» 

Güverte zabiti 
» » 
ı» » 
» » 

Dok kaptnı 
Dok pilotu ve römorkör kaptanı 

Başmakinist 
» 
> 
» 
» » 
» 

İkinci makinist 
» » 
» » 
» » 
» > 

Makine zabiti 
» » 
» > 
» » 
» » 
», ı» 

Dok makinisti 
» vardiya makinisti 

» römorkör » 
Tahliye ve kompresör makinisti 
Kılavuz kaptan 

» * 

Sayı 

2 
3 
1 
8 

17 
17 
32 
19 
19 
27 
43 
32 

2 
1 

3 
31 
25 
10 
32 
20 
15 
1 

. 1 
8 

14 
17 
30 
25 
20 

3 
26 
30 
19 
29 

9 
54 
36 
32 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
3 

— 38 — 
Ücret 

475 
400 
350 
625 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 

400 
350 
300 
350 
250 
225 
200 
300 
300 
625 
550 
475 
400 
350 
300 
400 
350 
300 
250 
225 
350 
250 
225 
200 
300 
175 
225 
200 
200 
300 
475 
400 

D. 

6 
8 
9 
5 
6 
7 

11 
7 
8 
8 

11 
12 

8 
9 

10 
13 
12 
12 
13 
12 
13 

9-
10 
11 
12 
12 
13 
11 
12 
13 
11 
12 
13 
11 
12 
13 
10 
11 
12 
13 
7 
8 
9 
7 
9 
9 

isi : J 

Görevin çeşidi 

Kılavuz kaptan 
» » 
» > 

Gemi tabibi 
» » 
» > 

Sağlık memuru 
Tabib 

» 
Diş tabibi 
Sağlık memuru 

» » 
Gemi kâtibi 

» » 
» » 

Dosya ve evrak memuru 
Abonman gişe memuru 
Abonman vesika memuru 
Mevki hesap memuru 
Torba memuru 

» » 
İskele başmemuru 

» • » 

> » 
> » 

İskele memuru 
» •» 

Yük memuru 
» » 
» •» 

Mevki memuru 
» > 
» » 

Kapı memuru 
» » 
» » 

Gişe memuru 
•» •» 

». > 
» > 

Deniz başpuvantörü 
» » 
» » 

Kara başpuvantörü 
» » 

Tahakkuk başpuvantörü 

X> ) 

Sayı 

3 
9 
1 
3 
6 
7 

22 
2 
3 
1 
3 
2 

10 
12 
12 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
o O 

4 
4 
9 
6 

13 
2 

14 
12 

5 
15 
40 

8 
23 

110 
2 

32 
37 
32 

5 
4 
3 
1 
1 
1 

Ücret 

400 
300 
250 
475 
400 
350 
200 
350 
300 
300 
200 
175 
300 
250 
225 
150 
175 
175 
150 
175 
150 
250 
225 
200 
175 
175 
150 
200 
175 
150 
200 
175 
150 
200 
175 
150 
225 
200 
175 
150 
350 
300 
250 

.350 
250 
250 



D. 

9 
10 
11 
12 
8 
9 

10 
9 

11 

3 
6 
7 
9 
5 
3 
6 
7 
9 
3 

4 
7 
8 
5 
7 
8 

O 

4 
5 

.7 
6 
7 
8 
9 

Görevin çeşidi 

Puvantör 
» 
» 
» 

Ambarlama başmemuru 
» » 
» » 

Ambarlama memuru-
» » 

Sayı 

6 
15 
52 
2 
3 

10 
3 
8 

81 

Devlet Başkanına ait Deniz taşıtları 

Savarona Yatı 

Kaptan 
Birinci zabit 
Güverte zabiti 

» > 
Tabip 
Başmakinist 

İkinci makinist 
Makina zabiti 

» » 
Elektrik mühmendisi 

Ertuğrul YaU 

Kaptan 
Birinci zabit 

Güverte zabiti 
Başmakinist 
İkinci makinist 

Makine zabiti 

Taşra şubeleri 

Müdür 
» 

Servis şefi 
» » 

Kalem âmiri 
» » 
» > 

Başmemur 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
1 
2 
2 
1 
4 
4 
3 

- 3 9 -
Ücret 

250 
225 
200 
175 
300 
250 
225 
225 
200 

625 
400 
350 
250 
475 
625 
400 
350 
250 
625 

550 
350 
300 
475 
350 
300 

625 
550 
475 
350 
400 
350 
300. 
250 

D. 

9 
10 
11 
12 
12 
9 

1 9 
4 
6 
6 
9 

11 

1 8 
11 

6 
7 
5 
9 
ti 
8 
9 

1 10 
7 
8 
9 

10 
7 

11 
12 
10 
11 
12 
13 
8 
9 

10 
10 
11 
12 
13 
9 
9 

10 
11 
11 

Görevin çeşidi 

Memur 
• » 

» 
> 

Mutemet 
Tahakkuk memuru 
Atelye memuru 
Sorumlu sayman 

» » 
Başsayman 
Sayman 

» 
Veznedar 

» 
Başenspektör 
Enspektör 
Tabip 

» 
Kaptan 

> 
» 
» 

Makine zabiti 
» » 
» > 
» » -

Kılavuz kaptan 
Gemi kâtibi 

» > 
Gişe memuru 

» » 
» » 

Mevki memuru 
Başpuvantör 

» 
» 

Puvantör 
» 
» 
» 

Ambarlama başmemuru 
» Memuru 
» » 
» » 

Salon memuru 

Sayı 

14 
14 
7 
8 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
8 
6 
4 
1 
6 
5 
7 
2 
3 
3 
1 
1 

11 
11 
2 
4 
4 
5 
7 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
2 

Ücret 

250 
225 
200 
175 
175 
250 
250 
550 
400 
350 
250 
20') 
300 
20» 
400 
350 
475 
250 
400 
300 
250 
225 
350 
300 
250 
225 
350 
200 
175 
225 
200 
175 
150 
300 
250 
225 
225 
200 
175 
150 
250 
250 
225 
200 
200 

( S. Sayısı : 16 ) 
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Ç - CETVELİ 
Uzmanlık yerleri 

Sayı Ücret D. 

Genel müdürlük merkez kuruluşu 

Genel müdür 
Genel müdür yardımcısı 
Teknik müşavir 
İşletme muhasebe uzmanı 
Tarife uzmanı 

» » 
Malî etüdler uzmanı 
Ekonomi etüdler uzmanı 
Yapı şubesi Md. (Y. mühen
disi) 
Y. mühendis veya mimar 
» » •» 

İşletmeler 

Deniz hatları işletme müdürü 
Şehir » » » 
Haliç Fabrika ve Havuzları İş
letme Müdürü (Yüksek mü
hendis) 

» » » 
» » 

875 
750 
750 
625 
550 
475 
550 
550 

625 
550 
475 
400 

750 
750 

750 
625 
550 

Görevin çeşidi 

Haliç Fabrika ve havuzları iş
letme müdürü yardımcısı 

» » » 
Servis şefi 
Muhasebe uzmanı 
Başmühendis 
Y. mühendis 
Gemi yapı işletme şefi (Y. 
mühendis) 
Resimhane şefi (mühendis) 
Makine işletme şefi (Y. mü
hendis) 
Makine ve elektrik işletme 
şefi 
Elektrik 
hendis) 
Atelye mühendisi 
Gemi yapı mühendisi 
Makine » 

işletme şefi (mü-

Taşra şubeleri 

Sayı Ücret 

625 
550 
475 
625 
625 
550 

550 
550 

550 

550 

1 475 
2 400 
2 400 
1 400 

Müdür 625 
550 

(.S. Sayısı : lö ) 



Görevin çeşidi 
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D CETVELİ 

Sayı Ücret Görevin çeşidi 

Genel Müdürlük Merkez Kuruluşu 

Atelye teknisiyeni 
Fennî tesisatçı 

» » 

Ressam ve grafiger 
» » » 

Başmekanograf 
Mekanograf 

» 

Fiş memuru 
» » 

Başmatbaacı 
Şoför 
Ambar başmemuru 

» memuru 
» » 

Gereççi 

Yönetim memuru 
Yollama memuru 

» > 
Sürveyyan 
Jaloneu 
Takip memuru 
Dosyacı 

» 
Kâğıt dağıtma memuru 

» » •» 
Tahsildar 
Tahkik memuru 
Başvurma memuru 
Tercümeci daktilo 
Daktilo 

Ustabaşı 
Başelektrikçi ve telefoncu 

1 
1 
3 
2 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
7 

15 
14 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
3 
2 

5 
2 
1 
3 
1 
2 
6 
1 
1 
3 
9 

12 
2 
1 
1 
1 

280 
280 
240 
210 
175 
200 
175 
270 
200 
175 
150 
130 
175 
150 
130 
240 
175 
200 
175 
150 
130 
230 
150 
200 
150 
130 
130 
100 
150 
130 
115 
115 
100 
150 
230 
175 
240 
230 
150 
130 
115 
100 
175 
185 

Elektrikçi ve telefoncu 

Hastabakıcı 
Asansörcü 
Eczacı kalfası 

Başhemşire (diplomalı) 
Hemşire > 

» » 
Hastabakıcı 
Laborant 
Pansumancı 

Aşçı 
» 
» yamağı 

Bulaşıkçı 
Çamaşır depocusu 
Karantinacı 
Terzi 
Hamamcı 
Berber 
Etüvcü ve kaloriferci 
Odacı 

Odacı 

Bahçıvan 
Kapıcı 
Bekçi 

Hademe 

Temizleyici 

Fiş memuru 
» » 
» » 
» » 

İşletmeler 

Sayı 

1 
2 
4 
2 
1 
1 
o 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
12 
19 
9 
1 
1 
2 
6 
5 
1 
4 
5 
6 
9 

8 
23 
24 
2 

ücret 

150 
130 
100 
100 
175 
115 
175 
150 
130 
115 
175 
130 
115 
175 
130 
100 
90 
115 
115 
115 
90 
100 
115 
110 
115 
100 
90 
80 
75 
125 
100 
100 
90 
75 
100 
90 
75 
90 

175 
150 
130 
115 

( S, Sayısı : 16 ) 
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Görevin çeşidi 

Dosyaeı 
Tahsildar 

Gereççi 
» 

Başkantinci 
Ambar başmemuru 

» memuru 
» » 
» » 

Kömür deposu memuru 
» dağıtma » 
» deposu başbekçisi 
» » bekçisi 

Takım mağazacısı 
Mağaza memuru 

» y> 

Mağaza memuru 
Mağazaeı 

» 

Başvurma memuru 
» » 

Dağıtma memuru 
» » 

Yollama memuru 

Bilet kontrolörü 

Bilet satıcısı 

Tercümeci daktilo 
Daktilo 

Atelye teknisiyeni 
•» » 

Ustabaşı 
Telsiz ve işaretçi 

•» » » 

Sayı 1 

1 
1 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
3 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
2 

14 
2 
2 
7 
2 
9 
2 
1 
3 

33 
5 
1 
2 
2 
1 

32 
33 

8 

Jcret 1 
1 

150 
175 
150 
200 
175 
230 

1 

175 
175 
150 
130 
130 
115 
115 
100 
150 
175 
150 
130 
150 
130 
115 
100 
175 
150 
150 
130 
115 
100 
150 
130 
115 
175 
150 
175 
150 
130 
175 
150 
130 
115 
100 
270 
200 
175 
240 
210 
160 

Görevin çeşidi 

Telefon santralcisi 
» » 

Başbekçi 

» 
Bekçi 

» 
» 
» 
» 

Hamal 
Bahçıvan 
Kapıcı 

Odacı 
» 
•» 

Silici 
» 

Kaloriferci 

Damgacı 
Gemi ambar memuru 

Elektrikçi 

» 
» 
> 

Güverte lostromosu 
» > 
» > 

» » 
Makine başlostromostı 

» lostromasu 

Lostromo 
» 

Dümenci 

i * 
i » 
i » 

Sayı Ücret 

2 
1 
1 
4 
5 

133 
1 

23 
6 
1 
4 
2 
2 
4 
6 
9 

18 
4 
6 
1 

26 
4 
3 
1 
1 

56 
5 
1 
1 
1 

14 
20 
3 

17 
36 
50 
11 
1 

10 
46 
40 

3 
1 

13 
56 
53 
69 

115 
100 
175 
150 
130 
115 
110 
100 

90 
80 
75 

100 
100 
115 
100 
100 

90 
80 
75 
90 
98 
75 

115 
100 
90 

155 
125 
280 
240 
220 
185 
160 
238 
183 
158 
138 
123 
278 
183 
158 
138 
113 
108 
138 
123 
108 
103 

( S . Sayısı: 16) 
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— 45 — 
Görevin çeşidi 

Telefoncu 
> 

İtfaiye âmiri 
İtfaiyeci 

» 
İtfaiye eri 
Su saatçisi ve hortumcusu 
Saatçi 
İşaretçi 
Ambarcı 
Palamarcı 
Rıhtım süpürgeeisi 
Hademe 

» 
» 
» 

Garson 
Fenerler makine teknisiyeni 

» » » 
Eadyoforcu 

» yardımcısı 
TTst« 
Yağcı 

Sayı 

1 
1 
1 
8 
1 

15 
5 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
4 
7 
1 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
1 

Devlet Başkanına ait deniz taşıtları 

Savarona Yatı 

Güverte lostromosu 
Marangoz 
Dümenci 
Gemici 
Motorcu 
Buz mkinisti 
Tornacı ustası 
Borucu ustası 
Makine lostromosu 
Kazan r» 
Yağcı 
Ateşçi 
Silici 
Başelektrikçi 
Elektrikçi 

» 
Telsiz ve işaretçi 
Metrodotel 
Kamara memuru 
Başkamarot 
Kumnyacı 
Kamarot 

1 
1 
4 

16 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
6 

10 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

-2 

Ücret 

115 
105 
183 
158 
138 
120 
115 
135 
100 
115 
115 
100 
115 
100 

90 
75 
90 

143 
123 
183 
158 
123 
103 

175 
175 
138 
123 
175 
240 
175 
175 
175 
175 
138 
123 
100 
280 
210 
175 
240 
280 
210 
150 
150 
125 

Görevin çeşidi 

Kamarot 
> 

Başaşçı 
Aşçı 
Ekmekçi 
Çamaşırcı 
Üeücü 

Ertuğrul Yatı 

Güverte lostromosu 
Motorcu 
Dümenci 
Gemici 
Telsiz ve işaretçi 
Elektrikçi 
Makine lostromosu 
Yağcı 
Ateşçi 
Kömürcü 
Kamara mem,lıru 
Komanyacı 
Kamarot -

» 
» 

Aşçı 
> yamğı 

Acar Motoru 

Motor kaptanı 
> » 

Usta gemici 
Gemici 
Kamarot 

Sakarya Motoru 

Motor kaptanı 
» > 

Gemici 
Kamarot 

Taşra şubeleri 

Fiş memuru 
» » 

• : : • • » 

;;• ve ambar memuru 

Sayı 

6 
4 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

2 
1 
1 
2 
1 

2 
1 
3 
1 

û 

6 
1 
1 

Ücret 

118 
105 
183 
125 
118 
105 
105 

150 
150 
138 
123 
210 
210 
150 
138 
123 
103 
183 
158 
125 
118 
105 
158 
85 

240 
183 
138 
123 
118 

210 
183 
123 
125 

175 
150 
130 
130 
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Görevin çeşidi 

Tahsildar 

Daktilo 

> 
Matbaacı 
Atelye teknisiyeni 
Makine > 
Gemi yapı » 
Telsiz ve işaretçi 
Motorcu 
Fennî tesisatçı 
Marangoz ustabaşısı 
Gemi yapı » 
Tornacı > 
Tesviyeci 
Dökümcü 
Atelye ustabaşısı 

» marangozu 
» kalafatçısı 

Ressam ve grafiger 
Takım mağazacısı 
Elektrik santralcisi 
Mağazacı 
Ambarcı 
Gereççi 
Mubayaacı 
Kantarcı 
îstifçi 
Ahçı 

» 
» yamağı 

Bulaşıkçı 
Garson 
Postacı 

» yardımcısı 
Başodacı 
Odacı 

Temizleyici 
Başbekçi 
Bekçi 

* 
> 

Sayı 

1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

r 
1 
1 
1 
1 
ı 
1 
1 
1 
1 
1 

• 1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

10 
2 
2 
2 
2 
3 

24 
6. 
4 

— 4& — 
Ücret 

150 
130 
130 
115 
100 
150 
325 
278 
278 
138 
278 
200 
208 
208 
208 
208 
208 
143 
118 
108 
230 
150 
200 
175 
175 
150 
175 
100 
100 
130 
100 
100 
90 
90 
90 

115 
100 
105 
90 
80 
75 
90 

130 
115 
110 
100 

90 

(S. .Say 

Görevin çeşidi 

Körzot bekçisi 
Yolcu salonu bekçisi 
Fener ve iskele bekçisi 

» » » •» 
» » » » 

İskele bekçisi 
Otel yönetim memuru 
Büfeci 
Garson 

» 
» 

Çamaşırcı 
> 

Salon hamalbaşı sı 
Hamal 
İtfaiyeci 

» 
» 

Şoför 
> 
» 
» 

Şoför yardımcısı 
Bahçıvan 

> 
Hastabakıcı 
Pansumancı 
Antrepocu 
Ambarcı 
Dalgıç 

• » 

Motor kaptanı 
» T> 

» » 
» » 

Vinççi 
Liman taşıtları lostromosu 

» » » 
Güverte lostromosu 

» » 
Makine lostromosu 
Yağcı 

» 
» 

Ateşçi 
» 

Kömürcü 

ısı: 16) 

Sayı Ücret 

1 
2 
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 
9 
1 
1 
4 
4 

10 
3 
4 
2 
8 
4 
8 • 
6 . 
5 

90 
90 

115 
100 

90 
90 

150 
100 
115 
100 
90 

100 
90 

100 
90 

183 
138 
11'8 
150 
135 
130 
115 

90 
115 

90 
115 
130 
150 
115 
208 
158 
183 
158 
143 
138 
135 
183 
138 
138 
123 
138 
138 
123 
108 
123 

.113 
108 



— tf -
Görevin çeşidi Sayı Ücret I Görevin çeşidi Sayı Ücret 

I 

Gemici 3 123 | Kamarot 16 95 
» 10 118 | Basmavnacı 1 138 
» 40 108 î Mavnacı * 19 123 
» 32 98 I' » • 9 118 

Dümenci 5 108 j » 26 113 
> 8 98 i Çımacı 5 95 
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Taşıt kadrosu 

1 No. Çeşidi 

262 Kamyonet 
304 » 

195 » 
Kamyon 
Deniz motoru 

Otobüs 

Markası 

Diaman 
Fort 

Şevrole 
Doç 
Denizyolları 
Çankaya 
Kütle 
Opel 

» Doyç 

Servis vasıtası kamyonet 
Muş Avusturya 

Plâka No. 

75180 
4340593 

3998865 

1095 
6536 
3600 

B. R. 38 

4766 
4146 

Kamyonet 

8 No. lu motor 

31 No. lu motor 
1 No. lu motor 
Trabzon'da 
Motosiklet 5 bey-
Motosiklet 2,50 
beygirlik 
Kamyon 

Şevrole 

Sömidizel 

Dizel 
Penta 

N. S. ü . 
Bianchı 

Doç 

610252 
527050 

8109001 

Van 

Göreceği iş 

Istinye dok fabrikasında yük ve gereç nak 
Haliç fabrika ve havuzlarında yük ve g 
nakliyatı 
Fabrika ve havuzlar, çamaşırhane hizmeti 
Malzeme nakil hizmetinde 
Servis işlerinde 

Fabrika, havuzlar servis işlerinde 
Anadolu tahlisiye istasyonları arasında m 
kalât temini için 
Rumeli tahlisiye istasyonları arasında mün 
lât temini için 
Yeniden satın alınacaktır. 
Limanın muhtelif hizmetlerinde (Liman 
ketinden müdevver) 
Trabzon şubesinde posta nakliyatı için 
nizbank'tan müdevver) 
Muhtelif liman hizmetlerinde (Denizban 
müdevver) 

Muhtelif atelye ve iş yerleri arasmda 
» » > 

T. 
> 
> 
> 
> 

118 Kamyon 
9 > 
y > 

> » 
> » 

7 No. lu motor 
Gölcük motoru 

Doç 
» 
» 
» 
» 

Van 
> 

580 
590 

Muamele 

Van şubesi hizmetinde 
> » » 

îstinye > 
Merkez mağazası ^ 
Fab. havuzlar » 
Alaybeyi tersanesinde. 
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E - CETVELİ 

A — GÖREVİ GEREĞİNCE PARASIZ YOLCULUK YAPMAK HAKKINI TAŞIYANLAR 

Bütün hatlarda 

1. — Milletvekilleri bütün hatlarda birinci 
mevkilerde (lüks dâhil) kimlik cüzdanlarını gös
termek suretiyle parasız yolculuk yaparlar. 

2. — Devlet Denizyolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürü ile yardımcıları, Genel Mü
dürlük Teftiş Heyeti ile İşletmeler Müfettişlerine, 
Genel Müdür tarafından sayısı onu geçmemek 
üzere seçilecek İşletme 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 geçer özlük birer hizmet 
pasosu verilir. 

Deniz hatlarında 
(Van Gölü İşletmesi 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 
ladro, kuruluş veya idarî sebeplerle açığa çı
karılan. görevinden çıkarılan ve altı aydan faz
la hizmet gördükten sonra istifa eden İdare 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 225 liradan yukarı 
olanlar ile aileleri birinci mevkide, aylık ücret
leri 225 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 Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü kadrosu içindeki aylıklı 
memur ve hizmetlilerle aile bildirimlerinde yazılı 
aileleri efradma 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 Denizcilik Okulu öğrencile
riyle, İdare Fabrikaları, Sanat Okulu 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 taşınır. 

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 bildirimlerinde yazılı 
aileleri efradı dahi memur ve hizmetlilere verilen 
haklardan faydalanırlar. 

9. — Yukarıdaki maddelerde yazılı aile efra
dından maksat memur ve hizmetlilerin bakımı ile 
ödevli oldukları kimselerdir. 

10. — İçişleri 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 göstermek şarüyle posta kamaralarında 
parasrz 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 İskenderun 
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 ve hem dönüşte ikisi parasız ikisi %50 dü
şüklü; 

( S . Sa 

c) 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. 

21. — 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 
bulunmak 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 r« Limanlan İs, 
ietmesi kadrolarına giren memur ve hizmetliler 
kimlik cüzdanlarını göstermek suretiyle vapur
larda parasız yolculuk yaparlar. Bunlardan me-
ift^rJt^biriflOd'iBavkide v^ gçiüladamlariyle hiz
metliler ikinci mevkide yolculuk yaparlar. 

25. — Devlet Denizyolları ve Limanlan İş
letme öenel Müdarltiğü kuruluşuna giren işçi
ler: ikametgâhları ile vazife gördükleri yer 
arasında ikinci mevkide parama yoleuluk yapar
lar. 

26. — isimleri aşağıda yazılı resmt makamlara 
aft- bmek otemofoilleri araba vapuru ile Üskü
dar - Kabataş ve Kabataş - Üsküdar arasında pa
re»» taşmnv 

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığa 
2. Başbakanlık ve Bakanlıklar 
3; (tesrelfeormay Başkanlığı 
4i Yargıtay; Danıştay ve? Sayıştay Başkan-

lıkları ve Başsavcı 
5. O^u Müfettişiîkleri 
6. fertJaoNî'Vftlilig4 
7: » E^rayek Müdürlüğü 
8. » Sıkıyönetim Komutanlığı 
9. Donanma Komutanlığı 

10. istanbul » 
11. » Merkez Komutanlığa 
12. » Deniz » 

İzmir Körfez Hattında 

21, — izmir körfez vapurlarında isme yazılı 

parasız, paso ile birinci mevkide yolculuk yapa
bileceklerin memuriyet adlan 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. 
c) Belediye meclisi üyeleri, 

izmit Körfez Hattmda 

28. — İzmit Valisi ile Belediye Başkanı ve 
Emniyet Müdürü izmit körfez vapurlarında bi
rinci mevkide parasız yolculuk yaparlar. 

Umumî hükümler 

29. — Karşılık esasına göre parasız yolculuk 
yapmak hakkını taşıyanlar aşağıda yazılıdır: 

a) Devlet Denizyolları ve Limanlan işletme 
Genel Müdürlüğü ile Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğü arasmda kar
şılıklı olarak isme yazılı onar paso. 

b) idare ile diğer deniz ve Taşıma ku
rumları arasmda karşılıklı olaTak isme yazılı en 
çok ellişer paso. 

c) Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü ile yabancı vapur kumpanya
ları arasmda her iki tarafm memurları ile aile
leri için karşılıklı miktarda parasız veya düşük 
permi. 

30. — Devlet Denizyolları ve Limanları işlet
me Genel Müdürlüğü tarafından görülecek gere
ğe göre şehir hatlan vapurlannda tâyin edilecek 
mevkilerde en çok parasız kırk paso verilebilir. 

» 

(S . Say«a : 16}) 



— 52 — 
K - CETVELİ 

Nevi 

(Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler) 

Tarihi Numarası 

Kanun 

» 
» 

> 
» 
» 
» 

» 

» 

> 

•» 
» 
» 

4. 

3. 
23. 

13. 
16. 
17. 
5. 

21. 

7. 

30. 

10. 
14. 
24. 

3 

5 
12 
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Hükümetle Fenerler İdaresi arasında müımkit iti
lâf namenin tasdiki, 
Denizyolları işletme Kanunu 
istanbul Rıhtım; Dok ve Antrepo Şirketinin satın 
alınması 
iskelelerin sureti idaresi 
istanbul ve izmir Limanlarının sureti idaresi 
Vangölü işletmesi 
Montrö'de imzalanan yeni mukavelenin tasdikına 
dair 
Türk Gemi Kurtarma Şirketinin tasfiyesi ve devri 
hakkında 
Devlet Denizyolları ve Devlet Limanları işletme 
Genel Müdürlüklerinin teşkilât ve vazifelerine dair 
Fenerler hasılatından Hazineye ödenecek miktar 
hakkında 
Haliç vapurlarının işletme inhisarına dair 
Liman ve Deniz işletmelerinin birleştirilmesi 
Şirketi Hayriyenin satın alınmasına dair sözleşme
nin onanması hakkında 
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R - CETVELİ 

B . : 6 - M. : 3 — Aydınlatma 
Asansörlerin motor giderleri de bu tertipten verilir. 

M. : 5 — öteberi giderleri 
Çeşitli giderlerden başka kutlama, ilân ve su giderleri bu tertipten verilir. 

B. : 8 - M. : 2 — Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 
Telefon, memleekt dışına çekilen telgraflarla radyo ve diğer haberleşme giderleri bu maddeden 

ödenir. 

B. : 9 —- Kira karşılığı 
Hollerit makinaları kira karşılıkları ve giderleri de bu tertipten verilir. 

B. : 11 — Giyecekler 
3633 sayılı kanunun 31 nci maddesine göre yapılan tüzük gereğince verilecek elbise ve diğer 

giyimeşyası bu tertipten verilir. 

B. 12 — Yiyecek giderleri 
Yukarıda adı geçen tüzüğe göre gemi adamlarının yedirilmeleri bu tertipten ödenir. 

B. : 13 — Tedavi, yol ve saire giderleri 
Adı geçen tüzüğe göre memur ve hizmetlilerin tedavi, ilâç, yol cenaze, teçhiz ve tekfin ve başka 

giderleri bu tertipten verilir. 

B. : 14 - M. : 1 — İşletme 
Deniz ve kara araçlarının işletilmesine ilişkin müstehlekve müstehlek olmıyan her türlü mad

deler ve gereçlerinin paraları ile sefer, taşıma, resim, ücret ve sair her türlü işletme giderleri, kira 
karşılıkları, yük, hasar, zayiat ve müsademe tazminleri, avarya giderleri aktarma ve yardım, is
kele giderleri su karşılıkları ve başka her türlüişletme giderleri bu tertipten ödenir. 

M. : 2 — Yapma, onarma ve satınalma 
Deniz ve kara araçları ve kısımlarının satınalma, yapma ve onarmasına gereken her çeşit 

müstehlek ve müstehlek olmıyan maddeler karşılıkları, etüd, proje, keşif muayene, bunlara ben
zer giderleri bu tertipten verilir. 

M. : 3 — Fabrika, havuz dok ve atelyeelerin her türlü ücret ve giderleri 
İşçilik ve uzman gündelikleri, işçilerin yemek giderleri, makina, tezgâh âlat ve edevat, demir

başların satınalma, onarma yenileme, tesis, bakım giderleri ve bunların istihlâk ettiği her türlü 
maddeler ve gereçler karşılıkları, ücret ve başka giderleri bu tertipten verilir. 

B. : 15 — Fenerler, radyoforlar ve kıyı emniyeti başka tesislerinin her türlü giderleri 
Fenerler, radyoforlar ve sis düdükleri, cankurtarma istasyonları ve işletme emrindeki deniz ve 

kara vasıtaları gibi kıyı emniyetine ilişkin bütün hizmetlerin yapılması için gereken müstehlek ve 
müstehlek olmıyan her türlü maddeler ve gereçler ve demirbaş satınalma giderleri ve bu tesisle
rin bakım giderleriyle cankurtarma hizmetlileri arasındaki sanatkârlardan cankurtarma binaları 
ve araçlarının onarım ve inşasında ve icabında yaptırılacak sair işlerde çalıştırılacak olanlara üc-
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retlerine zamimeten en çok ikibuçuk lira yevmiyeleri de bu tertipten verilir. 

B. : 18 — Yükleme ve boşaltma giderleri 
Ticari eşya yükleme, boşaltma, ambar, aktarma, taşıma ve hamallık ücretleriyle işçi yedirme

leri ve vücutça işe yaramıyacağı sağlık muayenesiyle anlaşılan işçilere verilecek tazminat ve hiz
mete ilişkin başka her türlü giderler bu tertipten verilir. 

B. : 17 
Bina, fabrika, atelye, tersane, dok, kızak, rıhtım, iskele, fener ve başka tesislerin yapma, 

onarma ve kamulaştırma giderleri idareye ilişkin belirli tesislerin, yapma, yaptırma ve onar
ma giderleriyle kamulaştırma karşılıkları, arsa satınalma, etüd, proje, keşif ücretleriyle bu 
işlere ait işçi gündelikleri ve başka giderleri bu tertipten verilir. 

B. : 20 — Mahkeme giderleri 
Mahkeme, noter, hakem, disbeççi, sözleşmeli serbest avukat ve müşavir, huzur hakkı, ücret 

ve giderleri bu tertipten verilir. 

B. : 22 - M. : 1 — Ücretler 
Sanat Okulu, işçi ve çırak gibi türlü kursların öğretmen, yönetim memurları, hizmetli üc

retleri 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, öğrenci
lerin defter kalem, silgi, ders gereçleri, spor ve Beden terbiyesi hareket ve müsabakaları, ha
mam, traş, ilâç, tedavi, cenaze, çamaşır için sabun, çivit, soda, malûl öğrencilerin memleketle
rine gönderme, havatebdili giderleri ve öğrencilerin memleketlerine gidip gelme yol giderleri, 
kitap ve ders notları için kâğıt, çoğaltma gereçleri, dersane, yatakhane, mutfak eşya ve gereç
leri, kitap telif ve tabı ve yayın ve konferans ücretleri, temizlik, koruma ve başka her türlü 
giderler bu tertipten verilir. 

B. : 24 — Staj ve tahsil giderleri 
M. : 1 — Yabancı memleketlerdeki öğrencilerin ve stajyerlerin tahsil ve staj giderleri 

Yabancı memleketlerdeki öğrencilerle stajyerlerin her türlü tahsil, yol ve yönetim giderle
riyle öğrenci, teftiş ve nezaret gider ve yollukları bu tertipten verilir. 

M. : M. : 2 — Teknik Üniversite ve Tıp Fakültesinde, okutturulacak öğrenci giderleri 
Tıp Fakültesinde okutturulacak öğlencilerin yurd giderleri -.dâhil. 

B. : 2 8 — Hastane ve revir giderleri 
îdareye ilişkin hastane ver revirlerin üâgr âlet v^ edevat, demirbaş, yemek ve başka hertür^ü 

giderleriyle serbest doktor ücretleri bu tertipten verilir. 

ve-< 
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1947 yılı 

Posta, Telgraf ve Telefon 
G. M. Bütçesi 



Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü 1947 yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Komisyonu 

raporu (1/26) 

T. C. 
Başbkanlik 

Muamelât Genel Müdürlüğü 30 . IX . 1946 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/644, 6 - 2309 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Katma bütçe ile idare edilen Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğünün, Bakanlar 
Kurulunca 30 . IX . 1946 tarihinde B. M. Meclisine sunulması kararlaştırılan, 1947 yılı bütçe ka
nun tasarısının grckçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Teker 

P. T. T. İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı bütçe kanunu gerekçesi 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğünün 1947 yılı bütçe kanunu süresi içinde 
tanzim ve Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine arzolunmuştur. 

1. — 1947 yılı için teklif edilen gider bütçesi tutarı 61 117 125 liradır. Bu miktar 1946 yılı 
bütçesine göre 18 150 140 lira fazladır. Bu fazlalığın 13 866 103 lirası ahiren Hükümetçe alman 
karara göre değiştirilecek olan maaş emsali hasılı ile emekli aylıklarına yapılacak % 25 nispetindeki 
zam ve ücretleri gider tertiplerden ödenmekte olan geçici hizmetliler ödeneğinin bu kısma alınması 
ile geçici tazminat, çocuk zammı doğum ve ölüm yardımlarına yapılan ilâveler karşılığı gibi mün
hasıran personel giderlerine, ' 

47 000 lirası yolluklarla idare giderlerine. 

4 271 183 lirası girişilen yüklenmelerin döviz kurları farkiyle inkişafı için her türlü fedakâr
lığa katlanılan telgraf ve telefon tesisatı ve bunlara mütaallik diğer müteferrik giderlere, 

209 954 lirası da İstanbul ve İzmir telefon taksitlerinin son değişiklik üzerine hâsıl olan kur 
farklariyle Merkez Bankasının kâğıt amortisin anma karşılık bulunmaktadır. 

2. — 1947 yılı içinde tahsili tahmin edilen gelir tutarı 53 670 765 lirayı bulmaktadır. 

Bu vaziyete göre gider ve gelir bütçeleri arasında 7 446 360 lira bir fark husule gelmiştir. 

Her türlü tasarruf çarelerine baş vurulmuş olmasına rağmen arada hâsıl olan bu fark yuka
rıda arzedildiği gibi memur ve emekli aylıklarına yapılacak zamlarla nispeti değişen döviz kurla
rından tahassül etmiş bulunmaktadır ki bu açığın bütçe kanununa ilâve edilen 3 ncü maddeye gö
re çıkarılacak bonolarla kapatılması cihetine gidilecektir. 

4892 sayılı kanun karşısında tatbikine artık lüzum kalmıyan 7 nci madde • kanundan çıkarılmış 
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ve 800 merkeze dağıtılan havale kredisi dolayısiyle alıcı merkezlerdeki havale paralarının istenilen 
süratle verici merkezlere yetiştirilmesihdeki müşkülâtı önlemek ve bilhassa haftalık havale tediyatı 
bir milyonu geçen İstanbul ihtiyacını zamanında karşılayabilmek için 9 ncu madde ile Millî ban
kalarda açılmasına yetki verilen bir milyon liralık kredi iki milyon liraya çıkarılmıştır. 

Diğer maddelerde hiç bir değişiklik yapılmamıştır. 

Gider bütçesi gerekçesi 

B. : 1 - M. : 1 — Memurlar aylığı 

Geçen sene bu tertibe konulan ödenek (11 608 656) liradan ibaret idi. 4805 sayılı kanun gereğin
ce memurlara verilen bir üst derece maaş farkiyle idarece ödenecek % 5 emeklilik keseneği karşılığı 
olarak 3 ncü bölüme konulan (2 186 351) lira ile birlikte bu tertibin toplamı (13 395 007) lirayı 
bulmuştu. 1947 yılında memurlarla müvezzi ve bakıcı aylıkları emsali hasılına yapılması Hükümetçe 
kararlaştırılan zamları karşılamak için (12 467 093) lira fazlasiyle (26 262 100) Ura teklif edilmiştir. 

B. : 1 - M. : 2 — Açık maaşı 
Geçen yılın aynıdır. 

M. : 3 — Emekli, dul ve yetim aylıkları 
Bu tertip için 1946 yılında (70 000) lira ödenek alınmıştı. Gerek son zamanlarda fazlalaşan 

tekaüt isteklerini yerine getirmek ve gerek ahiren emekli aylıklarına yapılması Hükümetçe kararlaş
tırılan % 25 nispetindeki zamla diğer bir tertipten ödenmekte olan aynı yardımın bu tertipten öden
mesini sağlamak maksadiyle (499 000) lira fazla teklif edilmiştir. 

B. : 2 - M. : 1 — Memurlar ücreti 
Geçen yıl bu tertibe konulan ödenek (284 710) liradan ibaret idi. Memur aylıklarına yapılması 

ahiren Hükümetçe kararlaştırılan zammı karşılamak için bu tertibe de (308 490) lira fazlasiyle 
(493 200) lira ödenek konulması lüzumlu görülmüştür. 

M. : 2 — Hizmetliler ücreti 
Geçen yıl bu tertip için konulan ödenek (3 088 200) liradan ibaret idi. Bir kısım teknisiyenlerirı 

uzun müddettenberi zam görmemiş olmaları dolayısiyle ücretlerine birer miktar ilâvesi lüzumlu görül
müş bulunduğundan bahsi geçen ücret ve zamları karşılamak için bu tertibe (1 279 034) lira 
fazla ödenek konulmuştur. 

M. : 3 — Geçici hizmetliler ücreti 
Senenin birkaç ayma inhisar edecek olan geçici hizmetler için 1946 yılında bu tertibe (1500) 

lira ödenek konmuştu. 
Aynı mahiyette oldukları halde bütçenin (E) cetveline dâhil gider tertiplerinden alman öde

nekle çalıştırılan hizmetliler ücretinin de bu tertipten ödenmesi muvafık görüldüğünden 1947 yı
lında çalıştırılacak bu gibi geçici hizmetliler için ilgili gider tertiplerinden (312 990) lira nakil 
edilmek suretiyle 1947 yılı ihtiyacı (314 490) lira tesbit edilmiştir. 

B. : 3 — 4805 sayılı kanun gereğince yapılacak ödemeler 
Geçen yıl bütçesinin ihzarı sırasında 4805 sayılı kanun henüz proje halinde bulunduğu için 

gerek memurlara verilecek bir üst derece maaş farkı gerekse idarece memurlar hesabına ödene
cek c/c 5 emeklilik keseneği olarak bu tertibe (2 910 002) lira ödenek konulmuştu. Bilâhare bu 
kanunun geçici maddesi gereğince bundan (2 18(i 351) lirası birinci bölümün birinci memur ay
lığı tertibine ilâve edilmiş ve l>ıı gider için (723 651) lira ödenek kalmıştı. 

1947 yılında memurlarla müvezzi ve bakıeı aylıklarına yapılacak zam nispetinde artması ta
biî olan emeklilik keseneğini karşılamak için (589 609) lira fazla teklif edilmiştir. 
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B. : 4 — Geçici tazminat 

Bu tertibe geçen yıl (210 000) lira ödenek konmuştu. 1947 yılında terfi ettirileceklerin ar
tacak tazminat nispeti gözönüne alınarak 1947 yılı için (13 000) lira fazlasiyle (223 000) lira 
teklif olunmuştur. 

B. : 5 — Emekli ikramiyesi .-,... 
Geçen yıl bu bölüme konulan ödenek (55 000) liradan ibaretti. 1946 yılmdanberi emekliye 

çıkarılmasını istiyenlerin çoğalması ve hattâ 1946 yılı için alman ödeneğin kâfi gelmiyerek müna
kale zaruretinin hissedilmesi dolayısiyle 1947 yılı için (25 000) lira fazlasiyle (80 000) lira teklif 
edilmiştir. 

B. : 6 - M. : 1 — Çocuk zammı 
Bu tertibe geçen yıl konulan ödeneğin miktarı (985 000) lira idi. Hükümetçe ahiren alman 

karara göre yeni yıl başından itibaren çocuk zamlarının on liraya çıkarılacağı ve doğum nispe
tinin artmakta olması gözönünde tutularak 1947 yılı için (1 015 000) lira fazlasiyle (2 000 000) 
lira teklif edilmiştir. 

M. : 2 — Yakacak zammı 
Geçen yılın aynıdır. 

M. : 3 — Doğum yardımı 
Geçen yılın aynıdır. 

M. : 4 — ölüm yardımı 
Geçen yılın aynıdır. 

B. : 7 — 4454 sayılı kanunun 51 nci maddesi gereğince verilecek ücretler 
Telgraf ve telefon servislerindeki iş artışı ve yapılan fazla mesai hacmi gözönüne alınarak 

(60 000) lira fazlasiyle (700 000) lira teklif olunmuştur. 

B. : 8 - M. : 1 — Merkez kırtasiyesi 
Geçen yılın aynıdır. 

M. : 2 — Merkez döşeme ve demirbaşı 
Geçen yılın aynıdır. 

M. : 3 — Merkez aydınlatması 
Geçen yılın aynıdır. -~ 

M. : 4 — Merkez ısıtma giderleri 
Geçen yılın aynıdır. 

M. : 5 — Merkez öteberi giderleri 
Geçen yılın aynıdır. 

B. : 9 - M. : 1 — İller kırtasiye 
Geçen yılın aynıdır. 

M. : 2 — İller Döşeme ve demirbaşı 
Geçen yılın aynıdır. 

M. : 3 — İller aydınlatma giderleri 
Geçen yılın aynıdır. 

M. : 4 — İller ısıtma giderleri 
Geçen yıl bu tertibe {225 000) lira ödenek konulmuştur. Yeni açılan ve açılacak olan merkez

lerin ısıtma ihtiyacını karşılamak üzere 1947 bütçesine (25 000) lira fazlasiyle (250 000) lira ko
nulmuştur. 
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' M. : 5 — tiler öteberi giderleri 

Geçen yılın aynıdır. 

B. : 10 — Basılı kâğıt ve defterler 
Geçen yılın aynıdır. 

B. : 11 — Haberleşme ücreti 
Geçen yılın aynıdır. f 

B. : 12 — Kira karşılığı 
Yeni açılan ve açılacak olan merkezlerin kira bedellerini karşılamak için geçen yıldan (10 000) 

lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

B. : 13 - M. : 1 — Sürekli görev yolluğu 
Geçen yılın aynıdır. 

f \ "' M. : 2 — Geçici görev yolluğu 
Bu tertibe geçen yıl (243 000) lira ödenek konulmuştur. 1947 yılı için geçen yıldan (7 000) lira 

fazlasiyle (250 000) lira teklif edilmiştir. 

M. : 3 — Müfettişler yolluğu ' T Z Z l " ' 
Bu tertibe geçen yıl için (175 000) lira ödenek konulmuş ve kâfi gelmemesinden dolayı mun

zam ödenek alınmasına zaruret hasıl olmuştur. 
Bu sebeple ve bilsassa yeniden inşa edilecek telgraf ve telefon şebekelerinde çalıştırılacak fen mü

fettişlerinin yollukları da gözönüne alınarak 1947 yılı için 200 000 lira teklif edilmiştir. 

M. : 4 — Yabancı memleketler yolluğu 
Yabancı memleketlerdeki P. T. T. Kongre ve Konferanslarına katılmak üzere gönderilecek me

murlara kuranportör ve telgraf ve telefona ait çeşitli cihaz ve malzemeleri mahallerinde tetkik 
ve kontrol için izam olunacak memurların yolluklarını karşılamak için yeni döviz kuru da na
zarı itibare alınarak (30 000) lira fazlasiyle (60 000) lira teklif edilmiştir. 

B. : 14 — Giyecekler 
Yünlü kumaşlarda husule gelen fiyat düşüklüğü gözönüne alınarak geçen yıldan (50 000) lira ek

siğiyle (65 000) lira teklif edilmiştir. 

B. : 15 — Tedavi ve yol giderleri 
Geçen yılın aynıdır. 

B. : 16 - M. : 1 — Posta taşıma 
Posta sürücülüklerinin geçen yıla göre mahsûs derecede müsait bedellerle ihale edileceği ümit 

edildiğinden (200 000) lira eksiği ile (1 000 000) lira teklif edilmiştir. 

M. : 2 — Nakil vasıtaları işletme ve onarma giderleri 
Benzin, yağ vesaire gibi taşıt işletmeleri bedellerinde görülen indirmeler dolayısiyle bu tertip 

için geçen yıldan (80 900) lira eksiğiyle (194 100) lira ödenek kâfi görülmüştür. 

M. : 3 — Bendiye, hurç, çanta ve çuval satmalma ve onarma giderleri 
Bendiye malzemesinde bir fiyat düşüklüğü tahmin edildiğinden geçen yıla göre (50 000) lira 

noksaniyle (200 000) lira teklif edilmiştir. 

M. : 4 — Seyayr primleri 
Bu tertibe 1946 yılı için (75 000) lira ödenek konmuştu, yolcu trenlerinde postaya tahsis edi--

len furgon ve bölmelerin ihtiyaca kâfi gelmemesi yüzünden bazı hatlarda gezici memur ve hamal 
refakatmda Marşandiz katarlariyle de koli postaları şevkine başlanmış olduğundan gerek bu 
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sebepten ve gerek tren seferlerinin artırılması ihtimalinden dolayı 1947 yılı için (15 000) lira faz-
lasiyle 90 000 lira teklif edilmiştir. 

M. : 5 —• Havale, taahhüt ve kıymetli mektup ve paket tazminatı 
Geçen yılm aynıdır. 

M. : 6 —• Posta pulu ve kartları ve tarih damgaları giderleri 
1946 yılı için bu tertibe konulan ödenek (450 000) liradan ibarettir. îngiltre'de Taydüs usuliy-

le bastırılması düşünülen 500 milyon posta pulu için icabeden teşebbüsata geçilmiş ve baskı işinin 
1946 yılında tamamlanmıyarak mühim bir kısmının 1947 yılma intikal edeceği anlaşılmış olduğun
dan serbest döviz kurlarındaki değişiklikte gözönüne alınarak 1947 yılında ödenecek miktarla 
1947 yılında Bern Kaleminden getirtilecek cevap kuponmarı ve otomatik tarih damgaları bedel
leri karşılığı için geçen yıldan (140 000) lira fazlasiyle (590 000) lira teklif edilmiştir. 

M. : 7 —• Cevaplı kuponlar karşılığında veya usulü ihbarlı telgraflara yapıştırılan ve bat
tala kalan pullar karşılığı 

Geçen yıl bu tertibe 7 000 lira ödenek konulmuştu. Serbest döviz kurlarının değişmesi göz
önüne alınarak 1947 yılı için (6 500) lira fazlasiyle (13 500) lira teklif edilmiştir. 

M. : 8 — Deneme mektup ve koli giderleri 
Servislerimizde arasıra mektupların zayi olduğu ve bazen de mektup ve koli muhtevalarının nok

san çıktığı iddia edilmekte ve bunların müsebbiplerini bulup meydana çıkarmak üzere arasıra denemo 
mektupları ve lüzumunda kumaş, şeker ve bu gibi giyecek ve yiyecek maddelerini ihtiva eden deneme 
kolileri yapabilmek için yeniden ihdas edilen bu tertibe 1500 lira ödenek konulmuştur. 

B. : 17 - M. : 1 — Telli, telsiz telgraf, telefon yapma, onarma ve işletme giderleri ve taşıt satm
alına karşılığı 

1. — 1946 yılı bütçesinde 17 nci bölümü teşkil eden telli, telsiz telgraf ve telefon yapma ve onar
ma işleriyle taşıt satmalına bedelleri ve 18 nci bölümde bulunan bina yapma ve onarma ödenekleri
nin iş ve hizmet bakımından birbirinin tamamlayıcısı bulunması dolayısiyle 1947 bütçesinde her 
ilci bölüme ait ödenekle 4892 sayılı kanun gereğince girişilen ve girişilecek olan yüklenmeler karşılı
ğının bir bölümde birleştirilmesi uygun görülmüş ve bu tertibe geçen yıldan (3 748 000) lira fazla
siyle (14 700 000) lira ödenek konulmuştur. 

Bu ödenekle (Ankara - İstanbul) telefonlarının tevsii memleket dâhilinde şahirlerarası müna
sebetlerinin kuranportörlerle teçhiz ve takviyesi memleket dışı münasebetleri sürat ve selâmetini temin 
için Ankara'da kuvvetli bir telsiz telgraf ve telsiz telefon istasyonunun kurulması derpiş edilmiş 
ve bunların biranevvel itmamı lüzumu Bütçe Komisyonunca da ehemmiyetle tebarüz ettirilmişti. 
Bu itibarla : 

1. — Mevcudu 7 binden ibaret bulunan Ankara telefon santralının (17) bin numaraya iblâğı 
için gerekli santral binası tamamlanmış ve gelen cihazlarm montajına da başlanmıştır. 

2. — (İzmir, Karşıyaka, Buca, Bornova) telefon santrallarmın (3) binden (7 200) numaraya iblâ
ğı ve ayrıca Ödemiş'te (500) lük otomatik bir santral kurulması için mukaveleler yapılmış malzeme
sinin de fabrikasınca imaline başlanmıştır. Tesisatın 1947 sonunda kurulmıya başlanacağı ümit 
edilmektedir. 

3. — İstanbul telefon tesisatının isletme takati itibariyle % 50 nispetinde takviyesi ve Şişli san
tralına 3 000, Tahtakale santralına da 2 300 numara ilâvesine ait mukaveleler imzalanmıştır. 

4. — İstanbul Banliyösünün otomatik bir hale konulması ve ayrıca Tahtakale - Beyoğlu santral-
leriyle Banliyö santrallarma (21280) numara ilâvesi hakkında 2 nci tevsiat projesi hazırlanarak 
alâkalı şirketle müzakere halinde bulunulmaktadır. 
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5. — Günden güne artan şehirlerarası telgraf ve telefon muhabere ihtiyaçlarını karşılamak için 

gerekli yeni telgraf ve telefon şebeke plânları salahiyetli bir uzman heyeti tarafından hazırlan
mıştır. tik ve en esaslı merhale olmak üzere memleketin hemen her tarafına şâmil 6500 kilometre 
uzunluğunda bakır telli bir şebekenin inşasına başlanılmıştr. Evvelemirde (Ankara - İzmir) arasın
da yeni bir telefon edvresi inşaatına geçen sene başlanmış ve bu Temmuz 1946 zarfında bitirilerek 
faaliyete konulmuştur. Evvelce (Eskişehir - Bursa) üzerinden yapılan (Ankara - İzmir) telefon ko
nuşmaları şimdi doğrudan doğruya Afyon üzrinden yapılmaktadır. (Sivas, Erzincan, Erzurum) 
telefon devresinin inşasında yaz iptidasından beri başlamış bulunmaktadır. Hat inşaatının da kıştan 
evvel tamamlanacağı ümit olunmaktadır. Sipariş olunan malzeme geldiği takdirde (Sivas - Ma
latya - Diyarbakır) telefon devresine bu sen başlanılabilecektir. (Trabzon - Samsun) telefon hatla-
lariyle (İzmir - Bursa) arasında yapılacak yeni telefon hatlarının gelecek ilk baharda inşasına baş
lanmak için lâzım gelen keşif ve hazırlıklara girişilmiştir. Gelecek malzemenin müsadesi halinde 
(Afyon - Antalya - Adana - Gazianteb - Çankırı - Kastamonu - İnebolu) aralarına da birer telefon 
devresi çekilecek ve bunlarda kuranportör cihazları tatbik olunacaktır. 

Bu suretle kurulmakta olan bakır telli yeni şebeke üzerinde ve mevcut şebekelerden de kısmen 
istifade edilerek 6500 kilometrelik (12) ve üçer kanallı telefon (18) ve altışar kanallı telgraf ku
ranportör cihazları tatbik edileceği gibi bu hatların uğradığı başlıca merkezlerde otomatik telgraf 
tabı makineleri ve yedek elektrik tağdiye tesisatı kurulacaktır. 

Mukavelesine göre (Ankara - İstanbul) arasında mevcut (21) telefon (6) telgraf kanalına ilâ
veten (24) telefon (18) telgraf. 

(İstanbul - İzmir) arasında mevcut iki telefon kanalına ilâveten (4) telefon (6) telgraf. 

(Ankara - Sivas) arasında yeniden (12) telefon (18) telgraf. 

(Sivas - Samsun, Sivas - Trabzon, Sivas - Erzincan, Erzincan - Erzurum, Sivas - Malatya, Ma
latya - Diyarbakır) aralarına yeniden (3) telefon (6) telgraf kanalı. 

(Ankara - Afyon, Afyon - İzmir, Ankara - Adana, Adana - Konya, Konya - Afyon, Afyon - Es
kişehir, Eskişehir - İstanbul) aralarına (6) şar telgraf kanalı. 

(Ankara - Eskişehir) arasında mevc-jt bir telefon kanalına ilâveten (3) telefon, (6) telgraf 
kanalı tesis olunacak ve bu merkezler de otomatik verici tertibatını haiz (176) telgraf makine
siyle, telgraf ve telefon tesisleri için (31) şehirlerarası masası kurulacaktır. 

Dünya durumu dolayısiyle hat malzemesi mevcudunun darlığından şimdiye kadar telgraf şebe
kesine bağlanamıyan (Kaman, Taşova, Sütçüler, Güneyce, Baykan, Gürpınar, Doğanşehir, Tek
man, Oğuzeli, Sinan, Karayazı, Akçakale, örencik, Keferdiz, Kadahor, Karadere, İkizdere, Çar
dak, Şefaatli) Lice ve Bucak posta merkezlerinin telgraf şebekesine bağlanmasını teminen in
şası gereken (575) kilometrelik telgraf hattına muktazi malzeme mahallerine sevkedilmiş ve hat
ların inşasına peyderpey başlanmıştır. 

I 

6. — Yeniden kurulacak telsiz, telgraf ve telefon istasyonları için de Avrupa ve Amerika'
nın en mühim firmalarına teklifler yapılmış ve bunlara ait eksiltme ve mukavelenin yakında 
imza olunacağı ümidedilmektedir. 

Bu tesisata mütenazır olarak yapı işleri programımız da muntazaman inkişaf etmektedir. 

Geçen yıl başlamış olan (Ankara merkez - Bahçelievler) telefon santral binaları, (P. T. T., ya
tılı okul birinci kısım inşaatı), (Akhisar P. T. T. binası), (Beyoğlu merkezi tadilâtı), (İstanbul 
Paket Postanesi tevsiatı) tamamlanmıştır. 

1946 malî yıh içinde inşası derpiş edilmiş olan (Ankara - Samanpazarı) merkezi, (Kayaş le
vazım deposu, Kastamonu - Çankırı - Eskişehir - Balıkesir - Ceyhan - Kırıkkale - Antakya - Erzin-

( S. Sayısı: 29 ) 



— 8 — 
can - Konya) P. T. T. ve telefon santralları binaları, İstanbul Sanatoryum ve Pervantoryum ve 
Meslek Okulu ikinci kısım inşaatı), (Çankırı - Çerkeş - Bolayır - Pazarcık - Baskil - Karşıyaka 
binalarının) inşaatına başlanılmış ve (Sivas - Konya Ereğlisi - tzmir) Kadmharı binalarının in-
şalına da başlanmak üzere bulunulmuştur. Bundan başka şehirlerarası telgraf ve telefon şebe
kesinin mukavelesi yapılarak iki sene zarfında işler bir- halde teslim edilmesinin meşrut bulun
ması dolayısiyle bu cihazların tesis edilecekleri (Beypazarı - Göynük - Adapazarı - Kırşehir -
Sarkışla - Yazgad - Akdağ madeni - Malatya - Elâzığ - Diyarbakır - Alucra - Polatlı) da aynı 
zamanda P. T. T. servisi ihtiyacına uygun binalar inşası, (Erzurum - Trabzon - Samsun) daki bi
nalarımızın bir misli tevsiile yemden kurulacak telsiz istasyonları binalariyle, (ödemiş - Erbaa -
Baykan - İskilip - Fatsa - Boğazlıyan) da birer P. T. T. merkezi binası inşası ve bütün bunlara 
ait arsaların istimlâk muamelelerine tevessül edilmişti]'. 

Yukarıda tafsilâtiyle arzedilen işlerin ikmali için işletme malzemesi, nakil vasıtaları satınalın-
ması ve mevcut hatlarla binaların gereken onarmaları ve bunlara müteferri diğer bütün giderlerin 
karşılanması için bu bölüme geçen yılldan (3 748 000) lira fazlasiyle (14 700 000) lira ödenek ko
nulmuştur. 

B. : 18 - M. : 1 — Beyiye 
Geçen yılın aynıdır. 

M. : 2 — Geri verilecek paralar 
Geçen yıl bu tertibe (500 000) lira ödenek konulmuştu. Döviz kurlarında husule gelen değişik

lik dolayısiyle 1947 yılı için (400 000) lira fazlasiyle (1)00 000) lira teklif edilmiştir. 

M. : 3 — Mahkeme harçları 
Bu tertip için geçen yıl alman ödenek (8 000) liradan ibaretti. îcra işlerinin gittikçe artması 

ve son yargıtay kararı gereğince radyo dâvalarına ait takip işlerinin tekrar idareye yüklenmesi ihti
mali karşısında bu tertibe (2 000) liranın ilâvesi lüzumlu görülmüştür. 

B. : 19 — Mahkeme giderleri 
Geçen yıl yalnız mahkeme giderlerine münhasır olan bu tertibe (8 000) lira ödenek, konulmuştu, 

icra işlerinin gittikçe artması, Erzurum, Van, Sivas, Diyarbakır, Balıkesir, Edirne, Çankırı 
gibi kadro ücretleri az olan Başmüdürlüklerde avukat mevcut olmaması ve avukatı mevcut olan yer
lerde bile Başmüdürlük merkezlerinden uzak mahallerdeki dâvalar için sözleşme ile serbest avukat 
tedariki zar-jreti ve buna ilâveten son yargıtay kararma göre radyo dâvalarının takibi işinin tekrar ida
reye bırakılması ihtimali bu tertibe ödenek ilâvesini icabettirmiş olduğundan (2 000) lira bu hizmet
lere (1 000) lirası da müfettiş, murakıp ve muhakkıklarca yapılmakta olan tahkikat esnasında istik 
tap vesaire gibi ihtisasa taallûk eden işler için tâyin edilecek ehlihibre vesaire ücretlerinin tediye
sini temine ait olmak üzere (3 000) lira ilâvesiyle (11 000) lira teklif edilmiştir. 

B. : 20 — Fabrika giderleri 
ihtiyaç nispetinde artmakta olan işçi ücretlerini ve işletme giderlerini karşılamak için geçen yı

la nazaran (25 000) lira fazlasiyle (150 000) lira teklif edilmiştir. 

B. : 21 — Yatılı Meslek Okulu hertürlü giderleri 
Geçen yıl bu tertipten alman ödeneğin miktarı (225 000) lira idi. Bundan öğretmen ücretleri 

karşılığı olan (98 640) lirası ikinci bölümün 3 ncü maddesine naldedilmiş ve geri kalan (126 360) 
liraya 1946 - 1947 devresi için açılan 3 ncü sınıfa alınacak öğrenci ve buna müteferri diğer gider
ler karşılığı olarak zam edilen (40 000) lira ile birlikte (166 360) liraya baliğ olmuştur. 

B. : 22 — Sanatoryum hertürlü giderleri 
Bu hizmet için geçen yıl alman ödenek (250 000) liradan ibaretti. 1947 yılı için (50 000) lira 

eksiğiyle (200 000) lira teklif edilmiştir. 
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B. : 23 — Kurs giderleri 

Geçen yıl bu hizmet için (67 800) lira ödenek alınmıştı. Bundan öğretmen ve idare menittfcu 
ücretleri olan (33 690) lirası ikinci bölümün 3 ncü maddesine nakledilmiş ve öğrenciler yevmiyesiyle 
idare giderlerine taallûk eden (34 110) lirası bu tertipte bırakılmıştır. 

B. : 24 —• Pasif korunma giderleri 
Pasif korunmıya mütaallik malzemenin noksan kısımlarını da temin için geç«n yıla nazaran 

(9 000) lira eksikle (1 000) lira kâfi görülmüştür. 

B» : 25 - M. : 1 — Yabancı memleketlere gönderilecek öğrenci giderleri 
Geçen yıl bu tertibe (100 000) lira ödenek konulmuştur. Döviz kurlarındaki değişiklik gözö^ 

nüno alınarak 1947 yılı için 140 000 lira fazlasiyle 240 000 lira teklif edilmiştir. 

M. : 2 — Teknik Üniversitede okutturulacak öğrenci giderleri 
Bu tertibe Geçen yıl konulan ödeneğin miktarı (50 000) liradan ibaretti. Halen Teknik Uriiver-

sitedo okutturulmakta olan 36 öğrenciye 1947 yılında üç kişi daha ilâve edilmiş ise de beher öğren
ci için yıjda 950 Jira gider ihtiyar edilmekte olduğundan 1947 yılında (40 000) lira ödeneğin kâ
fi geleceği anlaşılmıştır. 

M. : o — Sanat ve Teknik Enstitü ve Okullarında okutturulacak öğrenci giderleri 
Geçen yılın aynıdır. 

M. : 4 — Ticaret okullarında okutturulacak öğrenci giderleri 
Geçen yılm aynıdır. 

B. : 26 —• Sıhhi ecza gereç ve tedavi giderleri 
Bu tertipten 1947 yılı için (35 000) lira ödeneğin kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

B. : 27 - M. : 1 — Uzman ücretleri 
Bu tetipten geçen yıl 112 200 lira ödenek alınmıştı. Halen çalıştırılmakta olan 1947 yılında da 

mesailerinden istifade edileceği anlaşılan uzmanlarla servis ihtiyaçları için 1947 yılında getirilme
si lüzumu görülen uzmanların ücretleri karşılığıdır. 

M. : 2 — Uzman yolluk ve başka giderleri 
Geçen yıl bu tertibe (40 000) lira konulmuştu. Döviz kurlarındaki değişiklik sebebiyle 1947 büt

çesinde (10 000) lira fazlasiyle (50 000) lira teklif edilmiştir. 

B. : 28 — Basımevi ve hesap makineleri giderleri " 
Geçen yılın aynıdır. 

B. : 29 — Atlı dağıtıcılar ve hayvan yem karşılığı 
Geçen yılın aynıdır. 

B. : 30 •— Faiz ve acıyo 
Geçen yılın aynıdır. 

B. : 31 — Sigorta giderleri 
Bu tertip için geçen yıl alınan ödenek (40 000) liradan ibarettir. Yeni alnan binalarla yeniden 

inşa edilenlerin sigorta edilebilmeleri için daha (35 000) liraya ihtiyaç olduğu anlaşıldığından 
1947 yılı için (75 000) lira teklif edilmiştir. 

B. : 32 — Beden Terbiyesi kanunu gereğince yapılacak hizmetler 
Geçen yılın aynıdır. 

B. : 33 - M. : 1 — Tahsildarlar keseneği 
Bu tertip için 1946 yılı bütçesine konulan ödenek (15 000) liradan ibarettir. Telefon şebekesteiıı 

inkişafı ve telefon varidatının da bu nispette çoğalması dolayısiyle tahsildarlara verilecek kesene-
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ğin artması tabiî olduğundan bu artışı karşılamak için (5 000) lira fazlasiyle (20 000) lira teklif 
edilmiştir. 

M. : 2 — Telefon merkezleri aidatı 
Geçen yıl bu tertibe (25 000) lira ödenek konulmuştu! Telefon tesisatının inkişafı nispetinde 

umumi telefon merkezlerinin artışı gözönüne alınarak 1947 yılı için (5 000) lira fazlasiyle (30 000) 
lira vteklif edilmiştir. 

B. : 34 — Bern bürosuna katılma payı 
Geçen yıl bu tertibe (12 000) lira konulmuştu. Döviz kurlarındaki fark gözönüne alınarak 1947 

bütçesinde (13 000) lira fazlasiyle (25 000) lira teklif edilmiştir. 

B. : 35 — Bastırılacak kitap ve dergi karşılıkları ve yazma ve tercüme ücretleri 
Geçen yıl bu tertibe (20 000) lira konulmuştu. Döviz kurlarındaki fark sebebiyle 1947 yılı 

için (5 000) lira fazlasiyle (25 000) lira teklif edilmiştir. 

B. : 36 — Geçen yıl borçları 
Tahakkuk eden borçları karşılamak için (50 000) lira ödenek konulmuştur. 

B. : 37 - M. : 1 — 1942 - 1945 yılları borçları 
Bu tertipten geçen yıl (210 000) lira ödenek alınmıştı. Aynı yıllardan tahakkuk edecek 

borçları ödeyebilmek için 1947 yılında (50 000) liranın kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

M. : 2 — 1928 - 1941 yıılları borçları 
Geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

B. : 38 — Hükme bağlı borçlar 
Geçen yılın aynıdır. 

B. : 39 — İstanbul Telefon taksit karşılığı 
Döviz kurlarındaki değişiklik sebebiyle bu tei'tibe mevzu ödeneğin artırılması gerektiğinden 

geçen yıla göre (21 000) lira fazlasiyle (460 000) lira teklif edilmiştir. 

B . 40 — izmir Telefon taksit karşılığı 
39 ucu maddedeki sebebe binaen geçen yıldan (20 250) lira fazlasiyle (80 250) lira teklif edil

mişti r. 

B. : 41 — Merkez Bankasına ödenecek kâğıt para amortismanı 
1715 sayılı kanunun 8 nci maddesi gereğince ödenmesi 1 âzım gelen miktara uygundur. 

1947 Bütçesi gelir gerekçesi 

B. : 1 M. : 1 — Posta hasılatı 

1947 yılı Fosta, Telgraf ve Telefon hasılatının tahmininde esaslı olarak üç ölçü ele alınmıştır. 

1. — 1945 yılında elde edilen gelir; 

2. — 1946 yılının ilk altı ay içindeki tahsilatı; 

3. — Tarifelere yapılan zamlar dolayısiyle temin olunacak gelir fazlası 1945 malî yılında posta 
gelirinden elde edilen hasılat (4 848 296) liradır. 

Yedi aylık olan bu yıl hasılatının 12 aylığı (8 311 366) lira olacağı ve 1946 yılının ilk altı ayın
da bu tertipten temin olunan ve (4 204 540) liraya baliğ olan posta gelirinin bu seyre göre bir yıl
lığının (8 409 080) liraya yükseleceği gözönünde tutularak 1947 yılında posta hasılatından sekiz bu
çuk milyon lira derecesinde gelir temin olunacağı tahmin edilmişti. 
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Ahiren Hükümetçe alman kararlar gereğince aynı yardım, olağanüstü zamlarla birlikte aylıklı 

ve ücretli memur maaşları emsali hâsılının yüzde yüze yakın bir nispette artırılması, aynı zamanda 
7 Eylül 1946 tarihindenberi değiştirilmiş olan döviz kurlarının siparişe bağlanmış bulunan muhtelif 
cihaz ve malzeme bedellerinin beş milyondan fazla bir yükseliş husule getirilmiş olması bazı ücret 
tarifelerine bir miktar zam yapılmasını zaruri kıldığından şimdiye kadar Millî Savunma vergisiyle 
beraber 11 kuruş olan mektup ücretleri 15 kuruşa çıkarılmış ve diğer posta maddelerine de ortalama 
yüzde yirmi beş nispetinde zam yapılmak suretiyle bütçe açığının kısmen olsun karşılanmasına çalı
şılmıştır. 

Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Yüksek Meclise sunulan bir kanun tasarısı gereğince alelûmum 
F. T. T. hasılatının yüzde onu nakliyat vergisi olarak Hazineye ödeneceğinden 15 kuruşa çıka
rılan mektup ücretlerinden hakikatte yanlız 13,5 kuruşun idareye kalacağı ve şimdiye kadar 
Millî Savunma vergisine tâbi olmıyan havale, Koli vesair posta gelirlerimizin de bu vergiye matrah 
teşkil edeceği gözönünde tutularak yapılan zamlarla birlikte 1947 yılı Posta gelirinin (12 680 000) 
liraya baliğ olacağı tahmin edilmiştir. 

B. : 1 - M. - 2 — Telli ve telsiz telgraf gelirleri 
1945 malî yılında yukarıdaki kıyaslamaya göre yedi aylık bir süre içinde telli ve telsiz tel

graftan (5 230 814) lira hasılat temin olunmuştur ki, bunun da bir yıllığı (8 967 008) liraya yük
selmektedir. 1946 yılının ilk altı aylık hasılat tutarı ise (4 182 690) lira olup bu seyre göre bir 
yıllığı (8 365 380) lira olduğundan 1947 yılında bu tertipten elde edilecek gelir (8 700 000) lira 
takdir edilmiştir. 

Yine yukarıda arz ve izah olunan bütçe açığı sebebiyle telgrafların kelime ücreti 5 kuruştan 
altı kuruşa çıkarılmış ve telsiz hasılatının yine kura göre temin edeceği (1 800 000) lira fazlalık ta 
gözönünde tutularak 1947 yılı telli ve telsiz telgraf hasılatının (12 800 000) liraya baliğ olacağı tah
min olunmuştur. 

B. : 1 - M. : 3 — Telefon geliri 
Yedi aylık bir süreye ait bulunan 1945 malî yılı ile 1946 yılının ilk altı ayı içinde telefon gelirin

den temin olunan hasılatın yıllık vasatisi (7 000 000) liradan ibaret bulunmaktadır. Diğer gelirler 
misilli telefon mükâleme ücretlerine de bir miktar zam icrasına zaruret görüldüğünden yapılacak 
zammın mutedil nispetlerde kalması için şimdiye kadar Millî Savunma vergisiyle birlikte 60 lira 
olan abonman ücretlerinden 10 lira indirilmek suretiyle 500 mükâlemelik abone ücreti 50 lira tesbit 
edilmiş, buna mukabil 500 den fazla yapılacak her konuşma ile şehirlerarası konuşmalarına mahsus 
ücretlere % 25 nispetinde bir zam yapılmıştır. Bu zamlarla birlikte Milletlerarası konuşmalara aiı 
ücretlerin kur farklarından ve 1946 senesinden devredilen resmî telefon ücretleri bakiyesinden ve ye
ni tesis olunacak telefon santrallarmdan elde edilecek abone ve fazla konuşma ücretlerinden cem'an 
(10 660 000) lira gelir elde edileceği tahmin olunmuştur. 

B. : 2 - M. : 1 — Umumi Muvazeneye dâhil daireler 
4646 ve 4647 sayılı kanunlar gereğince yıllık istatistiklere göre tesbit olunan resmî muhasebe ve 

mürasele ücretlerinden % 50 si (6 505 179) liradır. Ahiren Posta ve Telgraf ücretlerine yapılan zam
lardan bir yıl içinde (2 094 821) lira elde edileceği ve bu suretle umumi muvazeneye dâhil daire
lerden 1947 yılı zarfında alınacak resmî muhabere ücretlerinin (8 600 000) liraya baliğ olacağı tah
min edilmiştir. 

B. : 2 - M. 2 — özel ve katma bütçeli idareler 
4646 ve 4647 sayılı kanunlar gereğince yıllık istatistiklere göre tesbit olunan resmî muhabere ve 

mürasele ücretlerinin % 50 si (844 762) liradır. Ahiren Posta Telgraf ücretlerine yapılan zamlar
dan tahassül edeceği umulan (155 238) lira ile birlikte 1947 yılında alınacak ücretlerin (1 000 000) 
liraya baliğ olacağı tahmin edilmiştir, 
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B. : 3 — Çeşitli gelirler 

.•>Bu. tertipten 1947 yılında (180 000) lira elde edileceği tahmin edilmiştir. 

B. : 4 — Radyo keseneği 
Kanun gereğince tahsil ücreti olarak Hazineden alınmakta olan bu keseneğin 1947 yılı tahsi

latı (170 000) liraya baliğ olacağı tahmin edilmiştir. 

B. : 5 — Geçen yıldan devreden para fazlası 
1946 yılına müdevver nakit mevcudu fazlası ile birlikte 1946 yılı masraf bütçesinde yapılacak 

tasarruf ve ahiren Posta, Telgraf ve Telefon ücret tarifelerine yapılan zammın 1946 yılı son 
iki aylığı tahsilatı ve resmî "dairelerin 1946 ve daha evvelki yıllardan devreden ücret bakayası 
olup dairelerce alınacak 'munzam ödenekle 1946 yılı içinde ödeneceği anlaşılan paralardan 1947 
yılma (6 600 000) lira nakit mevcudu devredileceği tahmin olunmuştur. 

B. : 6 — Hazinece ödeneek prim farkı 
Yabancı memleketlere sipariş edilip 7 Eylül 1946 tarihinden evvel bedelleri ödenmiş bulunan 

ve bu tarihten sonra memlekete ithal edilecek olan malların % 44, 75 nispetinde Hazinece öden
mesi lâzımgelen prim farkı (980 765) liradan ibarettir. 
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Rapor 
30 .XI . 1946 

İncelenmek üzere Komisyonca tarafıma verilen P. T. T. İşletme Genel Müdürlüğünün 1947 bütçe 
tasarısına ait görüşlerimi ve bu konudaki incelemelerimin sonuçlarını aşağıda arzediyorum: 

1 - Mevzuat bakımından: 

Hükümetçe hazırlanarak Yüksek Meclise sunulmuş ve Ulaştırma Komisyonunca incelenmesi ta
mamlanmış olduğu anlaşılan yeni Posta Kanunu tasarısının yürürlükte bulunan kanunun boşlukla
rını doldurmak ve değiştirilmesi gerekli hükümlerinin yerini tutmak üzere yeniden Yüksek Meclise 
sunulması muvafık olacaktır. 

Lüzumu geçen yılın raporunda belirtilmiş olan yeni Telgraf ve Telefon Kanunu hazırlıklarının 
biran önce tamamlanarak kanunlaştırılması temenniye lâyıktır. 

4454 sayılı kanun gereğince P. T .T. memurlarına verilecek fazla çalışma ücretleri hakkındaki 
tüzük idarece hazırlanmış ise de üç yıldanberi Maliye Bakanlığında kaldığı ve yine ayni kanun ge
reğince yapılması icabeden P. T. T. Müfettişlerine ait tüzüğün de.hazırlanmakta bulunduğu anla
şılmıştır. 4454 sayılı kanunun 56 ncı maddesinin yapılmasını emrettiği bu tüzüklerin kanunun yü
rürlüğe girmesindenberi üç yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen henüz tanzimi tamamlanarak 
uygulanmasına girişilmemesi hem hizmetin icapları, hem de kanun hükmünün yerine getirilmesi bakı
mından muvafık görülemez. 

2 - 1§ programı bakımından: 

P. T. T. İdaresinin memlekette posta, telgraf ve telefon hizmetlerini ihtiyaca göre tertiplemeyi. 
konunun yurt ölçüsündeki önem ve kıymetine uygun olarak malî imkân ve yetkisinin müsaadesi nis
petinde tahakkuk ettirmek üzere bir programa bağlanmış olduğu memnunlukla görüldü. Bu maksatla 
idareye gelecek yıllara geçici 60 000 000 liralık yüklenme yetkisini veren 4892 sayılı kanun yürür
lüğe girmiş bulunuyor. 

İş programı sekiz yıllık olup konuları aşağıda gösterilmiştir: 

1. — 
A) 16 bin küsur kilometre telefon devresi inşası; 

B) Bunlardan mühim bulunan devrelerin muhtelif kanallı telgraf ve telefon kuranportör cihaz-
lariyle teksir ve takviyesi; 

C) Memleket için telsiz ihtiyacının 1940 yılında toplanan Komisyon tarafından tanzim olunan 
ana telsiz şebekesi plânında tesbit edildiği üzere sahil servisi için Adana, Trabzon, Samsun ve İz
mir'de üçer kilovatlık orta ve uzun dalgalı iç servis için Van, Erzurum, Diyarbakır ve Edirne'de 
] - 2 kilovatlık kısa dalgalı telsiz postaları kurulması, -memleket dışı haberleşmeleri için de ayni 
komisyon tara Çından yapılması kararlaştırılan yeter fakattaki istasyonun Ankara'da yaptırılması; 

D) Bu tesislere gerekli binalar inşası; 

2. — Bu işler için altıbuçuk milyon lirası hav malzemesi 500 000 lirası kablolar, 4 500 000 lira
sı hat inşaat masrafı, 8 500 000 lirası kuran portörler 4 500 000 lirası telsiz istasyonları ve 2 000 000 
lirası da bina inşaatı olmak üzere 26 500 000 lira masraf tahmin olunmuştur. 
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3. — Yapılacak bu işlere muvazi olarak yine sekiz yılda tamamlanmak üzere; 

A) istanbul telefon santrallarının genişletilmesi ve banliyosundaki onbir küçük santralın oto-
mtiğe tahvili; 

B) Ankara, Yenişehir, Bahçelievler, Şişli ve İzmir otomatik santrallarının genişletilmesi ve 
kuvvetlendirilmesi; 

ö ) Ödemiş'te 500 abonelik otomatik santral kurulmuştur. 

D) Ankara, istanbul ve izmir telefon şebekelerinin genişletilmesi, kablo ve malzemesi; 

E) 75 şehrimizde telefon santral ve şebekesi kurulması; 

F) Telgraf ve telefon tesis ve cihazları için her nevi yedek malzeme tedariki; 

G) istanbul telsiz telgraf istasyonunun genişletilmesi ve yenilenmesi; 

H) P. T. T. Nakil vasıtaları, otomatik pul verme ve damga makineleri ve diğer posta cihaz
ları tedariki; 

I) Matbaa tesisi; 

J ) 75 şehirde telefon santral ve P. T. T. binası inşası; 

K) P. T. T. Fabrikasının genişletilmesi ve takviyesi işleridir. 

Bu yıl bütçesiyle yapılacak işler hakkında bütçe gerekçesinde lüzumlu bilgiler vardır. 

3. —• Bütçe kanunu tasarısı bakımından : 

İşletme idaresinin yıllık blânço, kâr ve zarar ve sermaye hesaplariyle yenileme ve ihtiyat 
sermayeleri için tutulması gerekli hesap usulünden bahseden 4454 sayılı kanunun 37 , 38 ve 39 
ncu maddeleri geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da bütçe kanununun 8 nci maddesiyle ertelen
mektedir. 4454 sayılı kanun 25 . VIII . 1943 tarihinde yürürlüğe girdiği halde bahsi geçen mad
delerin mer'iyeti 1945 malî yılından başlıyacağı kabul edilmek suretiyle idareye bir hazırlık sü
resi bırakılmış bulunuyordu. Hazırlığın tamamlanamadığı anlaşıldığından bu yıl da Bütçe Ka
nununa eklenen hükümle bu maddeler hükümlerinin uygulanması geciktirilecektir. Gelecek yıla 
kadar hazırlıkların bitirilmesini temenniye şayan görüyorum. 

Yine geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bütçe kanununun 11 nci maddesinde olağanüstü hal
lerin devamı süresince memleketin savunması, düzenlik ve güvenliğiyle genel menfaat ve sağ
lığım ilgilendiren hizmetlerinin yapılması için gerekli yerlerde tesis giderleriyle şehir içi konuş
ma ücreti alınmaksızın parasız telefonlar kurulmasına Ulaştırma Bakanlığını yetkili kılan bir 
hüküm yer almıştır, içinde bulunduğumuz yıl bu maddenin uygulanmasına ihtiyaç hasıl olma
dığı anlaşılmasına ve işletme idaresinin karşılıksız hizmet yüklenmemesi esas olduğuna göre bu hük
mün kaldırılması muvafık olacağı kanaatindeyim. 

P. T. T. işletme idaresinin 1947 bütçe tasarısında gösterilen gider tutarı 61 117 125 liradır. 
Bn miktar 1946 yılı bütçesine göre 18 150 140 lira fazladır. Bu fazlalığın ilgili olduğu tertipler aşa
ğıda gösterilmiştir. 

13 769 216 Maaşlara yapılacak zamlarla diğer özlük ödenekleri 
47 000 Yolluklarla idare giderleri 

4 123 970 Girişilen yüklenmelerin döviz kurları farkı ile yeni tesisler giderleri 
209 954 istanbul ve izmir telefon taksitlerinin kur farkı ile Merkez Bankasının kağıt 

para amortisman karşılığı 
18 150 140 
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Bütçenin tasarlanan geliri 53 670 765 lira olduğuna göre gider ile gelir arasında 7 446 360 lira 

fark meydana gelmektedir. Bütçe kanunu tasarısının üçüncü maddesine göre bütçenin açığını teş
kil eden bu fark 5 . Vl l . 1943 tarihli ve 4454 sayıh kanunun 40 ncı maddesi gereğince çıkarılacak 
bonolar hasılı ile kapatılacaktır. Bahsi geçen 40 ncı maddeye göre P. T. T. işletme Genel Müdür 
lüğü Bütçe kanunlarından gösterilecek miktarları aşmamak üzere Ulaştırma Bakanının tasvibini 
alarak istikrazda bulunabilir. Bu istikraza Maliye Bakanı kefalet etmiye yetkilidir. Burada şu 
önemli noktayı belirtmek isterim ki, P. T. T. İdaresinin gelir bütçesinde gösterilen 53 670 765 
lira tarifeleri gereğince işletmenin sağladığı bü'ün geliri- ihtiva etmemektedir. Gelirin tamamını 
bulmak için buna 4 574 000 liranın eklenmesi lâzımdır. Bu takdirde açık miktarı 2 872 360 lira
ya düşmüş olur. Sözü edilen 4 574 000 lira 1947 yılı başlangıcından muteber olmak üzere Maliye 
Bakanlığınca hazırlandığı anlaşılan ve yabancı memleketlerle olan telgraf ve telefon haberleş
meleri ile koli ve uçak müraselâtı hariç olmax üzere her türlü posta maddeleriyle, telgraf ve 
telefon haberleşmeleri karşılığından alman ücretlerin yüzde onunun P. T. T. idaresi tarafından 
Hazineye verilmesi hükümlerini kapsıyan bir kanun tasarısına göre hesaplanmış ve tasarının ka
nunlaşacağı esasına göre idarenin geliri yüzde on eksiği ile hesaplanarak gelir bölümlerine kon
muştur. Bugün 4040 ve 4426 sayılı kanunlar gereğince alınmakta olan müdafaa vergisi Hazineye 
3 250 000 lira sağladığına ve hazırlanan yeni tasarı ile müdafaa vergisinin kaldırılması düşünül
düğüne göre bu yeni tasarı ile Hazinenin eskisine nispetle işletme idaresinin gelirinden 1 300 000 
lira fazla gelir elde edeceği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan bütçenin gider bölümleri ince
lenirse 12 200 000 lirasının girişilen yüklenmeler karşılığı olduğu görülür ki, bütçe açığı ile kar
şılaştırıldığında idarenin âdi işletme giderleri için açık vermek şöyle dursun, yeni tesislere ait 
sermayenin dahi önemli bir kısmını yıllık âdî gelirleriyle karşılıyabildiği neticesine varılır. Yani 
işletme idaresinin açık görünen 7 500 000 liraya karşı yeni tesisler bedeli ve Hazineye vergi 
karşılık olarak 17 000 000 lira fazla gelir sağladığı anlaşılmaktadır. Bunu takdirle ifade etmek 
yerinde olur. Şu kadar ki, gelirin 6 600 000 lirasını geçen yıldan devrolunan para fazlası teşkil 
ettiğinden devamlı bir gelir olmıyan bu rakamı 17 000 000 liradan indirmek icabeder. Yukarı
daki mülâhazaların rakamla ifadesi şudur: 

Lira 

61 117 125 Gider bütçesi yekûnu 
12 200 000 Yeni tesisler gideri 

48 917 125 Adî giderler toplamı 

53 670 765 Gelir yekûnu 
4 574 000 Hazine hissesi 

Geçen seneden devredilen 

51 644 765 Yıllık hakikî gelir toplamı 

51 644 765 Âdi gelir toplamı 
48 917 125 Âdi gider toplamı 

58 244 765 
6 600 000 

^ 

2 727 640 Gelir fazlası 
Görülüyorki, işletmenin hakikatte bütçe açığı yoktur ve geliri giderinden fazladır. 

Hattâ 17 nci bölümün üçüncü maddesinde bulunan 2 500 000 liranın bir kısmını da idarenin 
olağanüstü giderleri arasında kabul etmek gerektiği cihetle idarenin gelir fazlası bir miktar daha 
artmış olacaktır. Ancak bu maddenin içinde hem bina inşaatı, hem de işletme ve onarma giderleri 
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yeralmış bulunduğundan ne kadar kısmının olağanüstü ödenekler arasında sermayeyi çoğaltan bir 
gider olarak kabul edilmesi lâzııngeleceği anlaşılamamaktadır. Bu münasebetle maddenin âdi ve ola
ğanüstü hizmetler itibariyle ikiye ayrılmasını düşünmek yerinde olur. Esasen bu maddede işletme 
ve onarmanın yeralması bölümün başlığına da uygun değildir. 

Diğer taraftan bütçenin gelirinde resmî dairelerin posta ve telgraf ücretleri yarım tarife esası 
üzerinden hesaplanmıştır. Bunun tam tarife üzerinden hesaplanması işletmenin gelirini artıracaktır. 

1715 sayılı kanunun 8 nci maddesi gereğince kâğıt para amortisman bedeli olarak bütçeye kon
muş olan 605 000 lirayı da idarenin işletme masrafları dışında ve gelir toplamını kabartan unsurlar 
arasında kabul edebiliriz. Bu arada bütçedeki ödenek toplamının yüzde biri nispetinde hesaplanması 
lâzımgelen bu hissenin istikrazla kapatılacak 7 446 360 lira açık karşılığında verilen ödeneklerden de 
ayrılmış bulunduğuna işaret etmek isterim. İstikraz bonoları bütçeye konacak ödenekle itfa edilece
ğine ve bu ödeneklerden de ayrıca yüzde bir banka hissesi ayrılacağına göre idare bu konuda mü
kerrer hisse tediyesinde bulunmuş olacaktır. 

4 - Tarifeler hakımından: 

idarece posta, telgraf ve telefon ücretlerine zam yapılması hakkındaki karar neticesinde tarife
lerin aldığı şekil ve mukayeseye esas olmak üzere eski tarifeler aşağıda gösterilmiştir. 

Posta ücretleri tarifesinin eski ve yeni şekilleri 

Mektup, 20 gram ve kesri için 
Kartpostal 
Taahhütlü 
Gazete, 50 gram veya kesrinden 
Kitapların, diğer matbuaların 50 gram veya kesrinden 
Ticaret eşyası örnekleri (asgari ücreti) 
Değerli maddeelrin değer ücretleri (lira 1 şaşına) 
Havalelerde lira başına (100 liraya kadar) 
Havalelerde lira başına (100 liradan fazlası için) 
Posta kolileri mmtakalara göre ücret 

Adlî tebligat için halen tebliğ başına 37 kuruş alınmaktadır. Bunun idarece katlanılan külfeti 
karşılamadığı anlaşıldığından artırılması için Adalet Bakanlığı ile temasta bulunulduğu öğrenilmiştir. 

Eski tarife 

9 
4.5 
9 
0.25 
0.50 
3 
0.75 
0.50 

.50 
45 ilâ 105 

Yeni tarife 

15 
10 
15 
00.25 
00.50 

6 
1 
1 
0.50 

60 ilâ 120 

Telgraf tarifesinin eski ve yeni nakilleri-

Eski tarife Yeni tarife 

Âdi telgraf bir kelimesi 
Acele telgrafın bir kelimesi 
Yıldırım telgraf bir kelimesi 
Basın telgraf bir kelimesi 

5 
10 
20 

1 

6 
12 
24 

r-i 



frsld tarife 
tiira 

1 
1 
2 

ti 

*3Ö 
60 
20 
60 
00 
35 

Tjenı 
Lira 

tâiMe 
% 

45 
yo 

1 30 
2 & 
3 00 

50 

Telefon tarifesi ücretlerinin eski ve yeni Şekilleri 

Şehirlerarsı konuşma ücretleri: 
50 Kilometre mesafe dâhilinde 2 şehir arasında 
51 -100 > > > » 
101-400» » > » 
401-1000» » » » 
1000 Kilometreden fazla mesafe dâhilinde 2 şehir arasında 
Davet ücreti 
Santralları otomatjk olan mahallerde: 
I - Abonman ücreti 
Umumi merkeze doğrudan doğruya bağlı telefonlardan: 
Senede 500 konuşmıya kadar 
Altı aylık 250 konuşmıya kadar 
Her fazla konuşma için 
Bir bina dahili munzam bir posta için senede 
Hususi merkezler - Santrallar: 
Senede 3000 konuşmıya kadar 
Her fazla konuşma için 
Kira bedeli: 
Aboneler nezrinde idareye ait her telefon makinesinden 1 00 2 00 
Sântralları otomatik olmıyan mahallerde: 
Abonman ücretleri: 
Umumi merkeze bağlı telefonlardan götürü o'mak üzere 
Büyük şehirlerde 
Küçük şehirlerde 
Mnnz^m ^ostâlâf'îçîn selede 
Hflsüsi sâiif râîtördan SeöeÜe: 
BÜyuk şehirlerde 
Küçük ahirlerde 

idarede mevcut bulunan İsveç ve İsviçre tarifeleriyle mukayesesinde genel olarak yeni tarife-
lerimizin bu memleketler tarifelerinden yüksek olmadığı görülmüştür. 

Yeni zamta'rıîî sağîıyacağı fazla gelir: 
Postada 4 680 000 
Telgrafta 1 200 000 
Telefonda 2 Ö07 5Â4 

50 
30 

7 

40 

00 
00 
8 

50 

00 
8 

50 
30 

10 

280 

op 
00 

11.5 
00 

00 
11.5 

4Q 
40 
30 
10 

125 
75 

00 
00 
00 
efe 
00 
00 

şo 
50 
40 
12 

150 
90 

00 
00 
00 
00 

öb 
00 

8 547 &fc 

Bu rakama resmî daireler posta ve telgraf ücretleri ile haricî telgrafların kur farkı dâhil de
ğildi*. 

3. — Üesmî daireler htâerUçıfteleri: 

WMjmim^ resmî- ıft^h^lriıı«^«tta #fe te i^a t übis&iei^ifcyss»* ıMMteM ^ üm Wsfe üşerntdeıı 
abnmagr mftfe^iylö;M kjın^n ta»armı hasırlandığı öğrenilöH^tm Agcıık bu :Jsanunisr^k^f/. 1947 
t|ggıin4en luialeher o & ^ ü j ^ ^ j ^ ü r l ü ğ S ; koitfaası düşünüldüğü;h^^^sml ^ir^iı^te.W$?< kiM8#; 

lerıne posta ve telgraf ödenekleri yarım ücret $sasma göre konmuş bulunmaktadır. - ' . •.• 
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4646 ve 4647 sayılı kanunlar gereğince resmî dairelerin posta ve telgraf ücretleri esasen tara 

tarifeye tâbidir. Ancak bu kanunlarda mevcut geçici maddeler hükümlerine göre 1947 sonuna 
kadar yarı ücret tatbikma Hükümet yetkilidir. Bu münasebetle geçen yıl Bütçe Komisyonunun, 
Devlet haberleşmelerinin lüzumsuz israflara meydan verilmiyecek bir kontrol sistemine tâbi tu
tulması hakkında kabul etmiş olduğu temenniye temas etmeden geçemiyeceğim. 

İstatistiklere bakılınca resmî mektuplarla telgrafların altı yıl öncesine nispetle üç misli artığı 
görülmektedir. Hizmetlerin icaplarına zarar vermeden haberleşmelerde tasarruf sağlamak için 
tedbir düşünülmesi yerinde olur. Her ne kadar Bakanlıklarca bü konuda zaman, zaman ilgililere 
gerekli emirler verildiği malûm ise de bunların tesirleri ve semereleri tam olmamakta ve ara
dan biraz zaman geçince büsbütün ihmale uğramaktadır. Bunun önüne geçilmek üzere işi tav
siye ve tebliğ safhasında bırakmamak, âmirlere bu konuda lüzumlu yetkiler tanımak faydalı 
olabilir. Ankara'dan, istanbul, Eskişehir ve Kayseri gibi hergün tren irtibatı bulunan illere ya
zılan telleri lüzumsuz ve israf mahsulü sayabiliriz. Bu gibi yerlere tel yazılmasından elde edi
lecek sürati yazının daktilo masasında bekletilmemesi, imza ve kayıt işlerinin çabuklaştırılması 
suretiyle sağlamak kolaylıkla mümkündür. Bu imkân birbirine yakın olan diğer iller için de 
vardır. Bu konuda posta ile haberleşmek yerine telgrafla haberleşmeyi işe önem verdirilmesi ba
kımından tercih eden bir zihniyete de temas etmek yerinde olur. Devlet işlerinde haberleşme 
konusunun önemi bunun tel veya mektup olduğuna göre değil mahiyetine göre ölçülmek tabiî
dir.. Bundan başka telgraf haberleşmelerinin hakikaten posta haberleşmesine tahammülü olmıyan 
aeale ve önemli işlere hasrı ve maksadın lüzumsuz ve fazla kelimelerden kaçınarak ifade edil
mesi de lâzımdır. Bunların imza yetkisini taşıyan makamlarca daima gözönünde bulundurul
ması gereklidir. Bir Bakanlıktan gönderih ;ek yazıların o Bakanlıktaki dairelerden herbiri tara
fından ayrı ayrı zarflanmayıp kâğıt işleri müdürlüğünde zarflanması, postaya verilecek zarf sayı
sını önemli nispette azaltır. Henüz yazını:ı aslını almıyan makamlara tel ile tekit gösterildiğine 
de rastlanıyor. Komisyonumuzun geçen yıl kararlaştırdığı temenniden ilham alarak kaydettiğim 
bu mülâhazalarımı bu yıl da Hükümetin dikkatine arzetmek Komisyonun takdirine bağlıdır. 

Telefon masrafları da gittikçe yükselmektedir. Genel muvazeneye dâhil dairelerle katma bütçeli 
idarelerin 1946 yılma devreden telefon borçları 1 458 021 liradır. Bundan Ekim 1946 sonuna ka
dar 918 388 lira tahsil edilmiştir. Kasım ve Aralık aylarında da 47 137 liranın tahsil olunabileceği 
umuluyor. Şu hale göre 1947 yılma devredilecek eski borçlar 492 456 liradır. Bu rakam idarenin 
1947 gelir tahminlerine dâhildir. 

6 - Gider bütçesi bakımından: 

Bütçe tasarısının gider gerekçesi etraflıca ve her bölüm ve madde için yeter derecede açıklama
ları kapsıyacak şekilde hazırlanmış ve içinde bulunduğumuz yıl ile gelecek yılın ödenekleri ve bunla
rın arasındaki farklar ve sebepleri açıkça gösterilmiş bulunduğu cihetle burada aynı bilgileri tekrar
lamayı lüzumsuz gördüm. Şu kadar ki, ikinci bölümün ikinci maddesindeki hizmetliler ödeneğinde 
görülen 1 279 034 lira fazlalığın gerekçede gösterildiği gibi yalnız bir kısım teknisiyenlerin ücret
lerine yapılacak zamdan ileri gelmeyip. aynî yardım ödenekleri olağanüstü zamların buraya aktarıl
masından mütevellit olduğu anlaşılmıştır. 

16 ncı bölümün birinci maddesine posta taşıma ödeneği olarak geçen yıldan 200 000 lira eksiği 
ile 1 000 000 lira konmuştur. Eksilmenin sebebi posta sürücülerinin geçen yıla göre daha müsait 
bedellerle ihale edileceği ümididir. Ancak bu ümidin tahakkuku şüphelidir, 

16 ncı bölümün 8 nci maddesi bu yıl bütçesiyle ihdas edilmektedir. Servislerde arasıra mektup
ların kaybolduğu ve bazan da mektup ve koli muhtevalarının noksan çıktığı iddia edildiğinden bun-
Jarua sorumlularını bulup meydana çıkarmak için icabettikçe deneme mektupları VG lüzumlu matf-

( S.-'Sayısı ı-W) 
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deleri ihtiva eden deneme kolileri yollıyabilnıek üzere idarenin düşündüğü bu tedbiri yerinde bul
makta ve takdirle karşılamaktayım. 

Bu yıl bütçeye bağlı (L) cetveli ile 427 memur kadrosu münhal tutulmaktadır. Bunun 421 i ma
aşlı 6 sı ücretli memurdur. Bunlardan 269 memurluk kadrosu 1946 yılında mevkuf tutulduğuna göre 
buna yeniden 158 memur daha eklenmiş demektir. Bu kadroların yıllık ödenek tutarı 1 154 700 lira
dan ibarettir. 

1946 yılında idare yeniden 17 merkez açmış olup 1947 yılında da 8 merkezin daha açılması 
düşünülmektedir. 

P. T. T. İşletme Genel Müdürlüğü bütçesi hakkındaki mâruzâtım bundan ibarettir. Fedakârlık ve 
sadakat duygularını çalışmalarında kendisine daimî şiar edinen bu idare ile, bütçesini incelemek 
vazifesinin bana verdiği imkândan faydalanarak yakından temasa gelmekten duyduğum haz içinde 
bütçeyi yüksek Komisyonun tasvibine sunarım. 

Kastamonu Milletvekili 
Muzaffer Akalın 

( S. Sayısı : 29 ) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Ssas No. 1/26 
Karar No. 25 

21. XII .1946 

Yüksek Başkanlığa 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğünün 1947 yılı bütçesi hakkında Başba
kanlığın 30 . IX . 1946 tarihli ve 6/2309 sayılı 
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun ta
sarısı Komisyonumuza havale Duyurulmakla 
Ulaştırma Bakanı Şükrü Koçak ve Genel Müdür 
ile Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Müdürü hazır oldukları halde incelenip 
görüşüldü. 

Bu bütçenin raportörü tarafından hazırlan
mış olan rapor okundu ve Bakanın izahları ve 
üyelerin düşünceleri dinlendi. 

Posta, Telgraf ve Telefon idaresinin posta 
işlerinin daha geniş ve çabuk bir şekilde görülme
si ve telgraf hatlarının esaslı bir şekilde ıslâhı, 
iç ve dış haberleşmeler çin ihtiyaç görülen tel
siz telgraf ve telefon merkezleriyle yeni telefon 
hatları ve merkezlerinin açılması ve idarenin di
ğer hizmetlerinin ve lüzumlu tesislerin yapılması 
için düşünülen hususlarla yapılan porgram et
rafında açıklamalar yapıldı. 

Bütçenin gider cetvelinin üçüncü kısmındaki 
ödenekler ve özel kanun ile gelecek yıla geçecek 
yüklenmelere girişilmesi hakkındaki yetkilerle 
bu idaro hizmetlilerindeki gelişmelerin sağlanma
sına iyi bir şekilde çalışıldığı görüldü. 

Resmi Devlet dairelerinin bu yıldan itibaren 
Posta, telgraf ve telefon işlerinde tam tarifeye ta
bi tutulması hem Devlet dairelerinde bu işlerin da
ha tasarruflu bir şekilde görülmesi ve Posta, 
telgraf idaresi servisinin diğer ihtiyaçları daha 
genişlikle karşılayabilmesi imkânını sağlıyacağı 
ümit edilmektedir. 

Genel Müdürlüğün gider bütçesi 1946 yılma-
nazaran (18 150 140) lira fazlasiyle (61 117 125) 
lira olarak tesbit edilmiştir. 

Gelir bütçesi de geçen yıla nazaran (10 703 780) 
lira fazlasiyle (53 670 765) lira olarak kabul 

edilmiştir. 
Gelir ve gider yekûnları arasındaki (7 446 360) 

lira açık 4454 sayılı kanunun 40 ncı maddesinde 
verilen yetkiye dayanılarak yapılacak borçlanma

larla kapatılacaktır. Bu açığın yeni tesislere öde
nek verilmesi yüzünden hâsıl olması ve gelecek 
yıllarda yeni tesislerle, artacak olan gelirlerle 
bu tesislerden doğan borçlanmaların kapatılacağı 
kuvvetle umulmaktadır. 

Tasarının 1 - 7 nci maddeleri ayniyle kabul' 
edilmiş ve mevcut kanunların bazı hükümlerinin 
bir yıl uygulanmaması hakkındaki; 8 nci madde 
özel kanunlarda değişiklikler, yapılmasına mütaal-
lik olduğundan uygun görülmiyerek tasarıdan, çı
karılmıştır. 

9 ve 10 ncu maddeler 8' ve 9 ncu maddeler 
olarak kabul edilmiş ve 11nci maddenin tasarıda 
yeralmasına bugün bir lüzum kalmadığı sonucu
na varılarak tasarıdan çıkarılmıştır. 

12 -14 ncü maddeler 10 -12 nci maddeler ola
rak kabul edilmiştir.; 

Bu suretle hazırlanan Posta; Telgraf ve Te
lefon İşletme Genel Müdürlüğünün 1947 yılı büt
çe tasarısı ve cetvelleri Kamutayın onayına arze-
dilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur, 

Başkan 
Edirne 

M. N Gündüzalp 
Kâtip 

Ankara 
F. öymen 

Antalya 
N. E. Sümer , 

Balıkesir 
/S. örgeevren 
Diyarbakır 
V. Dicleli 
İstanbul: 

O. N. Koni 
Kırşehir 
Ş. Torgut 

Niğde 
R. Oürsoy 

Başkan V. 
Diyarbakır 
C. Ekin 

Sözcü 
İzmir 

Mi Birsel 

Afyen K. Ankara 
M: Aşkar N: C.Akkerman 

Aydın Balıkesir 
,R. Alpman E. Alfan 

Bursa Bursa 
F, Bük Dr.M.T.Simet 

Diyarbaku? Eskişehir 
Ş. JJluğ A. Potuoğlu 

İzmir Kastamonu 
S, Dikmen 

Kütahya 
Dr i A. 7, Oürsoy 

Samsun 
M, A. Yörüker 

Yozgad 
A*dsİn&l0e", 

Mİ Akatin 
Mardin 

BiEvten 
Tokad 

R. A. Sevengü 

\&:$z$m*MJ 



Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Ger 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon 
İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı giderleri 
için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (61 117 125) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Posta, Telgraf ve Telefon 
İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı giderlerine 
karşılık olan gelirler bağlı (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (53 670 765) lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Açık olan (7 446 360) lira 
5 . VII . 1943 tarihli ve 4454 sayılı kanunun 
40 ncı maddesi gereğince çıkarılacak bonolar 
hasılı ile kapatılır. 

MADDE 4. — Posta, Telgraf ve Telefon 
İşletme Genel Müdürlüğü tarafından 1947 yılı 
içinde tahsil edilecek gelir çeşitlerinden herbi-
rinin dayandığı hükümler bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 5. — Posta, Telgraf ve Telefon 
İşletme Genel Müdürlüğünün 3656 sayılı kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlileriyle bu 
kanunun konusu dışında kalan memurları ve 
taşıtları kadroları bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Numaraları ile adları bağlı (E) işaretli cet
velde yazılı bölümlerden 3656 sayılı kanunun 
9 ncu maddesi gereğince yönetimi gerekli gö
rülen geçici hizmetler için aylık ücretli hiz
metliler kullanılabilir. Bunların kadrolariyle 
3656 sayılı kanunun 13 ncü maddesi hükümle
rine uygun uzmanlık yerleri Bakanlar Kurulu 
karariyle belirtilir ve ertesi yıl bütçesiyle Bü
yük Millet Meclisine verilir. Bu bölümlerden 
alınacak kadroların eldeki kadrolara ekleme 
olmaması gerektir. 

MADDE 6. — Gider bölümlerinden yapıla
cak ödemelere ilişkin formül, bu kanuna bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 7. — 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 1947 yılında kullanılmaz. 

Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanunu 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞlŞTÎRlŞÎ 

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. 

•: 29 ) (S. Sayısı 
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MADDE 8. — 3054 ve 3488 sayılı kanunların 
3 ve 4 ncü maddeleriyle 4454 sayılı kanunun 37, 
38 ve 39 ncu maddeleri hükümleri 1947 yılı için
de uygulanmaz. 

MADDE 9. — Havale işlerinin yürütülmesi 
için Millî Bankalardan iki milyon liraya kadar 
kısa süreli avans almağa ve hesaplar açtırmağa 
Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdür
lüğü yetkilidir. 

MADDE 10. — Bağlı (A) işaretli cetvelin 
25 nci bölümünün 2 nci ve 3 ncü maddelerine ko
nulan ödenek, taallûkuna göre 1947 yılı Genel 
Muvazene Kanuniyle Üniversitelerin 1947 yılı 
bütçe kanunlarına bağlı (B) işaretli cetvellere 
gelir ve aynı zamanda adı geçen kanunlara bağlı. 
(A) işaretli cetvellerin Millî Eğitim Bakanlı
ğıyla Üniversitelerce belirtilecek tertiplerine öde
nek kaydedilir. 

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 alınmaksı
zın parasız telefonlar kurulmasına Ulaştırma 
Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 12. — Geçen yıl borçları bölümle
rindeki ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili ol
dukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bölüm
lere Maliye Bakânlığmca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

1928 - 1945 bütçe yıllarına ilişkin olupta 
Genel Muhasebe Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yıl
ları bütçesinde bulunan borçlar 1947 yılı bütçesi
nin gider bölümleri artıklarından eski yıllar borç
ları bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten ödenir. 

MADDE 13. — Bu kanun 1 Ocak 1947 tari
hinde yürürlüğe girer. 

23 — 
! B. K. 

MADDE 8. — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bağlı (A) işaretli cetvelin 
24 ncü bölümünün 2 nci ve 3 ncü maddelerine 
konulan ödenek taallûkuna göre 1947 yılı Bütçe 
kanuniyle Üniversitelerin 1947 yılı bütçe kanun
larına bağlı (B) işaretli cetvellere gelir ve aynı 
zamanda adı geçen kanunlara bağlı (A) işaretli 
cetvellerin Millî Eğitim Bakanlığiyle Üniversite
ler bütçelerinin ilgili tertiplerine ödenek kayde
dilir, 

MADDE 10. — Hükümetin 12 nci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

i MADDE 11. — Hükümetin 13 ncü maddesi 
! ayniyle kabul edilmiştir. 

(8." Sayısı :" 29 ) 
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MADDE 14. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
R. Peker Başbakan Yardımcısı M. A. Renda 

M. ökmen 
Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı 

Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 

Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. Incedayı 

S. ve S. Y. Bakanı 
Dr. Behçet Uz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. İnan 

C. C. Toydemir 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 

R. Ş. Sirer 
Ekonomi Bakanı 

T. B. Balta 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

T. Coşkan 
Ulaştırma Bakanı 

Ş. Koçak 
Çalışma Bakanı 
Dr. Sadi Irmak 

B. K. 

MADDE 12. — Hükümetin 14 neü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

( gf-; Sayısı ; 39 ) 
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M. 

A 

Ödeneğin çeşidi 

GETVELÎ 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek, emekli ikramiyesi ve 

benzeri özlük haklar 

4805 sayılı kanun gereğince ve
rilecek emekli keseneği karşı
lığı 
Geçici tazminat 
1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek 
emeklilik ikramiyesi 

210 000 

55 000 

223 000 

80 000 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 - Aylık ve ücretler 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 
Emekli, dul ve yetim aylıkları 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 

11 608 mi 
3 000 

700 000 

12 311 656 

284 710 
3 088 200 

1 500 

26 262 100 
3 000 

1 199 000 

27 464 100 

493 200 
4 367 234 

314 490 

26 262 100 
3 000 

1 199 000 

27 464 100 

493 200 
4 367 234 

314 490 

Bölüm toplamı 3 374 410 5 174 924 5 174 924 

2 910 002 1 313 260 1 313 260 
223 000 

80 000 

1 
2 
3 
4 
0 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm » 
Aynı » 

Bölüm toplamı 

985 000 
85 000 

100 000 
20 000 

2 700 000 

3 890 000 

2 000 000 
85 000 

100 000 
20 000 

0 

2 205 000 

2 000 000 
85 000 

100 000 
20 000 

0 

2 205 000 
• , - a 

(a s&m-.tty 
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M. Ödeneğin çeşidi 

4454 sayılı kanunun 51 nci 
maddesi gereğince verilecek 
ücretler 

Birinci kısım toplamı 

îkinci kısım - Yönetim gider
leri 

1 - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 

1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
4 Isıtma 
5 öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 
1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
4 Isıtma 
5 Öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Haberleşme ücret ve giderleri 
Kira karşılığı 
Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 
3 Müfettişler yolluğu 
4 Yabancı memleketler yolluğu 

Bölüm toplamı 

1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği islenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

640 000 700 000 700 000 

23 391 068 37 160 284 37 160 284 

15 000 
25 000 
5 000 
10 000 
15 000 

70 000 

15 000 
25 000 
5 000 
10 000 
15 000 

70 000 

15 000 
25 000 
5 000 
10 000 
15 000 

70 000 

150 000 150 000 150 000 
225 000 225 000 225 000 
125 000 125 000 125 000 
225 000 250 000 250 000 
300 000 300 000 300 000 

1 025 000 1 050 000 1 050 000 

500 000 500 000 500 000 
1 000 1 000 1 000 

200 000 210 000 210 000 

142 500 142 500 142 500 
243 000 250 000 250 000 
175 000 200 000 200 000 
30 000 . 60 000 60 000 

590 500 652 500 652 500 

(S. Say m: 29) 
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M. Ödeneğin çeşidi 

1946 
jılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Giyecekler 700 000 650 000 650 000 
4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 100 000 100 000 100 000 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

1 - Sürekli olanlar 
Posta hizmetleri * 

1 Taşıma giderleri 
2 Taşıtlar işletme ve onarma gi

derleri 
3 Bendiye, hurç, çanta ve çuvaL 

satmalma ve onarma giderleri, 
ilân ücretleri 

4 Gezici memur ve hamal prim
leri 

5 Havale, taahhütlü ve kıymetli 
mektup ve paket tazminatı 

6 Posta pulu ve kartlariyle tarih 
damgaları giderleri 

7 Cevaplı kuponlar karşılığında 
veya vusulü ihbarlı telgraflar 
için yapıştırılan veya battala 
kalan pullar karşılığı 

8 Deneme mektup ve koli gider
leri 

İkinci kısım toplamı 3 .186 500 3 233 500 3 233 500 

1 200 000 

275 000 

250 000 

•75-000 

50 000 

450 000 

7 000 

0 

1 000 000 

194 100 

200 000 

90 000 

50 000 

590 000 

13 500 

1 500 

1 000 000 

194 100 

200 000 

90 000 

50 000 

590 000 

13 500 

1 500 

Rolüm toplamı 2 307 000 2 139 100 2 139 100 

(Ş. İkjmi;: 29) 
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Ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Tesisat ve bina inşaatiyle taşıt 
satınalma giderleri 
1942 - 1946 bütçe kamı ularının 
5, 6 ve 7 nci maddelerinin ver
diği yetkiler gereğince girişilen 
yüklenmeler karşılığı 
4892 sayılı kanım gereğince gi
rişilen ve girişilecek olan yük
lenmeler karşılığı 
Telli, telsiz telgraf ve telefon 
işletmesiyle onarması ve bina 
inşaat ve onarmalariyle taşıt 
satmalnıa ve diğer giderler kar
şılığı 

10 952 000 

5 200 000 

Bölüm toplamı 543 000 945 000 

5 200 000 

7 000 000 7 000 000 

2 500 000 2 500 000 

Bölüm toplamı 10 952 000 

Genel Muharebe Kanununun 
48 nci maddesini ilgilendiren 
giderler 
Beyiye keseneği 35 000 
Geri verilecek paralar 500 000 
Mahkeme harçları 8 000 

14 700 000 

35 000 
900 000 

10 000 

14 700 000 

35 000 
854 000 

10 000 

899 000 

Mahkeme giderleri 8 000 11 000 11 000 
P. T. T. Fabrikası her türlü gi
derleri 125 000 150 000 150 000 
P. T. T. Yatılı Meslek okulu 
her türlü giderleri 225 000 166 360 166 360 
Sanatoryum her türlü giderleri 250 000 200 000 200 000 

II - Geçici olanlar 
Kurs giderleri•,.;•• 67 800 34 110 34 110 

Pasif korunma giderleri 10 000 1000 0 

(:g.,Şayısı.:.Ş9) 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

I I I - Çeşitli olanlar 
24 Öğrenci ödeneği 

1 Telgraf, telefon ve telsiz mü
hendisi yetiştirilmek üzere ya
bancı memleketlere gönderile
cek öğrenci giderleri 100 000 240 000 240 000 

2 Teknik Üniversitede okutturu
lacak öğrenci giderleri 50 000 40 000 40 000 

3 Sanat ve Teknik Enstitülerin
de ve okullarında okutturula
cak öğrenci giderleri 68 500 68 500 68 500 

4 Ticaret okullarında okutturu
lacak öğrenci giderleri 47 500 47 500 47 500 

25 

26 

27 

28 

29 
30 
31 

32 

Bölüm toplamı 

Sağlık ecza, gereç ve tedavi gi
derleri 
Uzman ücret ve giderleri 

1 Ücret 
2 Yolluk ve başka her çeşit gider

leri 

Bölüm toplamı 

Basımevi ve hesap makinaları 
giderleri 
Atlı dağıtıcılar hayvan yem 
karşılığı 
Faiz ve aciyo 
Sigorta giderleri 
3530 sayılı Beden Terbiyesi 
Kanunu gereğince yapılacak 
hizmetler 
Çeşitli kesenekler 

1 Tahsildarlar keseneği 
2 Genel telefon merkezleri kese

neği 

Bölüm toplamı 

268 000 

40 000 

112 200 

40 000 

152 200 

1 

275 000 
3 000 

40 000 

7 000 

15 000 

25 0ÜÖ T 

40 000 

396 000 

35 000 

179 400 

50 000 

229 400 

1 

275 000 
3 000 

75 000 

7 000 

•20 000 

~30-Ö0(V 

50 000 

396 000 

35 000 

179 400 

50 000 

229 400 

1 

275 000 
50 000 
75 000 

7 000 

20 000 

30 000 

50 000 

( S . Saytsi: 29) 
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Ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 
Hükümetçe 

istetı en 
Lira 

yılı için 
Komisyonca 

kabul edilen 
Lira 

Bern Bürosuna verilecek katıl
ma payı ve başka giderleri 12 000 25 000 25 000 
Bastırılacak kitap ve dergi 
karşılıkları ve yazma ve tercü
me ücretleri 20 000 25 000 25 000 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçlan 
1942 - 1945 villan borçları 
1928 - 1941 " » » 

Bölüm toplamı 

15 343 001 

90 000 

210 000 
10 000 

220 000 

19 466 971 

50 000 

50 000 
10 000 

60 000 

19 466 971 

50 000 

50 000 
10 000 

60 000 

Hükme bağlı borçlar 1 000 1 000 1 000 
3054 sayılı kanun gereğince 
kaldırılmış İstanbul Telefon 
Şirketine ödenecek taksit kar
şılığı 250 000 460 000 460 000 
3375 sayılı kanun gereğince 
kaldırılmış İzmir Telefon Şir
ketine ödenecek taksit karşı
lığı 60 000 80 250 80 250 
1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi gereğince kâğıt para 
amortismanı 425 416 605 120 605 120 

Dördüncü kısım toplamı 1 016 416 1 256 370 1 256 370 

KISIMLAR TOPLAMI 
Birinci kısım toplamı 23 391 068 37 160 284 37 160 284 
tkp$i fesim toplamı 3 186 500 3 233 500 3 233 500 
Üçüncü la&ım toplamı 15 343 001 19 466 971 19 466 971 
Dördüncü kısım toplamı 1 046 416 1 256 370 1 256 370 

GENEL TOPLAM 42 966 985 61 117 125 01 117 125 
(Ş. Şayıta : 29) 
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fi - CETVELİ 

1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Gelirin çeşidi Lira Lira Lira 

Posta ve telekomünikasyon ge
lirleri 
Posta 
Telgraf ve telsiz 
Telefon 

Bölüm toplamı 

Resmî dairelerden alınacak 
posta ve telgraf ücretleri 
Genel dairelerden 
Özel ve katma bütçeli idareler
den 

Bölüm toplamı 

8 000 000 
8 500 000 
8 428 000 

24 928 000 

10 093 000 

855 992 

10 948 992 

12 680 000 
12 800 000 
10 660 000 

36 140 000 

8 600 000 

1 000 000 

9 600 000 

12 680 000 
12 800 000 
10 660 000 

36 140 000 

8 600 000 

1 000 000 

9 600 000 

Çeşitli gelirler 151 993 180 000 180 000 
Radyo keseneği 160 000 170 000 170 000 
Gecen yıldan devrolunan para 
fazlası 6 778 000 6 600 000 6 600 000 
3/4636 sayılı Bakanlar Kurulu 
karariyle onanan 658 sayılı 
Koordinasyon Kurulu kararı 
gereğince ithal mallarından alı
nacak prim 0 980 765 980 765 

GENEL TOPLAM 42 966 985 53 670 765 53 670 765 

(S. Sayısı: 29)' 
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O - CETVELİ 

Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Nev'i Tarihi No. 

Kanunu muvakkat 23 şubat 1328 

Kanun 26 T. Sani 1339 
1 1 . 6 .1933 
18 . 5 .1935 
1,12.1942 

4 şubat 1340 

30 . 5 
1.12 
7 . 1 
1 . 5 

21.12 
21.12 
1 3 . 4 

1 . 5 
1 1 . 6 
13.12 
18 . 5 
10 
12 
25 
24 
9. 6 

.1926 

.1928 

. 1929 

.1930 

.1931 

.1931 

. 1933 

. 1933 

.1933 

.1934 

. 1935 

.1936 

. 1936 

. 1938 

.1938 

.1937 
15 . 5 .1928 

17 . 5 .1928 
16 . 6 .1932 

Ö Z E T 

376 
2298] 
2721J-
4133J 
406 

876] 
1366| 
1379 
1601 
1900 
1901 
2142 
2164 
2304 
2609 
2722 
3026 
3054 
3375 
3488 
3222 

Teatii muhaberata 
hakkında 
Posta kanunu 

Tadilât ve ekleri 

hadim hususi elektrik hututu 

Telgraf ve telefon kanunu 
(Bu kanunun 33 ncü maddesi 
nunla kaldırılmıştır) 

835 numaralı ka-

[ Tadilât ve ekleri 

1253 

1265 
2009 

22 

4. 
24. 
16. 

7. 

7, 

14. 

12 

6 
6 
1 

5 

5 

8 

.1934 

.1937 

. 1938 

.1938 

.1941 

.1941 

1942 

2640 

3202 
3491 
3560 

4023 

4042 

4300 

Telsiz kanunu 
P. T. T. İdaresince eşhasa ait akümülâtörlerin dol
durulması hakkında 
Anadolu ajansı telgraf ücretleri hakkında 
(Eastern) Telgraf kumpanyasiyle münakit Muka
velenamenin feshiyle (Commanication İmperial 
and International) Limitet şirketiyle bir mukave
le akdi hakkında 
Beynelmilel telekomünikasyon mukavelesiyle telli 
ve telsiz telgraf ve telefon nizamnamesinin tasdikr-
na dair 
T. C. Ziraat Bankası Kanununun 53 ncü maddesi. 
Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 25 nci maddesi 
Adli evrakın P. T. T. İdaresi vasıtasiyle tebliği 
hakkında. 
Buenos Aires Posta Kongrası kararlarını havi se-

'netlorin tesdikı. 
Milletlerarası telekomünikasyon mukavelename
sine bağlı protokollarm (Kahire 1938) revizyon
larının tasdikr hakkında. 
3222 sayılı Telsiz Kanununun 19 ncu maddesinin 
1 nci fıkrasının tadili hakkında kanun, 

( S. Sayısı : 29 ) 
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Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. 

Kanon 

Karar 

13. 
16. 
3. 

3. 

27. 

1 

1 

24. 

20. 

30. 

20. 

1. 

19. 

7 
7 
8 

« 

12 

1 

10 

4 

12 

4 

7 

9 

1 

.1943 

.1943 

.1944 

.1944 

. 1923 

.1928 

.1934 

.1935 

.1&35 

.1937 

.1937 

.1937 

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 

Ö Z E T 

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 itilâf nam enin 
tasdiki hakkında 
Amerika ile Türkiye arasında taati edihcek tel
siz telgrafların ücretleri hakkında 
Harici posta müraselâtmdan 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 
îzmir 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 radya abonelerinden alınacak 
veya kendilerin© iade olunacak ücret farkları. 
hakkında 

(&ŞapttK-J294 
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Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. 

Karar 

Tarife 

Nizamname 

10. 8 .1940 

17.19.1940 

24.12.1940 
10. 7 .1941 

7 . 8 . 1 9 4 1 

17. 1 .1942 

30 . 9 .1942 
18. 2 .1944 

2/14141 

2/14856 

2/14920 
2/161G0 

2/16380 

2/17184 

3 .6 .1942 2/18026 

2/18815 
3/433 

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 irtibatındaki bozukluk do-
layısiyle İstanbul - Atina arasında telsiz irtibatın
dan alınacak ücretler hakkında 
Telsiz ücret tarifesinde yapılan değişiklik hakkında 
İstanbul telefon talimatnamesinde yapılan değişik
lik hakkında 
Radyo ücretleri hakkında son nüfus sayımının esas 
tutulacağına dair 
istanbul telefon abonelerinin riayete mecbur olduk
ları hükümlere ait talimatnamenin .17, 18 ve 19 ncu 
maddeleri hükümlerinin Ankara'da da tatbiki hak
kında 
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 
hakkında. 
Beynelmilel telgraf mukavelename ve buna 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. 

(&..Satfain.:29) 
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D - CETVELİ 

Görevin çeşidi 

Merkez 
Grafiker 
Resmî daireler tahsildarı 
Kâğıt ayırıcısı 

» » 
» takipçisi 

Resim, proje ve fotoğraf çoğal
tıcısı 

» » » 
Yönetim memuru 
Hastabakıcı 
Aşçı 
Fabrika ustabaşısı 
Ustabaşı 

» 
Fabrika modelcisi 
Daktilograf 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kâğıt dağıtıcısı 
Takipçi 
Takipçi 
Kardeksçi 
Elektrikçi 
Marangoz 
Ambalajcı 
Dikici 
Kaloriferci ve meremetçi 

(» » 
Bekçi 

* 
Başhademe 
Hademe 

» 
Hamal . , 
' » . 

ÎUer 

Eagnıakinist 

Sayı 

1 
1 
1 
3 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
8 
6 
6 
5 

14 
3 
4 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
2 
4 
4 
3 

25 
40 

5 
5 

171 

3 

Ücret 

190 
170 
140 
115 
130 

180 
155 
230 
155 
155 
280 
250 
200 
200 
200 
170 
160 
150 
140 
130 
130 
115 
95 

200 
170 
185 
170 
155 
125 
125 
155 
125 
125 
105 
125 
95 
80 

105 
95 

340 

Görevin çeşidi 

Başmakinist 
» 

Makinist 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Fenni tesisatçı 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Grafiker 
» 

Elektrikçi 
Başmontör 
Montör 

» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

Santral verifikatörü 
» » 
» » yardımcısı 
» » » 
» » » 

Hat verifikatörü 
» » 

AJddi memuru 
Şoför 

» 
» 

Usta 
» 

. » 
.» 

Sayı 

13 
12 
38 

2 
1 
5 

13 
44 
28 
10 

6 
3 
1 

10 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 

11 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3. 
1 
1 
1 
1 
8 
3 . . 

Ücret 

280 
250 
230 
220 
200 
200 
190 
170 
160 
150 
140 
230 
220 
200 
190 
170 
160 
140 
130 
190 
170 
160 
170 
150 
140 
130 
130 
120 
115 
110 
100 
160 
140 
130 
130 
100 
170 
160 
140 
190 

. 170 
160 
220 

, 170 
140 

.130 

d a Sayısı J 29 ) 
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Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Usta 
» 

Hat başbakıcısı 
Hatbakıcısı 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 

Kablo tamircisi 
Telefon tamircisi 

» » 
» » 

Ekçi 
» 
» 

Ekçi 
» 

tşçi 
» 
» 
» 
:» 
» 
> 

Fîş memuru 
» » 

Takipçi 
!» 
y> 

» 
» 

Ambar memuru 
» » 
» » 

Tahsildar 
» 

* • • ! 

' » ." 
» 

Daktilograf 
> 
> 

Daktilograf 

. • • * " : 

3 
1 
1 
1 

10 
11 
5 

19 
2 

28 
7 
2 
1 
8 
2 
9 
1 
5 
6 
4 
3 
1 
2 
o 

1 
64 
40 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 

• • • • • ' i 

5 

r 
V 
5 
1 
6 
1 

38 

/ 

115 
110 
190 
170 
160 
140 
130 
130 
120 
115 
100 
90 

220 
160 
140 
130 
190 
170 
160 
140 
130 
130 
125 
115 
110 
105 

95 
80 

310 
190 
280 
190 
170 
130 
130 
220 
190 
170 
160 
140 
İ30 
115 
90 

160 
150 
140 
130 
130 

ö Ün (B..^y'j 

Görevin çeşidi 

Daktilograf 
Başşöför 
Posta taşıyıcısı şoför 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Başşöför 
Şoför 

» 
» 

Makine ustabaşısı 
» » 

Ustabaşı 
» 

Usta 
Motorcu 

» 
Makinist 

» 
Gemici 
Gemi adamları 
Silici 
Motor bekçisi 
Motosikletçi 
Hamalbaşı 
Hamal 

» 
» 

Muhabereci 
» 

Stajiyer 
Baştelefoncu 

» 
» 

Telefoncu 
» 
» 
»,-
* > • ' • ' 

» 
Kâğıt dağıtıcı 

» . » 
Yönetim 'memuru 

» » 
Marangoz 
AmbaJaijtn . 

Sayı 

75 
1 
2 
2 

15 
5 
5 
2 
1 
5 
5 

25 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
5 
7 
2 
5 
1 
1 
7 

55 
170 
90 
25 

500 
257 

3 
7 

18 
19 
55 
35 
74 
31 

11Ö 
2 
3 
1 
1 
3 

• İ ; 

Ücret 

115 
220 
190 
180 
170 
160 
140 
130 
190 
170 
160 
140 
280 
230 
170 
140 
110 
180 
170 
170 
160 
105 
105 
105 
105 
130 
115 
110 
105 
95 

170 
130 
95 

230 
190 
170 
160 
140 
130 
130 
120 
U 5 
105 
100 
250 
190 
125 
m 



Görevin çeşidi 

Bahçıvan 
Bekçi 
Başhademe 
Hademe 

Telsiz istasyo>ıüart 

Ustabaşı 
Başmakinist 
Makinist 

» 
» 

— 37 
Sayı Ücret 

Ambalajcı 
Kaloriferci ve meremetçi 

9 
5 
15 
3 
30 
11 
100 
147 
241 

2775 

2 
3 
2 
5 
2 
4 
14 

105 
155 
125 
125 
105 
125 
95 
80 
65 

310 
280 
250 
230 
220 
200 
170 

Görevin çegidi 

Makinist 
Daktilograf 

> 
Şoför 
Anten bakıcısı 
Yağcı 

Taşra mymmltklan 

takipçi 
Ambalâljev 
Daktilograf 

Sayı Ücret 

6 
1 
1 
4 
6 
2 

160 
170 
150 
190 
120 
100 

52 

2 
3 
1 
1 
2 

14 

115 
UQ5 
140 
130 
130 
115 
100 

28 

Ayîîkh memurlar s 
Sap Maaş* Tutarı 

Hat başbakıcı ve basdağıtıcısı 
» » > 

Hat bakıca ve dağıtıcı 
* * > 
* » > 

50 
100 
87 

400 
4248 

30 
25 
25 
20 
15 

225 
200 
200 
175 
150 

4885 

£4!. °^<g#u\2to) 



P. T. T. İşletme Genel Müdürlüğü 1947 malî yılı taşıt giderleri 

Pilaka 
No. 

888 

193 

192 

345 

201 

168 
194 
462 

{1965 
}1966 
1971 

Çeşidi 

Küçük otobüs 

» » 

» » 

•» » 

» » 

Servis oto. B. B. 
Kamyonet 
Kamyonet 

» 
» 
» 

Marka 

Ford 

> 

Buik 

Şevrole 

Buik 

Ford 
•» 

Ford 

» 

Motor No. 

1861227033 

1865566101 

13451007S 

i • .• 54532 

43261877 

21745 
18/33425 

18/68016M2 
\6803575 
\6804022 

18/6009350 

Göreceği iş 

203 

204 

$714} 
}715$ 
820 
716 
826 
5481 
549 
551 
552 

Kamyonet 

Kamyon 

Moris 

Şevrole 

Aero 
Şevrole 
Ford 

Doç 

838101 

218034 

$1553032} 
l1553075$ 

65047 
399-754 

18/6801681 
1118/74875] 
1118/60920 [ 
1118/54318f 
1118/53858J 

Ankara telefonu arıza ve keşif memurları 
nakli için 
Memur ve makinistlerin Ankara - Gölbaş 
telsizi ile mürsile istasyonlarına gidip gelme 
leri için 
Memur ve makinistlerin Ankara Gölbaşı te 
ziyle Mürsile istasyonlarına gidip gelmeleri i 
Mühendislerin İstanbul - Yeşilköy ve Osma 
niye telsizlerine gidip gelmeleri için 
İstanbul telefonu arıza ve keşif memurları 
nın nakli için 
Ankara şesiîı içi postalarının taşınması için 
Ankara şehir içi postalarının taşınması için 
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 
izmir şehir içi postalarının taşınmasında 
(Beheri). 

» » » 
İzmir telefonu tamirat ve tesisat işlerinde 
İzmir telefonu tamirat ve tesisat işleri için 

istanbul şehir içi postalarının taşınmasında 



r Pilaka 
02 No. Çeşidi Marka Motor No. 

1 
;t2 

2 

1 

1 
1 
i 
1 
3 

1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 

1 

550 

485^ 
486 J 
27871 
2788 ̂  
883 

548 
1988 
2792 

2793 

» 

Kamyenet 

Kamyon 

» 

» 
» 
> 

» 
3516] 
3509 [ Kamyonet 
3515J 
175 
50 
156 
42 
46 

715 

54] 
46 j. 
16J 
16 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

> 

» 

Aero 

Doç 

» 

» 
» 
» 

» 

Fort 

» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 

Şevrole 

» 

» 

1118/51896 

5033^ 
5050$ 
59353l 
50052$ 

118/66S86 

115/60109 
1110/47340 

65214 

69816 
605220] 
604843 j. 
605114J 
605206 
605212 
605103 
605091 
605174 
605112 
605114 
605224 
605247 
627175 

627149] 
627097}. 
627146J 
626983 

Göreceği iş 

Memur ve makinistlerin İstanbul - Osma 
telsizlerine gidip gelmeleri için 
İstanbul şehir içi postalarının taşınmasında 
(Beheri) 
Ankara şehir içi postalarının taşınmasında 
(beheri) 
İzmir şehir ve istasyon postalarının taşınm 
da 
İstanbul telefonu tamirat ve tesisat işleri iç 
Ankara telefonu tamirat ve tesisat işleri i 
Ankara - İstanbul arası telgraf ve telefon 
miratında 

» » > 

Ankara şehir içi posta taşıma işlerinde (be 

Kayseri, Erzurum, Adana, Samsun, A 
- merkezleri ile istasyonlar arasında posta 

taşınmasında ve konutlar koli tevzii işle 
(beheri) 

(İki adedi uygun bedelle mütaahhit bulu 
Jyan merkezlerde postaların taşınması işle 
]ve iki adedi de Ankara 'da seyyar me 
[olarak kullanılacaktır; (beheri) 
İzmir şehir içi ve istasyon postalarının t 
masında; 
'Eskişehir, Balıkesir, Konya merkezle 

- istasyonlar arasında postaların taşınma 
konutlara koli tevzii işlerinde (beheri) 

Afyon Bölge Başmüdürlüğü içinde posta 
taşınması ve telgraf ve telefon tesisatı işle 



£ Pilaka 
«2 

3 

$ 

i 
2 

i 

i 
3 
2 

2 

1 
1 

11 

No. Çeşidi 

16] 
17 j- i 
S58J 

Kamyenet 

» 

25 Motosiklet 
Posta vagonu 

» » 
919 } Deniz motora 
920J 
921^ > > 
923J 

Motorlu araba 
•» > 

Adi el arabası 

Marka 

» 

Şevrole 

» 

Enternasyonal 

Triumph 

Benzkelvin 

Dizel 
» 

A. E. a. 
Bilöisert 

Motor No. 

627096] 
627087j. 
627091] 
622101] 
6270881 
6270931 
627049 j 
6Ö7154J 

Kayık 

330 
* 

İ 

Bisiklet 
Deniz motoru 

Motorlu kayık 

Göreceği iş 

TSivas, Sivas, Eskişehir seyyar me 
-jve telgraf, telefon tesisatı işlerinde 
c e r i ) 

Biri izmir telefon servisi ve dördü seyyar 
kez ve telgraf,, telefon tesisatı işlerinde k 
nılacaktır; (beheri) 

Ankara'da seyyar merkez olarak kullanıla 
tır. 
istanbul şehir içi postalarının taşınması 
yeni satmalınmıştır; (beheri) 
Trabzon telgraf tevziatında 
Postaların taşınmasında (beheri) 

» » » 
İstanbul - Haydarpaşa arasında ve liman 
vapurlara posta taşınması için 

•» » •» 

Ankara istasyonunda posta alıp vermek iç 
Haydarpaşa istasyonunda posta alıp ve 
için 
Sirkeci, Haydarpaşa, izmir, Ankara, Kay 
Sivas, Diyarbakır, Ulukışla, Adana ve A 
istasyonlarında posta alıp vermek için (be 
izmir'de postaların vapurlardan alınıp v 
mesinde 
Merkezlerin posta ve telgraf tevziatında 
İstanbul için 1947 yılına ait bütçeden ya 
lacaktır 
Çanakkale için 1947 yılma ait bütçeden y 
rılacaktır 



k Pilaka 
$ No. Çeşidi Marka 

16 Motosiklet 

14 Motorlu araba 

1200 Bisiklet 

1 Kamyon 

10 Servis otosu 

S0 12 Âdi el arabası 
uı 
P 
Sİ 60 Posta vagonu 

1 Kamyonet^ 
1 Araba j-
1 At ) 

Motor No. Göreceği iş 

Biri İzmir telefon servisi, biri Ankara posta 
diğerleri de esas merkezlerle tâli merkezler a 
sında irtibatın temini ve bazı merkezlerin 
graf tevziatı için 1947 yılında satınalmacak 
İstasyonlardan postaların alınıp verilmesi i 
1947 yılı bütçesinden alınacaktır; 
Merkezlerin posta ve telgraf tevziatı için sa 
almacaktır ; 
izmir şehir içi postalarının taşınması için 1 
yılında satınalmacaktır; 
istanbul şehir içi postalarını ve bazı merk 
lerin postalarının taşınması için 1947 yılın 
satınalmacaktır; 
istasyonlarda postaların alınıp verilmesi i 
satınalmacaktır; 
Postaların taşınması için satınalmacaktır; 

istanbul'da açılacak olan P. T. T. Hastan 
için satınalmacaktır; 



— 42 — 
E - CETVELİ 

Kadroları gider bölümlerinden yapılyacak hiz
metlerin bölüm ve madde numaraları 

B. M. 

2 
26 

3 Geçici hizmetliler ücreti 
1 Ücret 

L - CETVELİ 

D. 

8 
10 
11 
13 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Teftiş Heyeti Başkanlığı 

13 Memur 

Fen Dairesi Başkanlığı 

6 Fen müfettişi 
7 » > 
8 » > 
9 > > 

İC Fen müfettiş muavini 

18 

Posta Dairesi Başkanlığı 

12 Memur 

Telgraf ve Telefon Dairesi Başkanlığı 

Şube Müdür muavini 
Şef 
Memur 

Saymanlık Müdürlüğü 

8 
10 
11 
12 
13 

Şef 
» 
Memur 
> 
» 

4 
5 
6 

12 
14 

41 

20 

70 
60 
50 
40 
35 

25 

50 
35 
30 
20 

50 
35 
30 
25 
20 

D. Görevin çeşidi 

Emlâk ve Levazım Müdürlüğü 

11 Memur 
12 > 
13 » 

Sayı 

gu 

2 
9 
2 

Aylık 

30 
25 
20 

13 

Evrak ve Yayın Müdürlüğü 

13 Memur 2 

P. T. T. Fabrika Müdürlüğü 

8 Sayman 
9 Şef 

11 Memur 
13 » 
12 Ayniyat memuru 

P. T. T. Basımevi Müdürlüğü 

6 Müdür 
8 Sayman 

10 Şef 
13 Memur 
9 Ayniyat saymanı 

10 Şef 
10 Ambar memuru 
11 Mutemet 
11 Ayniyat memuru 
12 » > 

12 

20 

1 
1 
1 
1 
2 

50 
40 
30 
20 
25 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

70 
50 
35 
20 
40 
35 
35 
30 
30 
25 

( S. Sayısı : 29 ) 



D. Görevin çeşidi 

— 43 — 
Sayı Aylık D. 

t sicime Kuruluşu Bölge Başmüdürlükleri 

12 Kalem memuru 
1:5 » » 

8 Şef 
9 > 

11 ilci nur 
12 » 
13 » 
10 Şef 
12 Ayniyat memuru 
13 :» » 

6 Fen başmemuru 
7 > » 
8 Fen memuru 
9 » » 

10 » » 
11 » » 
12 » » 
12 Makinist 
13 » 

9 Servis âmiri 
10 >> » 
10 Şef 
] 1 Memur 
12 » 
13 » 
14 » 

1 
1 
2 
4 

40 
16 
27 

1 
8 

16 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
20 
11 
35 
4 

22 
6 

34 
12 

311 

25 
20 
50 
40 
30 
25 
20 
35 
25 
20 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
25 
20 
40 
35 
35 
30 
25 
20 
15 

Ankara Telefon Müdürlüğü 

11 Montör 3 30 

13 
13 

11 
12 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Memur 
Tahsildar 

İstanbul Telefon Başmüdürlüğü 

Memur 

İzmir Telefon Müdürlüğü 

İşletme Kuruluşu 

Bölge Başmüdürlükleri 

11 Desinatör 

20 
20 

30 
25 

11 Memur 
12 » 
12 Ayniyat memuru 

1 
1 
1 

30 
25 
25 

13 
4 
6 

Merkez teşkilâtı, 

Seferberlik memuru 
Pul mütahassısı 
Pul ressamı 

1 
1 
2 

Ücret 
75 

400 
260 

100 

( S. Sayısı: 29 ) 
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R - CETVELİ 

t-

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 ge

reçler ile her türlü giderleri ve ilân ücretleri bu tertibe dâhildir. 

B. : 9 - M. : 5 —- Öteberi giderleri 
250 liraya kadar olan küçük onarma ile bina, arsa vergileri tanzifat ve tenvirat resimleri bu ter

tibe dâhildir. 

B. : 13 - M. : 2 — Geçici görev yolluğu 
Mühendis, makinist ve başka fen memurlariyle bölgeleri dışında çalıştırılacak Hat Başbakıcılarla 

bakıcıların ve telefon ekçileriyle 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 memleket

lere gönderilecek memurların yollukları ve başka giderleri bu tertipden ödenir. 

B. : 14 — Giyecekler 
Maaşları 40 liradan (40 dâhil) ve ücretleri (150) liradan aşağı (150 dâhil) P. T. T. memur ve 

hizmetlilerine yönetmeliği gereğince verilecek giyim eşyası karşılıkları bu tertipten ödenir. 

B. : 16 - M. : 1 — Taşıma giderleri 
Yataklı vagonlar ve yabancı vapur kumpanyaları ile yapılacak posta taşıma ücretleri ve anlaş

maları gereğince posta mütaahhitlerine 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 dışarıdan tutulacak taşıtların kira karşılıklariyle belediyeye iliş

kin vergi ve resimler ve ilân ücretleri bu tertibe dâhildir, 

B. : lö - M. : 3 — Bendiye, hurç, çanta ve çuval satınalma ve onarma giderleri ilân ücretleri 
tosta işletmesine gerekli hurç, çanta, çuval, sicim, bez, kurşun, mühür memu vesaire gibi eşya 

ve gereç karşılıklariyle taşıma ve ilâh ücretleri bu tertibe dâhildir, 

B. : 16 - M. : 4 — Gezici memur ve hamal primleri 
Gezici memur ve hamallara bu bölümden verilecek prim nispeti Ulaştırma Bakanlığınca tâyin 

ohraur. • 

8. : İÛ - M. i Ö — Posta pulu ve kartlariyle tarih damgaları giderleri 
P\A resimleri müsabaka ikramiyeleri ve Jüri heyetine verilecek ikramiye, gereç, baskı, gümrük 

Ve taşıma giderleriyle albümler, teşhir tabloları, pul katolokları ve ilâh ücretleri ve Bern bürosun* 
dan getirtilecek kupon ve pullar karşılığı bu tertibe dâhildir, 
v 

L. (S. Sayısı: 29) 
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B. : 17 - M. : 3 — Telli, telsiz telgraf ve telefon işletmesiyle onarması ve bina inşaat vâ 

onarmalariyle taşıt satınalma ve diğer giderler karşılığı 
Telli, telsiz telgraf ve telefon yapma, kurma ve onarmasında çalıştırılacak işçi gündeliği ve her 

türlü alât, edevat ve gereç karşılıklariyle nakliyo ve başka giderleri telefon kabineleri, haberleşme 
salonlarına ilişkin yazı makineleri ve kurma ve işletme giderleri pil etejerleri ve benzeri tesisler, 
gereç ve eşya karşılıkları, hatların kurma, ve ıslahı sırasında bozulacak kaldırımların onarma gi
derleri sai ücretleri, band, telefon rehberleri, küçük binalar inşaatı, tapu harç ve giderleri, 
keşif ve onarma için mahalline gönderilecek mühendis, fen, tapu ve diğer resmi memurların 
yollukları ve vukuf ehli gündelikleri ve başka giderleri, gerektikçe idarece tedarik edilecek 
yapı gereçlerinin satınalma ve taşıma ücret ve karşılıkları, hariçte yaptırılacak proje ve plân 
karşılıkları ve bunların çoğaltma giderleri, müsabaka yoliyle yaptırılacak proje ve plânların müsa
baka ikramiyeleri ile jüri heyetlerine verilecek ikramiyeler taşıt satınalma karşılığı, ilân ücretleri, 
eldeki resmî teşkilâtın katılmasiyle Bağlıca köyünden Etimesgut, bucağma getirilecek suyun tesisat 
giderleri olarak idare payına düşen ve Ankara İli emrine ödenecek olan paralar bu tertipten verilir. 

B. : 18 - M. : 2 — Geri verilecek paralar 
Yabancı P. T. T. İdare ve kumpanyalariyle yapılan her türlü münasebetlerden doğan ve anlaş

malara dayanan Eski ve yeni yular borçları da bu tertibe dâhildir. 

B. : 19 — Mahkeme giderleri 
İdareye mütaallik dâvalarda mahkeme karariyle heyeti mümeyyize ve saire ile mübaşirlere veri

lecek ücretler; ikame edilecek dâvalara mütaallik muhakime verilen istidalar, tebliğnameler ve ga
zetelere verilen ilânata ilsakı zaruri olan damga pulları, posta ücreti, noter harçları ve mahkeme 
karariyle icra ettirilen ilânat bedelleri gibi giderler bir veya mütaaddit iş için akdolunacak sözleşme 
gereğince avukatlara verilecek ücretler, müfettiş, murakıp ve muhakkıklarca istiktap ve saire için tâ
yinine lüzum görülecek ehlihibre ücreti gibi giderler bu tertipten ödenir. 

B. : 20 — P. T. T. Fabrikası her türlü giderleri 
P'abrika ve Etimesgut'taki pil imalâthanesinin demirbaş eşya ve işletme giderleriyle işçi gündelik

leri îş kanununa göre işçilere verilecek tazminat, fabrika yönetmeliği gereğince işçlere verilecek ikra
miyeler, ilân üceretleri, gereğinde fabrika ve imalâthanenin başka yerlere taşınma ve kurma giderleri. 

B. : 21 — P. T. T. yatılı Meslek Okulu her türlü giderleri 
Okulun kurma eksiklerine ilişkin giderleriyle memur ve hizmetlileri dâhil olduğu halde öğren

cilerin yiyecek, içecekleri ve bunların gerektirdiği taşıma giderleri öğrencilerin Genel Müdürlükçe 
tâyin edilecek miktarda verilecek harçlıkları, giyecekleri, öğrencilerin defter, kalem, lâstik ders ge
reçleri, spor, ve beden terbiyesi hareket ve müsabakaları, hamam, traş, revir, ilaç, tedavi, cenaze ça
maşır için sabun, çivit soda, malûl kalacak öğrencilerin memleketlerine gönderilmesi, hava tebdili 
alan öğrencilerin memleketlerine gidip gelme yol giderleri, tatbikata götürülecek öğrencilerin yol
luk giderleri, İstanbul'da yapılacak sözlü imtihana girmek kakkını kazananlardan sözlü imtihanda 
muvaffak olamıyanların yazılı imtihanların yapıldığı yere kadar dönüş yol giderleri, öğrencilerin 
kitap ve ders notları için kâğıt, çoğaltma gereçleri, dershane, yatakhane, mutbak eşya ve gereçleri, ki
tap 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 koruma, imtihan ve başka yönetim giderleri ve ilân karşı
lıkları bu tertipden ödenir. 

( S. Sayısı; 29) 
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B. : 22 — Sanatoryum her türlü giderleri 

Sanatoryumun ilk kuruluşuna ilişkin bütün giderleri memur ve hizmetliler dâhil olduğu halde has
taların yiyecek ve içecekleri, döşeme ve demirbaş eşya karşılıkları, sıhhi tesisler ve laboratuarı gider
leri ilâç ve sıhhi gereç karşılıkları, yakacak, elektrik, havagazı ve su giderleri ve hizmetlilerle has
taların giyim eşyası giderleri, kırtasiye, defter, basılmış kâğıt karşılıkları, Mutbak eşyası ve ge
reçleri karşılıkları, tahlil ücretleri, 250 liraya kadar olan küçük onarmalar, tabip memur ve hizmetlile
rin ücretleri sanatoryuma ilişkin taşıtların her türlü giderleri temizlik giderleri ve temizlik gereçleri 
karşılıkları, bahçe giderleri ve bahçe için alınacak gereç karşılıkları, kitap ve dergi giderleri sanator
yumda ölenlerin cenaze giderleri, sanatoryum hizmetleriyle ilgili taşıma ve ilân ücretleri bu tertipten 
ödenir. 

B. : 23 — Kurs giderleri 

Kursa getirilecek memurların geliş gidiş yolluklariyle kursda bulundukları sürede kendilerine 
verilecek gündelik, ders gereçleriyle öğrencilerin kitap, defter, kalem, lâstik ve kursu birinci, ikinci 
ve üçüncülükle bitirenlere verilecek mükâfat ve imtihan giderleri, kursun öteberi kira, döşeme de
mirbaş, aydınlatma, ısıtma, kırtasiye basılı kâğıt veya bastırılacak kitap, not çoğaltma giderleri ve 
bunlara ilişkin taşıma ve ilân ücretleri bu tertibe dâhildir. 

B. : 24 - M. : 4 — Ticaret okullarında okutturulacak öğrenci giderleri 

Ticaret okullarında îdare hesabına okutturulacak öğrencilerin yiyecek, giyecek ve yakacak gi
derleri karşılığı olmak üzere kendilerine verilecek en çok 60 lira nispetindeki harçlıklar bu tertipten 
ödenir. 

B. : 25 — Sağlık Ecza, gereç ve tedavi giderleri 

P. T. T. Memurlarının vazife başında olacak hastalanma ve yaralanmalarında kullanılmak üze
re alınacak bütün ilâç ve tıbbi gereç karşılıklariyle vazife sırasında kazaya uğrıyan hizmetli ve iş
çilerin tedavi ve yol giderleri, bunlardan ölen ve sakatlananların kendilerine veya ailelerine ödenecek 
tazminat, cenaze, sıhhi muavenet gereçleri, sigorta primleri ilâç ve taşıma giderleri bu tertipten 
verilir. (Kazadan doğacak tazminatın miktarı Genel Müdürlükçe tâyin olunur). 

B. : 26 - M. : 1 — Ücret 
Yabancı memleketlerden uzman getirtilmesi mümkün olmadığı takdirde kullanılacak yerli muhase

be uzmanına Bakanlar Kurulunca belirtilecek miktarda verilecek ikramiye bu tertibe dâhildir. 

B. : 27 — Basımevi ve hesap makinaları giderleri 
Satmalma, kurma, işletme ve yönetim giderleriyle memur ve hizmetlilerin ücret ve gündelik

leri bu tertibe dâhildir. 

B. : 29 — Faiz ve aciyo 
Banka ile olan nakdi işlemlerin faiz, komüsyon ve başka giderleri bu tertipten ödenir. 

B. : 32 - M. : 1 — Tahsildarlar keseneği 
Tahsilat nispetinde verilecek keseneğin nispet ve miktarı Ulaştırma Bakanlığınca belirtilir. 

B.: 32 - M.: 2 — Genel telefon merkezleri keneneği 
Genel telefon merkezleri abonelerine verilmesi lâzımgelen keseneğin nispet ve miktarı Ulaştır

ma Bakanlığınca belirtilir. 

( S. Sayısı: 29 ) 
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B. : 33 — 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. : 34 — Bastırılacak kitap ve dergi karşılıkları ve yazma ve tercüme ücretleri 
Bastırılacak kitap ve dergilerin baskı, cilt, kâğıt ve başka giderleri, yazma ve tercüme ücretleri 

bu tertipten verilir. 

Bakanlar Kurulunun 18 . II. 1946 tarih ve 3/3782 sayılı karariyle kabul edilen P. T. T. Kurs öğret 
meni ve İdare Kurulu kadro cetveli 

B. Ödeneğin çeşidi 

24 Kurs giderleri 

Kadronun adı 

Kurs âmiri 
» muamelât memuru 
•» hesap » 
» Mubayaa » 

Memurlar kursu öğretmeni 
» > » 

Muhabere kursları öğretmeni 

Hizmetliler : 
Memurlar kursu daktilografi 

» » Başhademesi 
» » Hademesi 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
1 
11 
4 

1 
1 
4 

Ücret 

210 
120 
120 
120 
140 
85 
50 

100 
75 
50 

Olağanüstü zam dâhil 
Süre 
Ay 

12 
12 
12 
12 
9 
9 
12 

Toplam 

12 
12 
12 

Toplam 

ödenek tutarı 
Lira 

2 799 
1 661 
1 661 
1 661 
1 452 
1 054 
2 900 

22 189 

1 432 
1 076 
2 900 

5 408 
• • ı 

K. 

00 
28 
28 
28 
51 
44 
16 

95 

20 
28 
16 

64 

( S . Sayısı : 29) 
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Bakanlar Kurulunun 15 .II. 1946 tarih ve 3/3770sayüı karariyle kabul edilen 1946 yılında istihda

mı zaruri inşaat teknisiyenleriyle silrveyyan kadrosu 

B. ödeneğin çeşidi 

18 

Kadronun adı 

Bina yapma ve onarma işleri 

inşaat teknisiyeni (Yabancı olabilir) 

Sürveyyan 

Sayı 

1 
5 
6 
7 

19 

Ücret 

400 
300 
260 
210 

Süre 
Ay 

12 
12 
12 
12 

Toplam 
Olağanüstü zam 

Genel toplam 

Tutarı 
Lira 

4 800 
3 600 
6 240 
17 640 

K. 

00 
00 
00 
00 

59 160 00 
6 500 

65 660 

28 

28 

Bakanlar Kurulunun 15 .II. 1946 tarih ve 3/2769 sayılı karariyle kabul edilen P. T. T. Yatılı Meslek 
Okulu öğretmen kadro cetveli 

B. 

22 

Kadronun adı 

Meslek Okulu öğretmeni 
» » > 
» > » 
» » » 

ödeneğin çeşidi 

P. T. T. Yatılı Meslek Okulu her türlü 
giderleri 

Olağanüstü zamla beraber 
Süre Tutarı 

Sayı Ücret Ay Lira K. 

6 
5 
25 
3 

39 

210 
170 
140 
100 

12 
12 
12 
12 

Toplam 

16 792 
11 713 
48 417 
4 296 

81 219 

56 
80 
00 
60 

96 

»&<( 

( S, Sayısı: 29) 
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1947 yılı 

Devlet Havayolları G. M. 
bütçesi 



Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1 21) 

T. G. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü '< 
Tetkik Müdürlüğü 

6/2312 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Katma Bütçe ile idare edilen Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün, Bakanlar Kurulunca 30 . 
IX . 1946 tarihinde B. M. Meclisine sunulması kararlaştırılan, 1947 yılı Bütçe Kanunu tasarısının 
gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğü 1947 Akçalı yılı gelir ve gider bütçelerine ait gerekçe tasarısı 

Her gün geçtikçe yeni ilerleme ve genişlemeye erişen asrımızı taşıt araçları arasında kıymet ve 
önemi git gide artmakta bulunan yurt ve milletler arası sivil havacılığı içerisinde kendisine düşen 
görevi başarmak amacile Devlet Teşkilâtı arasında yer alan Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğü 
bu yıla gelinciye kadar bilhassa hazineden aldığı yardımın azlığı ve dünyayı saran ikinci cihan sava
şı yüzünden ihtiyaçlarını yabancı memleketlerden karşılıyamamasmdan dolayı ancak mümkün olanı 
yapmış ve bir çok çalışmasına rağmen bu hususta çok ileri giden memleketler arasında yaraşan 
mevkie henüz ulaşamamıştır. 

Kurma ve meydana gelmesi için bir çok masraf yapılması gereken sivil havacılık işlerini üzerine 
alan bu idarenin şimdiki halde henüz gelişme devresinde olduğu malûmdur. Sivil idareye geçmesi 
ancak on seneye varan bu taşın işi için idare evvelemirde memleketin bir çok yerlerinde meydana ge
tireceği uçak alanlrı ve bunlara lüzumlu inşa işlerine ait kamulaştırmalar yapmak, uçuş pistleri ha
zırlamak, telsiz istasyonları kurmak bina ve hangarlar inşa ettirmek ve hemen hepsi şehir ve kasaba
lardan uzak yerlerde olan meydanlarda benzin tankları yerleştirmek, elektrik, telefon, su tesisatı 
yaptırmak ve onarmak gibi çeşitli ve çok karışık işlerle uğraşmak zorundadır. 

Bu idare, aynı zamanda yukarda açıklanan inşaat ve tesisatı bir taraftan tamamlamakla bera
ber diğer taraftan hava ve yer taşıt araçları satın almak, hiç olmazsa bunların kolay şekildeki onar
malarını yapabilmek üzere atölye ve onarma hane kurmak ve bütün bunların yapılması neticesini 
beklemeden teknik imkânların müsaadesi nispetinde mümkün olan çabuklukla yaz ve kış mühim şe
hirler arası taşıt işini geri bırakmamak mevkiindedir. 

Yapılan ve yapılması kararlaştırılan bütün önemli işlerin başarılabilmesi için evvelâ paraya, son
ra uzunca süren çalışmaya bağlıdır. 

Genel Müdürlük, daha ilk gelişme devresinde ikinci dünya harbiyle karşılaşmış, henüz memleke
timizde mevcut olmayan hava taşıt araçlariyle bunların yardımcı g^reçleriııi bin bir zorluk içerisinde 

( S. Sayısı ; .30 ) 
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ve zaman zaman §u veya bu ecnebi memleketinden elde edebilmek zorunda kalmıştır. Bütün bu zor
luklara ve bir çok ağır şartlara rağmen ödevini başarmak için her çareye baş vurmuş ve harb yılla
rı içerisinde bile hava işini geri bırakmamış ve mümkün olan her şeyi yapmak yeniden meydanlar aç
mayı ve tesisler yapmayı boşlamamıştır. 

Genel Müdürlük şimdilik gelirleriyle giderlerini karşılıyacak durumda olmadığı gibi pek bir za
manda da bu denkleşmeyi yapacaktır. Ancak harbin bitiminden sonra gelir bütçelerinde meydana 
gelen çoğalma kuvvetli ümitler vermektedir. Nitekim 1945 yılında (200) bin lira tahmin edilen 
gelir (600) bin liraya çıkmış ve içinde bulunduğumuz malî yıl içerisinde (600) bin olarak tahmin 
edilen gelirin de bir milyon yüzbin liraya çıkacağı anlaşılmıştır. 

îlk Kuruluşundan beri malî düşüncemizden ziyade memleket halkını havacılığa alıştırmak ba
kımından Genel Devlet hizmetlerinden birisini yapmak amacını taşıyan Genel Müdürlük, bu 
bakımdan istenilen sonuca ulaşmış, bugün 18 meydan arasında sefer yapan uçaklarımıza halkın 
gösterdiği istekle karşılama bu düşünceyi kuvvetlendirmiştir. 

İdare, yaptığı bütün bu işlerdeki başarıya gördüğü arkalamaya borçludur. 

Henüz sulh yapılmamakla beraber dünya harbi sona ermiş ve Şikago'da yapılan Uluslararası 
Havacılık Anlaşması memleketimize bir çok ödevler ve zorluklar yüklemiş, yüce Kamutayca da 
tasdik edilen anlaşma gereklerinin yerine getirilmesi için geçen yıl 4860 sayılı kanunla bu ida
reye lüzumu kadar ödenek ve gelecek yıllara geçici taahhüt yetkisi verilmek suretiyle ilk ihti
yaçlar karşılanmış ve bu kanuna dayanılarak Amerika'da önemli firmalarla anlaşma yapabil
mek üzere çok verimli çalışmalara başlanmıştır. 

Mevcut uçaklarımızı kusursuz çalıştırmak ve daima daha mükemmeliyetle çoğaltmak, hava 
seferlerine önemli yönlerde yaz ve kış işliyebilir bir yetkilîk yaratmak amaeiyle çalışan Devlet 
Havayollarının 1947 yılı bütçesi (13 321 449) lira üzerinden hazırlanmış ve yüce komutaya su
nulmuştur. Yapılacak işlerin büyüklük ve genişliğine . ve yurt içi ve Milletlerarası önemi göz-
önünde bulundurularak istenilen bu ödeneğin, ş'mdiye kadar her hususta yardımını esirgemiyen 
Yüce Kamutayca da uygun bulunarak kabul edileceği kuvvetle ümit edilmektedir. 

1946 yılı Bütçe kanunu tasarısının birinci maddesinde yazılı (13 321 449) liraya ait bölümlerin 
müfredatı aşağıda açıklanmıştır: 

1946 yılı 1947 yılı 
B. Lira Lira 

105 082 217 100 Yeni kabul edilen esasa göre memurlar aylığına yepılan ekleme 
dolayısiyle (111 018) lira ile emekli dul ve yetim maaşı karşılığı 
için (2 000) lira fazla teklif olunmuştur. 

27 301 Bir üst derece ödenek olup memurlar maaşı yeni ödenek üze
rine yapıldığından bu ödenek kaldırılmıştır. 

938 657 1 468 740 Bu bölümde görülen fazlalığın başlıca sebebleri şunlardır. 
Bütçeye işaretli cetvelin incelenmesinden anlaşılacağı üzere baz! 
teknik personel ve elaman ücretlerine birer miktar zaruri zam yapıl-

" • •••-'-'•• • mış ve bir kısım personel kadroya katılmıştır. Genel Müdürlük tek
nik personellerine verilen ücretler benzeş idarelerdeki personellere 

,. • verilen ücretten azdır. İdarede yetiştirikn pilo -̂v tayyare ^ a -
kuıişti ve telsizciler gibi teknik elemanlardan birkaçı diğer daire 

: . 4ii- YeXû •„ şirketlerde, daha .fazla, .ücret verildiğini şczönünde tutarak 
1 idareye terketmişlerdir. 

(£f:Sa&Bi ,*30.) 
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1946 yılı 1947 yılı 

Lira Lira 

Senelerce birçok masraf yapılarak ve zahmet çekilerek yetiştirilip 
tam kendilerinden iyi randıman alınacağı sırada idare için çok kıy
metli olan bu elemanlardan yoksul kalınacağı düşüncesi hâsıl 
olmuştur. Bilhassa yakında milletlerarası hava hatları memleke
timizden geçeceği için yabancı şirketler tarafından teklif edile
cek farklı ücretlerin bu hususta daha müessir olacağı hatıra gel
mektedir. Bu sebeplere binaen yetişmiş personellerin görevleri ba
şında kalmalarını sağlamak maksadiyle bu yıl ücretlilere birer 
miktar zam yapılması zaruri ve faydalı görülmüştür. 
Bundan başka bugün işletmekte olan 18 meydan yeri yirmiye çı
karılacağından kadroya ayrıca 51 personel katılmış ve yeni esasa göre 
bunlara ait ücretlerin birleştirilmesinden dolayı aynı yardım ve 
olağanüstü zamma isabet edecek vergiler için ayrıca bir 
miktar ilâve yapılmasından dolayı hizmetliler ödeneğinin bir 
miktar artırılmasını gerektirmiştir. 

115 200 4860 sayılı kanun gereğince Amerikalılar'la yapılacak sözleş
me üzerine meydanlarda çalıştırılacak geçici hizmetliler için 115 200 
lira teklif edilmiştir. 

14 196 14 196 Geçen yılın ayni olup 1947 yılında da kifayeti anlaşıldığından aynen 
teklif olunmuştur. 

20 000 20 000 Geçen yılın ayni olup 1947 yılında da kifayeti anlaşıldığından 
aynen teklif olunmuştur. 

131 080 17 900 Yeni formüle göre 1947 yılı için yalnız memurlara çocuk zammı 
verileceğinden 6 700 liranın bir misli fazlasiyle ödenke istenilmiştir. 

55 000 155 000 Uçucu p.ersoncllere uçuş kilometresi üzerine pilotlar için iki, 
diğer personeller için 1,25 kuruş hesabiyle para verilmektedir. 1947 
malî yılı içinde yirmi muhtelif meydan arasında yapılacak servi* 
gözönünde bulundurularak ve 1946 yılındaki ödeneğin kâfi gelmeme
sinden dolayı bu bölüme 30 000 liralık aktarma yapılmak zorunda 
kalındığından bu sebebe binaen 1947 yılı için 100 000 lira fazla
siyle ödenek teklif olunmuştur. 

94 000 100 000 Her yıl teşkilâtını genişletmek zorunda olan Genel Müdürlük bu 
yıl açacağı 20 meydan esasına göre hazırlanmasından dolayı bu 
bölüme 1 000 lira kırtasiye ve 5 000 lira da öteberi karşılığı için 
ödenek eklenmiştir. 

10 000 16 500 1946 yılındaki ödenek kâfi gelmemesinden dolayı 5 000 liralık aktar
ma yapılmış olmasından ve. -1947 yılında yeniden açılacak mey-
daatatn. başak evrak; -iktiyaçiarrjnı karşılamak maksadiyle 6 500 
ta ^azlasiyie. ödoB.^ ist<y«&&i§&r 

•3£ 0ÖÖ 2& B28 Posta, telgraf ve telefon ücret vH giderleri karşılığı olup posta ida
resiyle yapılan anlaşmıya göre ödenek konulmuş ve uu ödenek 1946 
yalına ftazaran 8461 -lifa pöksakiyle tekjif edilmiştir, 

( Ş. $&yw : 3&) 
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1946 yılı 1947 yılı 

B. Lira Lira 

11 10 000 30 000 Yeni işletmiye açılacak meydanlarda bina mevcut olmamasında'i 
dolayı idare memurlarının çalışacağı ve uçucu personelin ikamet 
edeceği binalar garaj vesaire gibi lüzumlu yerlerin kiralanabilme-
sini ve Genel Müdürlük merkez memurları için kiralanmasına 
kati zaruret hâsıl olan bina kirasının karşılığını temin maksa-
diyle yıla nazaran 15 000 lira fazla ödenek teklif olunmuştur. 

12 41 500 67 500 Bu bölümün yalnız yabancı memleketler yolluğu maddesine 20 000 
lira eklenmiştir. Montreal'de bulunan daimî havacılık konseyinde 
memleketimizi temsil eden yüksek mühendis Hikmet Anter ' inl947 
yılında tahakkuk edecek gündelikleri ile beynelmilel havacılık kon-^ 
grelerine gidecek memurların yollukları karşılığıdır. Hikmet 
Anter'e Genel Müdürlük bütçesinde kâfi ödenek olmadığından 1046 
yılma ait on aylık gündelikleri Hariciye Bakanlığı Bütçesinden 
ödenmiştir. Bundan başka yeniden kadroya katılan 51 personelin 
nakilerinden verilecek yolluklar için de 6 000 lira eklenmesine 
zaruret hâsıl olmuştur. 

13 50 000 100 000 Personel ve hizmetlilere her yıl verilmekte olan giyecek ödeneğini 
kâfi gelmemesinden ve 1947 yılı kadrosuna katılan 51 personele ve
rilecek giyecekler de, gözönünde tutularak 50 000 lira fazlasiyle 
ödenek istenilmiştir. 

14 3 000 6 000 Genel Müdürlük teşkilâtında mevcut memur ve hizmetli adedi bu 
yıl yapılan katmalarla sekiz yüzü geçmiştir. Bunların tedavi ve 
yolluklarına ait ödeneğin kâfi gelmiyeceği anlaşıldığından 3 000 
lira fazlasiyle ödenek teklif olunmuştur. 

15 3 300 000 4 400 000 Yirmisi elde mevcut ve onüçü satmalmdığı halde hâlen Almanya'da 
bulunup memlekete getirilecek olanlarla birlikte otuzüçe çıkan 
Duğlas tipi büyük tayyarelerle yine elde mevcut muhtelif tip 
daha küçük tayayreler ve kara taşıt araçlarının benzin, yağ ve
saire işletme giderleri bu bölümle karşılanmakta olduğundan 1947 
yılı için 1 200 000 lira fazla istenilmiştir. 

16 2 050 000 1 050 000 Bu ödenek Genel Müdürlüğün sürekli görevleri içindedir. Bu öde
nekle meydanlarımızda yaptırılması lüzumlu bina, pist, hangar, 
atölye, elektrik ve radyo cihaz ve tesisleri vesairenin yapma. 
kamulaştırma ve onarma işleri karşılanacaktır. 
Esas itibariyle bu öder eğin hepsiyle bir meydanda yapılacak pist 
inşaatı karşılığına bile kâfi gelmemekle beraber en lüzumlu işle
rin başarılmasını temin maksadiyle ancak 1947 yılı için bu mik
tar ödenek teklif olunmuştur. 

^7 7 500 25 000 Oerek ceza ve. sıhhi gereçlerin katmalına bedelleri ve gerek uçak 
ların dezenfeksiyon giderleriyle, lüzumlu ihtiyaç karşılanamadı
ğından ve 1947 yılında yemden açılacak meydanlardaki personel 
ile birlikte sekiz yüzü geçen memur ve hizmetlilerin tedavilerini 
sağlamak için 17 500 lira fazlasiyle ödenek istenilmiştir. 

( S . dayısı : 30) 
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1946 yılı 1947 yılı 

B. Lira Lira 

18 60 000 100 .000 1947 yılı için tahmin edilen bilet satış gelirinin geçen yıla naza
ran 900 000 lira fazla elde edileceği anlaşıldığından bilet satışına 
ait komisyon parasiyle yolcu ve bagaj satış ücretleri ve memur
ların meydan ile şehir arasındaki gidiş, geliş giderlerini karsı1" 
mak maksadiyle 1947 yılı için 40 000 lira fazlasiyle ödenek teklif 
olunmuştur. 

19 1 0 Pasif koruma karşılığı olup 1947 yılı için bu ödenek kaldırılmıştır. 

20 5 000 0 Memurlara parasız verilecek giyim, eşya bedeli olup 1947 yılında 
böyle bir ödeneğe lüzum görülmediğinden bütçeden çıkarılmıştır. 

20 A 4 884 800 1947 yılında 4860 sayılı kanunla verilmiş olan 5 milyon liradan 
Amerikalılarla akdedilen mukavele gereğince 1 milyon lirasının 
tediye olunacağı hesap edilerek geri kalan 4 milyon lira 1947 yılı 
için bu hususa sarf edilmek üzere Maliye Bakanlığınca verilen 1 
milyon lira birleştirilerek 1947 yılı ödeneği olarak 4 884 800 lira 
istenilmiştir. 

21 10 000 70 000 Amerikalılarla yapılacak mukavele gereğince pilot, makinist 
ve telsizcilerden staj için gönderileceklerin giderleri alâkalı fir
malara tarafından karşılanacağından bunların yalnız gidiş ve ge
liş yol paraları için teklif olunmuştur. 

22 230 000 Yeniden alman Douğlas tipi tayyareler üzerinde de personelleri
mizin bilgilerini artırmak ve birçok fennî tesisatı ihtiva eden 
alât ve edevat üzerindeki mesleki bilgilerini yükseltmek için ay
rıca mütehassıs pilot, telsizci ve diğer teknik yabancı uzmanla
rın memlektimize getirilmesi kararlaştırılmış olduğundan bun
larla yapılacak sözleşmeler gereğince verilmesi gereken ücret ve 
yollukları karşılığıdır. 

23 1 1 Sigorta parası olarak mevcut bir lira 1947 yılı içinde aynen 
teklif olunmuştur. 

24 30 000 40 000 Bir yıl içinde kendilerine verilen işleri başaran Genel Müdürlük 
teşkilatındaki ve hizmetlilere verilegelmekte ikramiye karşılığı 
olup (D) cetveline yeniedn katılan 51 personel de hcsabedile-
rek 1947 yılı için 10 000 lira fazlasiyle ödenek istenilmiştir. 

25 45 516 89 373 (D) cetvelinde mevcut ücretliler için 3424 sayılı kamın gereğince 
D. D. Y. Emekli Sandığı katılma payı olan 78 768 lira ile me
murlara ait % 5 emekli keseneği karşılığı olan 10 605 lira 1947 
yılı için bilhesap teklif olunmuştur. 

26 5 000 15 000 Genel Müdürlüğün üzerine aldığı havacılık işini halkın istekle 
karşılamasını Bağlıyabilmek için yapılması gereken propaganda 
yayımının mevcut ödenekli başarılamıyacağı kanaatma varılmış 
olduğundan çok lüzumlu olan bu ödeneğin 1947 yılı için 10 000 
lira fazlasiyle istenilmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

( S. Sayısı.: 30 ) 



1946 yılı 1947 yılı 
B. Lira Lira 

27 3 000 Genel Müdürlüğün her zaman karşılığına bileceği herhangi bir 
dâvanın takip ve neticelenmesi sağlamak maksadiyle 1947 yılı 
için 3 000 lira ödenek istenilmiştir. 

28 22 316 20 000 Geçen yıl borçları karşılığı olup 1947 yılı için 20 000 liranın 
kifayeti anlaşıldığından bu suretle teklif olunmuştur. 

29 25 000 25 000 Eski yıllar borçları olup geçen yılki ödeneğin aynıdır. Afyon 
Meydan pisti inşaatından doğan 500 000 liralık farkı fiyat için 
lüzumu halinde tediye edilecek para karşılığı olarak teklif 
olunmuştur. 

30 7 850 17 600 1715 sayılı kanunun 8. maddesi gereğince kâğıt para amprtismanı 
karşılığı olup bilhesap konulmuştur. 

Gelir Bütçesi 

1 700 000 1 660 000 Tahmin edilen bilet satış parasiyle bagaj ücretlerinden 1946 yılında 
400 000 lira ve 1947 yılında ise yeni tatbik edilecek tarife üzerine 
ayrıca 560 000 lira daha fazla gelir elde edileceği anlaşıldığından 
bu hesaba göre 960 000 lira fazla gelir konulmuştur. 

2 85 000 100 000 Mevcut benzin bidonlarının satışından dolayı 15 000 lira fazla gelir 
elde edileceği anlaşıldığından o suretle tahmin edilmiştir. 

3 3 265 000 3 965 000 Amerikalılar'la yapılacak mukavele gereğince tâyin edilen mahaller
de yaptırılacak pist, hangar vesaire karşılığını temin için 1946 
yılında Hazineden yapılan yardıma ilâveten 1947 yılında 70o 00i > 
lira fazla yardım yapılacağına binaen bu miktar gelir bütçesine 
konulmuştur. 

4 3 050 000 7 600 000 4860 sayılı kanun gereğince 1946 yılı iç'n alına a 5 000 000 
liranın ancak bir kısmının 1946 yılında sarfedileceği anla
şılmasına binaen geri kalan miktar ile Genel Müdürlüğün banka 
hesabında bulunan parasiyle birlikte toplamı 7 600 000 liraya çık
masından dolayı geçen yıla nazaran 4 550 000 lira fazlasijde devir 
yapılmıştır. 

Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğünün 1947 yılı gelir ve gider bütçeleri yukarıdaki bildirişe 
göre denkleştirilmiş ve bunlara ait kanun tasarısı hazırlanarak sunulmuştur. 

( S . Sayısı; 30) 



Rapor 
25 .XI . 1946 

Devlet hava yolları Genel Müdürlüğünün Yüksek komisyonca havale buyurulan 1947 yılı bütçe ta
sarısı incelendi. 

Gider Bütçesi 

— Birici bölümü teşkil eden aylıklarda görülen (113 018) lira fazlalığın (111 018) lirası me
mur aylıklarına yapılacak zamlardan (2 000) lirasıda emekli, dul ve yetim aylıklarına yapılan zam
lardan ileri gelmiştir. Miktarlar uygundur. 

— Üçüncü bölümde ücretli memurlar aylıklarına maaşlı memurlar gibi yapılan (14 880) liralık 
zammın bilhesap konulduğu görülmüştür. Hizmetlilerin sayısı işlerin gündengüne genişlik peyda 
etmesi, tayyare sayısının artması ve mevcut onsekize ilaveten daha iki meydan açılması dolayisiyle 
kadroya elli bir kişi eklemş ve ekserisi taknik eleman olup ücretleri dışarıdaki emsallerinden daha aşa
ğı düştüğü takdirde ayrılacaklarından bunu önlemek için birer miktar zam yapılmıştır. Yapılan 
(512 203) liralık ilavenin (115 920) lirası aynı yardımların kalmasından (15 000) lira kadarı evvel
kinden daha aşağı ücret almamağı temin maksadile yapılan ameliyedeki küçük farklardan kalan (384) 
küsur bin lirasıda eklenen elli bir kişinin ücretlerinden ve bazı ücretlilerin yükselmesinden ileri gel
miştir. 

— (E) cedvelinde bulunanlara ait (115 200 liralık tahsisat ta bu bölüme bir madde olarak ko
nulmuştur. 

— 7. nci bölümde görülen (110 600) lira fazlalık geçen sene bu fasıldaki tahsisatın yetmemesi 
üzerine (30 000) liralık bir aktarma yapılmasından ve bu sene uçuşların daha fazla olacağmdandır. 

8, 9. ncu bölümlerdeki artış işlerinin genişlemesi ve meydan sayısının artmasından doğmuştur. 
Esasen geçen senede 9. ncu bölüme 5 000 lira aktarma yapılmıştır. 

— 11. nci bölümdeki (20 000) lira artış yeni meydanlar için büro, garaj vesair maksatlarla kulla
nılacak binalarla Genel Müdürlük için tutulacak bma kirasından doğmaktadır. 

— 12. nci bölümdeki yolluklara Montreal'de bulunan mümessilimizin gündelikleri ve milletler ara
sı havcılık kongrellerine gidecek delegelerinize verilecek ödenek olarak ilâve yapılmıştır. 

— Personel sayısı artırıldığından ve esasen debu ödenek kâfi gelmediğinden 13, 14. ncü bölümle
re ilâveler yapılmıştır. 

— 15. nci bölümde görülen (1 100 000) liralık artış ve ödenek mevcut yirmiye ilâveten Almanya'-
dan mubayaa edilmiş olup gelecek olan 13 büyük Duglas tipi uçaklar diğer küçük uçakların ve mev
cut ve alınacak kara taşıtlarından benzin, yağ vesair işletme giderlerine ve mubayaa edilecek motor, 
radyo, elektrik ve bordo cihazlariyle malzemelerinin ve taşıt tamir parçalariyle renç, radyofar, ye
dek aksamı vesairenin tadarikine karşılık konmuştur. 

—• 16. nci bölümden (1 000 000) lira bir indirme vardır. Geçen sene verilen (2 050 000) liralık 
tahsisatın sarf edilmemesinden bu indirme yapılmıştır. Halbuki bu keyfiyetin 4860 sayılı kanunda
ki bir anlama farkından doğduğu anlaşılmıştır. Genel Müdürlük bu bölüme ne kadar çok ödenek ko
nursa o nispette meydanların İslah, çnarma, kamulaştırma ve alât »ve edevat alma ve yerleştirme is
lerini başarabilecektir. 

^ . l a y j ^ , ; 30> 



~ 9 — 
— 17, 18. nci bölümlerdeki fazlalıklar personel artmasından ve geçen seneye nazaran (900 000) 

lira kadar bir fazla hasılatı umulduğu cihetle geri verilecek bilet parası ve komsiyonun da o nispette 
artacağından ileri gelmiştir. 

— Yeni açılan 20/A bölümüne 4860 sayılı kanunla Amerikalılarla aktedilen mukavele gereğin
ce verilecek teknik malzeme ve bunların yerleştirilmeleri ile kontrolleri için girişilecek yüklem
ler karşılığı olarak (4 884 800) lira ödenek konulmuştur. 

— Ecnebi memleketlerde staja gönderilecekler için 21. nci bölüme (60 000) lira ilâve edil
miştir. 

— Yeni tip uçaklar ve aletler hakkında teknik elemanlarımıza bilgilerini arttırmak üzere 
getirilecek dokuz mutahassıs için 22. nci bölüme (230 000) lira konmuştur. 

— 24. ncü bölümdeki (10 000) lira artış (D) cetveline elli bir kişi ilâvesinden ve yararlığı gö
rülenlere verilecek ikramiyenin çoğalmasından ve 25. nci bölümündeki (43 857) liralık artış 
ise memur maaşları ve hizmetliler ücretleri yükseldiğinden tekaütlük hisselerinin de artmasından 
doğmuştur. 

— 26. nci bölüme basın, yayım ve propaganda giderleri için (10 000) lira bir ilâve yapılmış 
ise de memleketimizde havacılığın daha hızla inkişafını sağlamak için gelecek yıllarda bu bölüme 
daha fazla ödenek konması çok yerinde olur. 

— 30. ncu bölümdeki paranın bütçe yekûnuna nazaran (93 388) lira olarak düzeltilmesi lâ
zımdır. 

Gelir bütçesi 

— Genel Müdürlük bilet, bagaj gelirinden bu sene (960 000) lira artış beklemektedir. Bu 
miktar hava şebekesinin genişlemesine, yabancı memleketlerde sefer yapılacağına, yeni uçaklar 
ilâve edilmesine ve yeni meydanlar açılmasına, yaz tarifelerine yapılacak bir miktar zamma 
ve bazı seferlerin kışın da devam etmesine göre normal görülmektedir. 

— Esasen 1946 yılının Ekim ayı nihayetine kadar (800 000) lira tahsil edilmiştir. îk i ayda 
(300 000) lira daha tahsilat olacağı tahmin edilmektedir. 

— Çeşitli giderlerde ise bidon satışından (15 000) lira bir fazlalık beklenmektedir. 

4860 sayılı kanun gereğince 1946 yılı için alınan (5 000 000) liradan pek azı sarf edilmekle 
bakiye kalanla Genel Müdürlüğün sene sonu banka mevcudu kalacak olan , para mecmuu 
(7 600 000) lira olmakla bununda ilâvesiyle gelir bütçesi yekûnu (13 325 000) lirayı bulmaktadır. 

Diğer hususlar 

Genel Müdürlüğün mubayaatmı dış memleketlerden yapmakta ve bu malzeme ekseriya güç bu
lunmakta olduğundan anlaşmaların intacı, nakliyatın müşkülâtı da malın teslimini geciktirmekte 
olduğundan senesi zarfında iş görülmemektedir. Bunu önlemek üzere bütçe kanununun 5 nci 
maddesinde salâhiyetin 15 nci bölümün 2 ve 3 ncü maddelerindeki ödeneğin tamamına teşmiline 
kati zaruret vardır. Aksi halde bu ödeneklerden istifade mümkün olamıyacaktır. 

— Uçaklarda uçuş esnasında vazife gördükleri zaman (Mühendis, pilot yardıttıcısı, telsizci, 
makinist, hemşire ve hastabakıcılar) tayyare mürettebatından sayılacaklarına göre bunlar da ki
lometre uçuş parası verilmesi için tekrar (R) cetveline ilâveleri çok muvmfık olur. 

— Genel Müdürlüğün memlekette ve dış memleketlerde yapacağı bazı temsili masraflar için 
bütçede yeniden bir bölüm açılarak (5 000) lira ödenek konması uygun görülmüş ve karşılığının 

( S . Sayısı: 30) 
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(B) cetvelinin 4 neü bölümüne ilâvesi suretiyle temininin mümkün olacağı anlaşılmıştır. 

Mümasilleri gibi sarf suretinin ise (R) cetvelinde gösterilmesi lâzımdır. 

— (R) cetvelinde işletmeye ait formüldeki kira tabirinin yabancı, memleketlerde açılacak 
meydanlar için tutulacak binalar ile meydan işletme ödeneklerine de şâmil olacak şekilde düzel
tilmesi zaruri görülmektedir. 

— Gerek Genel Müdürlük merkezinden, gerek meydanlara ait ambarlardan her yere nakle
dilecek bilûmum eşyalar için 15/1 den (20 000) liranın çıkarılarak yeniden açılacak (Taşıt gider
leri) bölümüne konulması daha uygun olacaktır. 

— D cetvelinin meydanlar kısmına konulan iki x işaretininin şimdiki hanelerden, kaldırılarak 
birinin 270 liralık meydan müdürleri diğerinin 200 liralık meydan memurları hizalarına konul
ması ecnebi memleketlerde daha yüksek ücretli memur istihdamını sağlaması bakımından muva
fık olacaktır. 

Devlet Havayolarmın gider bütçesi yekûnu (13 321 449) liradır. 

Bütün dünyada sivil havacılığın hergün kaydetmekte bulunduğu inkişaf ve istikbalde memleketlerin 
ticaret, kültür ve müdafaalarında oymyaeağı rol düşünülürse geçen seneye nazaran yapılmış 
olan (G 221 449) liralık zammın büyümsenemiyeeeği gibi ilerideki yıllarda bu teşekkülü daha seri 
bir terakkiye ulaştırmak için daha geniş malî imkânlar bahsedilmesi yerinde olur. 

Bütçeyi Yüksek Komisyonun tasviplerine sunarım, 

Bursa Milletvekili 
Fahri Bük 

( S . Sayısı: 30) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B.M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. îföl 
Karar No, M 

20 . XII . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Hava ybllari Genel Müdürlüğünün 1947 
yılı bütçesi hakkında Başbakanlığın 30 . IX . 

1946 tarihli ve 6/2312 sayılı tezkeresiyle Yük
sek Meclise sunulan kaiıun tasarısı Komisyonu-' 
muza havale buyurulraakla Ulaştırma Bakanı 
Şükrü Koçak, Havayolları Genel Müdürü ile 
Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kont
rol Genel Müdürü hazır oldukları halde incele
nip görüşüldü. 

Havayolları Genel Müdürlüğü bütçesinin in
celenmesine Komisyonca seçilen raportörün ra
poru okundu ve Ulaştırma Bakanı dinlenerek, 
Komisyon üyelerinin mütalâaları üzerinde gö
rüşmeler yapıldı. 

Harb yılları içerisinde mahdut vasıta ve 
imkânlarla çalışan ve gittikçe, gerek nakil 
vasıtalarının tedariki ve gerek hava meydan
larının açılma ve tanziminde gelişmeler sağ-
lıyan Havayolları İdaresi bu kış bazı hatlar 
üzerinde seferlerine devam etmeğe muvaffak 
olup önümüzdeki yıl içinde memleket içi hat
larının imkân dairesinde ihtiyaca daha geniş 
cevap verecek şekilde işletilmesi ve yurt dışı 
komşu memleketlere seferler açılması gibi te
şebbüsler için çalışmalarda bulunduğu anlaşıl
mıştır. 

Gelecek yıllarda ulaştırma işlerinde dünya
nın bu sahadaki gelişmelerine uygun bir şekil
de çalışma imkânlarına ve vasıtalarına malik 
olması icabeden bu müessesenin gelişebilmesi 
için esaslı bir kuruluş ile malî ve teknik geniş 
imkânlar temin etmek mecburiyeti vardır. İda
renin bu yolda gereken incelemelerde bulundu
ğu ve çalışmalar yaptığı verilen izahlardan 
anlaşılmaktadır. 

Genel Müdürlüğün 1947 yılı gider bütçesi 
geçen yıldaki (7 100 000) liraya mukabil 
(13 402 277) lira olarak kabul edilmiştir. 

Buna mukabil gelir bütçesinin yekûnu da 
(13 402 828) lira olarak tesbit edilmiştir. Bu
nun (3 965 000) lirasını genel bütçeden yardım 
teşkil eder. 

Gider bütçesinde mevcut olan Ödeneklerden 
4860 sayılı kanun gereğince girişilecek yüklenme
ler karşılığı (4 884 800) lira ve satınalma karşı
lığı (1 600 000) lira gider karşısında Hazineden 

yardım miktarı bu idarenin henüz teşekkül devresi 
sayılacak bu devresinde önemli bir yekûn sayılma
mak ieabeder. Bununla beraber gelecek yıllarda 
idarenin işletme gelirlerinin gerek yıllık ihtiyaç* 
l an ve gerek idarenin gelişmesi için gerekli gider
lerini karşılıyacak bir inkişafa mazhar olması te
menniye şayandır. 

Gider bütçesinin otuzuncu bölümündeki öde
nek 1715 sayılı kanunun emrettiği miktarda kon
mamış olduğundan gereken hadde çıkarılmış ve 
ayrıca (5 000) liralık bir temsil ödeneği de gider 
bütçesine eklenmiştir. 

On aylık hasilata göre bu yıla devri gereken 
nakit mevcuduna daha (80 000) lira kadar ilâve
si mümkün görüldüğünden gelir bütçesinde de gi
der bütçesine mütenazır değişiklik yapılmak su
retiyle gider ve gelir bütçeleri tanzim edilmiştir. 

Bütçe kanunu tasarısı: 
Tasarının 1 ve 2 nci maddeleri gider ve gelir 

yekûnlarına göre değiştirilmiş, üçüncü ve dör
düncü maddeleri ayniyle kabul edilmiştir. 

Besici madde ile istenilen salâhiyet Genel Mu
hasebe Kanununun 50 nci maddesiyle temin edil
diğinden ve bütçenin 16 nci bölümündeki hizmet
ler tamamiyle inşaat mahiyetinde bulunduğun
dan bu maddenin Bütçe Kanununa girmesi bir 
tekerrür olacağından tasarıdan çıkarılmıştır. 

Altıncı madde hükmünün Teşkilât Kanununda 
yeralması gerekmektedir. Bu yıl Genel Müdür
lüğün hizmetlerinde bir aksaklık vücuda gelme
mesi için bu madde tasarıda bırakılmış ve gelecek 
yıl bütçesinin tanzimine kadar bu maddenin teş
kilât kanununa eklenmesi esbabına tevessül edil
mesi ve gelecek yıl bütçe kanununda bu hükmün 
yeralmaması temenniye değer görülerek bu hü
küm beşinci madde olarak kabul edilmiştir. 

7 -10 ncu maddeler 6 - 9 ncu maddeler olarak 

( S. Sayısı: 30 ) 
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kabul edilmiştir. 

Havayolları Genel Müdürlüğü bütçe tasarısı 
eetvelleriyle birlikte Kamutayın onayına arzedil-
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Edirne Diyarbakır izmir 

M. N. Gündüzalp C. Ekin M. Birsel 
Kâtip 

Ankara Afyon K. Ankara 
F. öymen M. Aşkar N. C. Akkerman 

Antalya Aydın Balıkesir 
fc. E. Sümer Gl.R. Alpmdn E. Altan 

Balıkesir 
8. örgeevren 
Diyarbakır 

V. Dicleli 
İstanbul 

Bursa Bursa 
F. Bük Dr. M. T. Simer 

Diyarbakır Eskişehir 
Ş. Uluğ A. Potuoğlu 

İzmir Kastamonu 
O. N. Koni S. Dikmen M. Akalın 
Kırşehir Kütahya Mardin 
$. Torgut Dr. A. t. Gürsoy R. Erten 

Niğde Samsun Tokad 
Zı'. Gürsoy M. A. Yörüker R. A. Sevengü 

Yozgad 
A. Sungur 
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Devlet Havayolları Genel Müdürlüg 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Devlet Hava Yolları Genel 
Müdürlüğü 1947 yılı giderleri için bağlı (A; 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (13 özi. 449) 
lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet iiava i olları (ienei Mü
dürlüğünün 1947 yüı giderlerine karşuiK oıaıı 
gelirler bağlı (D) işaretli cetveide gösterildiği 
üzere (13 325 OUÜ) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Hava Yolları Genel Mü
dürlüğünün 3656 sayılı kanunun 19 neu mad
desine giren hizmetlileri ile aynı kanu
nun konusu dışnıda kalan memurları ve taşıt
ları bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir, .bo
lüm numaralarıyie çeşitleri bağlı (E) işaretli 
cetvelde yazdı tertiplerden 3656 sayılı kanunun 
9 ncu madesi gereğince yönetimi gerekli geçici 
hizmetlüeriyle 3656 sayılı kanunun 13 ncü mad
desi hükümlerine uygun uzmanlık yerleri Bakan
lar Kurulu kararı ile belirtilir. Ve ertesi yıl büt
çesiyle Büyük Millet Meclisine verilir. Bu bölüm
lerden alınacak kadroların eldeki kadrolara ekle
me olmaması gerektir. 

MADDE 4. — Devlet Hava Yolları Genel Mü
dürlüğü tarafından işletilmekte olan uçaklardan 
özel kanun ve tarifelere göre ücret alınır. 

MADDE 5. — Devlet Hava Yolları Genel Mü
dürlüğünün 1947 yılı bütçesinin 16 ncı tesisler 
bölümündeki ödeneğin yarısını geçmemek üze
re gelecek yıllara geçici yüklemelere girişmeye 
Maliye Bakanının uygun bulmasiyle Ulaştırma 
Bakam izinlidir. 

MADDE 6. — Devlet Havayolları Genel 
Müdürlüğünün pilot, makinist ihtiyacı noksan
ları gerektikçe Genel Kurmay Başkanlığının 
uygun bulması üzerine Millî Savunma Bakanlı
ğınca temin olunur. Bu suretle geçici olarak 
Havayolları idaresinde çalıştırılacakların aylık 
ve Uçuş zamları Millî Savunma bütçesinden ve 
tahakkuk edecek yolluk kilometre uçuş para-
lariyle ikramiyeleri Devlet Havayolları Genel 
Müdürlüğü bütçesinden ödenir. 

MADDE 7. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili öl

ünün 1947 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
: BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRlŞÎ 
I 

MADE 1. — Devlet Havyolları Genel Mü
dürlüğü 1947 yılı giderleri için bağh (A) işa-

i retle cetvelde gösterildiği üzere (13 402 287) 
lira ödenek verilmiştir. 

i MADDE 2. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün 1947 yılı giderlerine karşılık olan 
gelirler bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (13 405 000) lira talimin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 6 ncı maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 30 ) 
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Hü. 

dukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bölü
me Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
ten ödenir. 

Eski yıllara ilişkin olup Genel Muhasebe ka
nunun 93 ncü maddesine göre zaman aşımına 
uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde 
bulunan borçlar 1947 yılı bütçesinin gider bö
lümleri artıklarından eski yıllar bölümüne Ma
liye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara iiişkin formül bu kanuna bağlı 
(K) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Ocak 1947 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

$. Devrin 
İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Kenda 

Millî JSavunma Bakanı 
C. C. T oy demir 

Dışişleri Bakanı 
/ / . Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
B. $. Birer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Co§kan 

Ulaştırma Bakanı 
§. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. İrmak 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
Atıf İnan 

&.K. 

MADDE 7. — Hükümetin 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hükümetin 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 
ayniyle kabul edilmiştir. 

•8 nei maddesi 

9 neu maddesi 

10 neu maddesi 

( S. Sayısı: 3Ü) 
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A - CETVELÎ 

1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen k/ıt ul edilen 
V>. M. ö d e n e ğ i n çeş id i Lira Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek, emekli ikramiyesi ve 

benzeri özlük haklar 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 

1 Memurlar aylığı 101 082 212 100 212 100 
2 Açık aylığı 2 000 1 000 1 000 
3 Emekli, dnl ve vetim aylığı 2 000 4 000 4 000 

Bölüm toplamı 105 082 217 100 217 100 

4508--sayılı kanun gereğince ya
pılacak ödenekler 27 301 0 0 
ücretler 

1 Memurlar ücreti 21 720 36 600 36 600 
2 Hizmetliler ücreti 916 937 1 432 140 1 432 140 

Bölüm toplamı 938 657 1 468 740 1 468 740 

Geçici hizmetliler ücreti 0 115 200 115 200 

II - Başka haklar 
Geçici tazminat 14 196 14 196 14 196 
1685 say üı kanunun 58 nci mad
desi gereğince verilecek emekli 
ikramiyesi ile 3424 sayılı ka
nunun 5 nci maddesi gereğince 
verilecek tazminat 20 000 20 000 20 000 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 
2 Yakacak zammı 
3 Doğum yardımı 
4 ölüm yardımı 
0 Aynı yardım 

8 500 
500 

2 000 
2 000 

118 080 

13 400 
500 

2 000 
2 000 

0 

13 400 
500 

2 000 
2 000 

0 
Bölüm toplamı 131 080 17 900 17 900 

( S. Sayısı : 30 ) 
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ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Kilometre uçuş parası 55 000 155 000 

îhinci hısım - Yönetim gider
leri 

155 000 

Birinci kısım toplamı 1291316 2 008 136 2 008 136 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
Öteberi giderleri 

JBölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücreti 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

4 000 
30 000 
20 000 
25 000 
15 000 

94 000 

10 000 

9 500 

22 500 

5 000 
30 000 
20 000 
25 000 
20 000 

100 000 

16 500 

1 039 

22 500 

5 000 
30 000 
20 000 
25 000 
20 000 

100 000 

16 500 

1 039 

22 500 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Yolluklar 
Sürekli görev yoluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler 
ve başka giderler 

Bölüm 

yolluğu 

toplamı 

32 000 

10 000 

10 000 
20 000 

1 500 

10 000 

41 500 

23 539 

30 000 

12 000 
24 000 

1 500 

30 000 

67 500 

23 539 

30 000 

12 000 
24 000 
1 500 

30 000 

67 500 

Giyecekler 50 000 100 000 100 000 

( S. Sayısı : 30 ) 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

14 4598 sayılı kanun gereğince ya
kılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Daire hizmet-\ 
leri ? 

I - Sürekli olanlar 
15 Hava ve yer taşıtları giderleri 

1 İşletme 
2 Satınalma 
3 Onarma 

Bölüm toplamı 

16 Taşıma giderleri 
17 Meydanlar ve istasyon binala

rı, hangar ve atelye yapma, 
kurma, kamulaştırma ve onar
ma işleri 

18 Ecza ve sıhhi gereçler giderleri 
19 Geri verilecek bilet ücretleriy

le bilet satış komisyonları 
0 Pasif koruma giderleri 
0 4300 sayılı kanun gereğince 

Devletçe parasız verilecek gi
yim eşyası ve bedeli 

20 4868 sayılı kanun gereğince gi
rişilecek yüklenmeler karşılığı 

III - Çeşitli olanlar 
21 4489 sayılı kanun gereğince 

staj için yabancı memleketlere 
gönderilecek memurların yol
luk ve başka giderleri 

1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Kominyono» 

ödeneği istenen kabul «diltn 
Lira Lira Lira 

3 000 6 000 6 000 

240 500 343 539 343 539 

••-.,;. \ ı e i. 

1 200 000 2 000 000 1 980 000 
1 300 000 1 600 000 1 600 000 
800 000 800 000 800 000 

3 300 000 4 400 000 4 380 000 

0 0 20 000 

2 050 000 1050 000 1 050 000 
7 500 25 000 25 000 

60 000 100 000 100 000 
1 0 0 

5 000 0 0 

0 4 884 800 4 884 800 

10 000 70 000 70 000 

(S. Sayısı: 30) 
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ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyon©* 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Yabancı uzmanlar, tercüman
lar, memurlar ücreti - -..«, 
Ücretler O 165 OOO 165 000 
Yolluk ve başka giderleri 0 65 000 65 000 

Bölüm toplamı 0 230 000 230 000 

Sigorta ücreti 1 1 1 
İkramiye 30 000 40 000 40 000 
Emekli keseneği 
Memurlar takaüdivesi 5 054 10 605 10 605 
Hizmetlilerin D. D. Y. Tekaüt 
Sandığına katüma giderleri 40 462 78 768 78 768 

Bölüm toplamı 45 516 89 373 89 373 

Baskı, yayım ve propaganda 
giderleri 5 000 15 000 15 000 
Mahkeme giderleri 0 3 000 3 000 
Temsil giderleri 0 0 5 000 

Üçüncü kısım toplanu 5 513 018 10 907 174 10 912 174 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1715 sayılı kanunun 8 nci mad-

/ " ' 

22 316 
25 000 

20 000 
25 000 

20 000 
25 000 

desi gereğince kâğıt para 
amortismanı karşılığı 7 850 17 600 93 438 

Dördüncü kısım toplamı 55 166 62 600 138 438 

( S. Sayısı : 30) 
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ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

1 291 316 
240 500 

5 513 018 
55 166 

7 100 000 

2 008 136 
343 539 

10 907 174 
62 600 

13 321 449 

2 008 136 
343 539 

10 912 174 
138 438 

13 402 287 

B - CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

1946 
yılı 

tahminleri 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

îşletme geliri 
Meydanlar bilet geliri 
Meydanlar bagaj geliri 

Çeşitli gelirler 
Hazineden yardım 
Geçen yıldan devredilen para
lar 

600 000 
100 000 

Bölüm toplamı 700 000 

85 000 
3 265 000 

1 460 000 
200 000 

1 660 000 
;-,,. ,r •„ .... ,-„,-3 

100 000 
3 965 000 

1 460 000 
200 000 

1 660 000 
t — 

100 000 
3 965 000 

3 050 000 7 600 000 7 680 000 

GENEL TOPLAM 7 100 000 13 325 000 13 405 000 

( S;-Sayın r 30) 



Görevin çeşidi 

Pilotlar 

D 

Sayı 

Başpilot, kontrol ve yetiştirme pilotları 3 
Birinci sınıf pilot 
Birinci » » 
İkinci » » 
Üçüncü » » 
Dördüncü » » 

Telsizciler 

Telsiz başmemuru 
Telsiz istasyon başmemuru 

» » » 
Telsiz istasyon memuru 

» » » 
Telsiz başmakinisti 
Telsiz istasyon makinisti 
Telsiz uçak elektrik makinisti 
Telsiz elektrikiçi 
Telsiz akümulâtörcü 

» •» yardımcısı 
Uçucu telsizci 

> » 
Rasat telsiz memuru 
Meydan rasat memuru 
Radyo aletleri teknisyeni 
Radyo ustabaşısı 
Radyo aletleri tamircisi 

» » » 
Radyo tamircileri 

Makinistler 

Birinci S. başmakinist 
Başmakinist 
Başmakinist yardımcısı 
İstasyon şef makinisti 

» » 
Birinci S. servis revizyon makinisti 

» S. makinist 
» S. » 

10 
20 
20 
10 
10 

73 

1 
10 
10 
12 
28 

1 
3 
2 
2 
1 
9 

25 
6 
6 

20 
1 
1 
1 
1 
3 

136 

1 
2 
2 

10 
10 
25 
10 
15 

— 2 İV 

- CETVELÎ 

Ücret 

490 
430 
370 
345 
315 
255 

370 
255 
230 
200 
175 
325 
250 
230 
210 
270 
175 
200 
230 
200 
200 
370 
370 
325 
270 
270 

430 
370 
270 
270 
230 
230 
230 
210 

( S. Sayı 

Görevin çeşidi 

İkinci S. makinist 
» S. » 

Üçüncü S. » 
» S. » 

Makinist yamağı 

Toplam 

Meydanlar 

Bölge meydanlar başmüdürü 
Meydan müdürü 

» [ i ] 
» » 
» i m JI nuru 
» » [1] 
» » 
» kâtibi 

Çe§itli 

Baş kontrolör 
Kontrolör 
Daire müdürü 
Depo memuru 
Kâğıt dağıtıcı 
Daktilo 

» 
Memur adayı 

Çeşitli 

Kaynakçı 
Bordo aletçisi 
Marangoz 

» 
Tornacı 

Toplam 

memuriyetler 

Toplam 

sanatkârlar 

Sayı 

10 
15 
10 
15 
60 

185 

3 
4 
9 
7 
4 
9 
7 

20 

63 

1 
2 
1 
7 
1 
1 
5 

10 

28 

1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

200 
180 
175 
150 
115 

325 
270 
230 
210 
200 
180 
150 
125 

430 
325 
230 
175 
150 
135 
125 
90 

230 
230 
230 
200 
230 

[1] Genel Müdürlük bunlardan dördünü mem
leketimizle yabancı memleektler arasındaki an
laşma hava seferleri < 
çalıştırıldığı takdirde 

iolayısiyle o memleketlerde 
ücretlerini üç 

dar artırmaya yetkilidir. 

sı : 30 ) 

misline ka-
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Görevin çeşidi 

Tesviyeci 
Frezeci 
Boyacı 
Tayyare döşemecisi 
Kanat terzisi 
Gövde » 
Saraç 
Kaloriferci 
Şoför 

» 
•» 

Aşçı 

Sayı 

2 
10 
10 
10 
1 

Ücret 

230 
230 
230 
230 
270 
230 
175 
130 
175 
150 
130 
115 

Toplam 45 

Çeşitli hizmetliler 

Odacıbaşı 1 80 
Odacı 30 75 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Bekçi 35 90 
Sürekli işçi 40 75 
Meydan tamir çavuşu 8 90 

Toplam 114 

B E Y A N I 

Püotlar 
Telsizciler 
Makinistler 
Meydanlar 
Çeşitli memuriyetler 
Çeşitli sanatkârlar 
Çeşitli hizmetliler 

1946 

54 
116 
119 
51 
44 

110 
99 

1947 

73 
136 
185 
63 
28 
45 

114 

Toplam 593 644 

( S. Sayısı: 30) 



Taşıt kadrosu 

Markası Motor No. Göreceği iş 

Dragon rapit 

> » 
86B Ekspres 
» > 

» > 
Dragon Flay 
Tiğermot 
Domini 

» 

Mütehavvil Posta ve yolcu T\ 3 ki i için 

70340,70341 
70349,70346 
70347,70340 
70325,70337 

> 

» » 
Talim için 

» > 
» » 

> » 
Ju 52 354888,354887,354383 Posta ve yolcu nakli için 

» 355004,354569,355013 
> 354878,357041,355466 
» 359167,357217,357025 
» 357201,357208,357224 

Domini 70439,70687 
» 70442,70471 
» 70685,70688 

Douğlas A-78656,11021 
» 18530-A-76711 
> 19700,Cp-364410 
> CP-356636,361750 
» CP-361618,350579 
» CP-351136,361630 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
10 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ana 
Apa 
Ara 
Asa 
Ata 

F.Z.647 
K.G.503 
K.G.524 
K.G.322 
KG.704 
F.L.633 
F.D.842 
F.D.927 
F.D.839 

25 

70 
21 
19 
18 

149 
152 

1950 

42 
52 

744 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

Küçük otobüs 
Sıhhi otobüs 
Otobüs 
Silindir 

Motosiklet 
> 

Otobüs 
» 
» 

Otobüs 
> 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Otobüs şasesi 
> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

CP-361383,361603 
CP-355490-355988 

41-16834-Cp-355963 
43-99256-Cp-36197I 
41-15518-Cp-357497 

42-71869,566346 
350484-42-109126 
42-10813-4115577 

42-16317-P.136298 
136306-1-15599 

42-71883-355362 
818574-38051 

» C.P.359297-Cp.359257 
Douğlas 359221,54360 

Enternasyonal 

> 

Harley Davitson 4188 
> 

Şevrole 
> 
» 

Opel 
> 

Fort 
» 

» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

> 5471 
838396 
838101 

1087760 
13808 
2285 

811/6049 
6759733 

99.7.848849 
99T.641660 

699T.809048 
6759905 
6614106 
6762636 

şasesi 6745925 
6759905 

> 
» 
> 
» 
» 
•» 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

» » » 
Hasta ve yaralı nakli için (Yeni almacak) 

» » > » > » 
Yolcu ve personel nakli için 
Tayyare çekme ve meydan ıslahında kullanı 
mak üzere (Teferruatiyle birlikte 
Posta ve acele işlerde (Sepetli) 

» » » 
Yolcu ve personel nakli için 

» » » 
ı » > 

Yolcu ve personel nakli için 

"nllflTlT 



— 
p° 
g2 

«8 *< 

3 

ı- 
I 

Sa
yr

 

15 

15 
1 
2 

10 
5 
1 
5 

No. 

414 
7 

17 
43 

148 
3506 
3507 
3508 

150 

4 

Çeşidi 

•» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» : 

Panel 
Peykeli kam. 

» » 
» •» 

» » 
» » 

Kamyon 
» 

Motorbot 
Sandal 
Yangın otobüsü 
Yangın otobüsü 
Küçük otobüs 
Panol 

Markası 

» 
» 
x (Şasi) 

Şevrole 
» 
» 
> 

Buik 
Fort 

» 
» 
» 
» 

Opel 

Pikoti fiat 

Kraysler 

Motor No. 

6614106 
6762636 
6745925 

124354 
232641 
721718 

1458089 
43706260 

605988 
605149 
604958 
605777 

604 953 
9604 

15 

29500/G. 18 

Göreceği iş 

(Yeni almacak) 
> > 

İ » > 
Müstacel insan ve eşya nakli için 
Yolcu, personel eşya için 

Eşya nakli için 
Yolcu personel nakli için 
Deniz işlerinde (Aero eksperesden müdevver) 

» » » •» > 

Kaza ve itfa işlerinde kullanılmak için 
Tayyare çekme ve meydan ıslahında 
Yolcu ve personel nakli için 
Müstacel insan ve eşya nakli için 
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E - CETVELt 

B. M. ödeneğin çeşidi 

3 Geçici hizmetliler ücreti 
22 1 Ücretler 

R - CETVELİ 

. ' . - . - B. : 7 — Kilometre uçuş parası 
Uçaklarla görev, tecrübe ve talim uçuşu yapan, geçici ve sürekli pilotlarla uçtıçu kontrolörle

re. katettiklefi kilometre başına iki kuruş, mühendis, telsizci, makinist ve hemşire ve hastabakıcı
lara 1,25 kuruş verilir. 

B. : 12 - M. : 4 — Yabancı memleketler yolluğu ve başka giderleri 
Yabancı memleketler kongrelerine gideceklerin yolluklariyle hava seferleri anlaşması dolayı-

siyle gidecek tayyare müretetbatma o memleketlerde bulundukları zamana ait yevmiyeleri bu 
maddeden ödenir. _ 

B. : 13 — Giyecekler 
(D) Cetvelinde yazılı hizmetlilerden pilota telsizci, Makinist, sanatkâr, meydanlar ve çeşitli hiz

metliler bölümünde görevleri yazılı olanlarla çeşitli memuriyetler bölümünde yazılı depo memu
ru kâğıt dağıtıcı ile meydanlarda bulunan sıhhat memurlarına bu bölümdeki ödeneğin müsaadesi 
nispetinde ve idarece tâyin edilecek esaslar dâhilinde iş tulumlariyle birer takım elbise, palto ve 
ayakkabı yaptırılır. 

B. : 14 —4598 sayılı K. gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları 
Ücretli memurlarla hizmetlilerin tedavi ve yol giderlerile cenaze giderleri de bu tertipten veri

lir. 

B. : 15* M. : 1 — İşletme 
Taşıtların benzin, yağ giderleriyle nakliye için verilecek ücret ve kiraları ve hava seyrüseferle

ri için lüzumlu olan uçuş, hava ve yer telsizleri ve diyagramlariyle motor t tayyare telsiz kotları 
vo frekans tabloları ve renç tabloları ve teknik tesisatın bakım ve idamelerine ait tablolar ile 
yolculara seyahat esnasında verilecek yiyecek ve içecek bedelleri ve bu işlerle ilişikli başka 
bütün giderler ve işletmenin emniyeti, tevsii ve yeniden yapılacak tesisler için lüzumlu malze
meye ait bilcümle ardiye, navlun, sigorta giderleri bu tertipten verilir. 

B. : 15 - M. : 2 — Satınalma 
Öava ve yer taşıtlariyle sağlık, yangın söndürme taşıtları ve telsiz cihazları ve bunlara gere

ken motor ve gereçleri^ atölye gereçlerinin satmalmması ve bu hususa ait başka bütün giderler 
bu tertipten verilir. 

B. : 15 - M. : 3 — Onarma 
Bava Ve yer taşıtlariyle sağlık ve yangın söndürme taşıtları ve telsiz cihazları ve bunlara ge-

( S. Sayısı : 30 ) 
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feken motor ve gereçlerle atölye gereçlerinin onarma giderleriyle yedek gerecin satınalma ve 
bu işlerle ilişikli başka bütün giderler. 

B. : 18 — Ecza ve sıhhi gereçler giderleri 
Asit işleriyle çalışma akümülâtör ve yamağı ile boyacıya safi olarak verilmekte olan süt be

deli de bu tertipten ödenir. 

B. : 19 — Geri verilecek bilet ücretleri ile, bilet satış komisyonları 
Yolcuların, bagaj, gazete ve postaların taşınması giderleriyle bilet satış ve bagaj komûsyonlart 

ve memur ve müstahdemlerin meydan şehir arası gidiş ve gelişlerine ait taşıt giderleri ve bun
larla ilişikli her çeşit giderler bu bölümden ödenh\ 

B. : 20 — 486Ö sayılı kanun gereğince girişilecek yüklenmeler karşılığı 
Yapı ve kurma işlerine ait keşif, plân projelerin tercüme ve teksir giderleri bu bölümden 

ödenir. 

B. : 25 •— Baskı yayın ve propaganda giderleri 
Halkın tayyare yolculuğunu istekle karşriıyabilmesine ve gerek iç ve dış memleketlerde yapı

lacak propaganda ve polculara mahsus bilet ve bagaj baskı giderleri bu tertipten ödenir, 

*>+« 

(İâayı ısı : 3U ) j 



S. Sayısı: 42 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu 

raporu (1/100) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü • 20 . XII . 1946 
Tetkik Müdülüğü 

Sayı : 71 - 710 
6 - 3025 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Dev!ct Havayolları Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde deği-
ğişiklik yapılması hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 18 . XI I . 
1946 tarihnde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kaun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunul
muş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
R.Peker 

Devlet Havayolları 1946 yılı gider bütçesinde yapılacak değişiklik hakkındaki gerekçe 
Yüksek Tayyare Mühendisi Hikmet Anter'in 40 lira gündelikle Montreal'deki Milletlerarası 

Geçici Konseyine Türkiye mümessili olarak gönderilmesi hakkında Bakanlar Kurulunca ittihaz olunan 
4 . V . 1946 tarih ve 3/4122 sayılı karar üzerine dışişleri Bakanlığınca Mayıs 1946 sonuna kadar is
tihkakı verilmiş ve bilâhara Devlet Havayollarını temsil etmek üzere mezkûr Genel Müdürlüğe ait 
4467 sayılı teşkilât kanununa bağlı iki sayılı cetvelde yazılı 400 lira daimî aylık ücretli Yüksek Mü
hendisliğe (İhtisas mevkii olduğu için) Bakanlar Kurulunun 18 . VI . 1946 tarihli ve 3/4390 sayı
lı karariyle tâyin edilmiş olduğundan Haziran ve Temmuz 1946 yevmiyeleri Devlet Havayolları büt
çesinden göderilmiş idi. 

Genel Müdürlüğün 1946 yılı gider bütçesinin 12 nci bölümün 4 ncü (Yabancı memleketler yollu
ğu) maddesindeki ödeneğin tükenmesinden dolayı Ağustos 1946 tarihinden itibaren tahakkuk eden 
yevmiyeleri bugüne kadar tediye edilememiştir. 

Aralık 1946 sonuna kadar tahakkuk edecek yevmiyelerini tediye edebilmek maksadiyle 21 nci 
(Memleket iç ve dışmdak staj ve tahsil giderleri) bölümünden (7 500) lira düşülerek 12 nci yolluk
lar bölümünün 4 ncü (Yabancı memleketler yolluğu) madesine aktarma yapılması hakkında hazır
lanan kanun tasarısı ilişik olarak suulmuştur. 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/100 
Karar No. 30 

24 . XII . 1946 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1946 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında Ulaştırma Ba
kanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 20 . XII . 
1946 tarihli ve 6/3025 sayılı tezkeresiyle Yük
sek Meclise sunulan kanun tasarısı Komisyonu
muza havale buyurulmakla Genel Müdür ile 
Maliye Bakanlığının yetkili temsilcisi hazır ol
dukları halde inceleni]) görüşüldü. 

Montreal'deki Milletlerarası Geçici Konseyin
de Türkiye'yi temsil etmekte olan mümessilimi
zin ödeneği Mayıs 1946 sonuna kadar Dışişleri 
bütçesinden verilmiş idi. Bılâhara Havayolları 
Genel Müdürlüğünü aynı mahalde temsil etmek 
üzere Havayolları Teşkilât Kanununa bağlı cet
veldeki kadroya Bakanlar Kurulu karariyle tâ
yin edilen bu temsilcinin ödeneği sözü geçen 
Genel Müdürlüğün 1916 bütçesinden Ağustos 
1946 tarihine kadar ödenmiş ise de bölümünde
ki ödeneğin kifayet etmemesi sebebiyle yıl sonu

na kadar ihtiyaç görülen (7 500) lira ödeneğin 
aktarma suretiyle temini takarrür ederek bu ta
sarı Hükümetçe hazırlanmıştır. 

Komisyonumuz, yapılan açıklamaya ve yu
karıdaki mucip sebeplere göre teklifi uygun 
gördüğünden ayniyle kabul etmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Edirne Diyarbakır izmir 

M. N. Gündüzalp C. Elcin M. Birsel 
Kâtip 

Ankara 
F. Öymen 

Aydın 
R. Âlpman 
Diyarbakır 

S. Jjluğ 
Kırşehir 

Ş. Torgutz 

Ankara 
N. C. Akkerman 

Bursa 
Dr. M. T. Simer 

istanbul 
Dr. A. Adıvar 

Tokad 
R. A. Sevengil 

Antalya 
N. E. Sümer 

Çorum 
/. Eker 

Kastamonu 
M. Akalın 

Yozgad 
A. Sungur 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1946 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de

ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelin 21 nci (Memleket iç ve dışında staj 
ve tahsil giderleri) bölümünden (7 500) lira dü
şülerek 12 nci yolluklar bölümünün dördüncü 
(Yabancı memleketler yolluğu) maddesine akta
rılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 

Devlet Bakanı 
M. A.'Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 

Dışişleri Bakanı 
E. Saka 

Milli Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Çoşkan 

Ulaştırma Bakanı 
S. Koçak 

Çalışma Bakam 
Dr. S. Irmak 

Adalet Bakanı 
Ş. Devrin 

İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmântüor 
Maliye Bakanı 
II. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. Incedayı 

Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. înan 

( S. Sayısı : 42 ) 



S Sayısı: 43 
Beden Terbiyesi Genel MUdüriUğü 1946 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1 99) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 20 . XII. 1946 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/713 - 6/3024 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 19 . X I I . 1946 tarihinde Yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe 

Kapalı salonlarda yapılan ve etrafında büyük bir seyirci alâkası toplıyan sporlarımız son seneler 
içerisinde büyük gelişim kaydetmiş ve bilhassa güreşle basketbol memleket dışında bile yüz aklığı teş
kil edecek teknik bir değere yükselmiştir. Bu sporların gerektirdiği geniş tesisler memleketimizde 
mevcut değildir. Bir yandan bu ihtiyacın karşılanması bir yandan da Milletlerarası Federasyonların 
memleketimizi spor hareketlerinin ileri bir merkezi halinde görmek temayülünü tahakkuk ettirmek ve 
bunun memleketin hayrına bütün neticelerinden faydalanabilmek için bu ölçüye mütenasip binalar 
yaptırmak zorundayız. Bunun ilkine Başkentimizde başlanması ve 1948 yılma yetiştirilmesi lâzımdır. 
Bunu karşılamak için Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1946 yılı bütçesine (200 00) liralık ek öde
nek istenmesi gerektiğinden bunu sağlamak amaciyle ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Komisyonu 24 . XII . 1946 
Esas No. 1/99 
Karar No. 29 

Yüksek Başkanlığa 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1946 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında Başbakanlığın 20. 
XII . 1946 tarihli ve 6/3024 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı Komis
yonumuza havale buyurulınakla G«nel Müdür 

ve Maliye Bakanlığının yetkili temsilcisi hazır 
oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Alman izahlara göre Beden Terbiyesi Anka
ra bölgesi bütçesi gelirlerinden evvelki seneler
de artırılarak toplanmış bulunan 300 küsur bin 
liraya, Yüksek Meclisçe 23 . XII . 1946 tari-
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hinde kabul edilen kanunla bu Genel Müdürlü
ğe yardım olarak verilen (200 000) liranın da 
ilâvesiyle Ankara'da bir kapalı spor salonu ya
pılması istendiği ve bu tasarının bu maksatla 
hazırlandığı anlaşılmıştır. 

Kapalı spor salonlarının, Beden Terbiyesi 
çalışmalarına yapacağı iyi tesirleri ve Uluslar
arası spor temaslarının memleketimizde de ya
pılması imkânını sağlamasını gözönünde tutan 
Komisyonumuzca teklif yerinde görülerek tasa
rı ayniyle kabul edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük-

sek Başkanlığa 
Başkan 
Edirne 

, Mm ulur. 
Başkan V. 

Diyarbakır 
M. N. Gündüzalp C. Ekin 

Kâtip 
Ankara 

F. Öymen 
Aydın 

R. Alpman 
Diyarbakır 

£. Vluğ 
Kırşehir 

8. Torgut 

Ankara 
İV. C. Akkerman 

Bursa 
Dr. M. T. Simer 

İstanbul 
Dr. A. Adıvar 

Tokad 
R. A. Sevengü 

SÖzcü 
îzmir 

M. Birsel 

Antalya 
N. E. Sümer 

Çorum 
/ . Eker 

Kastamonu 
M. Akalın 
Yozgad 

A. Sungur 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1946 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) i§aretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin 31 nei (Bölge bütçelerine yar
dım) bölümüne (200 000) lira ek ödenek veril
miştir. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
R. Pcker Başbakan Yardımcısı M. A. Renda 

M. ökmen 
Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı 

Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 

Maliye Bakanı 
H. N> Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. încedayı 

S. ve S. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. İnan 

C. C. Toydemir 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 

Reşat Ş. Sirer 
Ekonomi Bakanı 

T. B. Balta 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

T. Çoşkan 
Ulaştırma Bakanı 

Ş. Koçak 
Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 
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S. Sayısı: 44 
Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü 1946 yılı 
Bütçe kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Komisyo

nu raporu (1/102) 

T.C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 699 
6 /3018 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Posta, Telgraf ve Telefon îşletme Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişilik yapılması hakkıda Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
16 . X II . 1946 tarihinde Yüksek Meclise sunulması karalattırılan kanun tasarısının gerekçe ve ili-
şikleriyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Teker 

Kanun Gerekçesi 

Posta, Telgraf ve Telefon işletme Crenel Müdürlüğü 1946 yılı gider bütçesine konulan ödenekten 
bidayeten sıhhatle tahmini mümkün olmıyan çocuk zammı, ölüm, doğum yardımları ve emekli ikra
miyesi gibi bölümlere ait olanların ihtiyaca kâfi - elmediği ve diğer bazı tertiplere mütaallik ödenekle
rin de yeni tesisler veya kanuni sebepler dolayisiyle mühim bir ksmı harcanarak geri kalan miktarın ân 
sene sonuna kadar yetmiyeceği anlaşılmış olduğundan bu gibi tertiplere yeniden 3 184 500 lira öde
nek ilâvesi zaruri görülmüş ve yapılan tetkikatta bu miktardan 113 000 liranın diğer bölümlerden 
indirme suretiyle temin edileceği ve 3 071 500 lirası için de ek ödenek alınması lâzım geleceği neticesi
ne varılmıştır. 

Bu paranın 1 292 500 lirası 1945 yılından 1946 yıbrın dovrcrlnn r»?.kit. mevcudu fazlasından, 
1 77-9 000 lirası da inkişaf halinde olan Posta, Telgraf ve telefon hasılatında muhammenattan fazla 
elde edileceği umulan miktar ve ahiren ücret tarifelerine yapılan zamdan hâsıl olacak gelir fazla-
siylc karşılanacaktır. 



— 2 — 
Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
liütçe Komisyonu 

Esas No. 1/102 
Karar No. 31 

24 . XII . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 
6/3018 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan kanun tasarısı Komisyonumuza havale buy-
rulmakla Genel Müdür ve Maliye Bakanlığının 
yetkili temsilcisi hazır oldukları halde incelenip 
görüşüldü. 

Tasarı, (3 071 500) lirası ek ödenek ve 
(113 000) lirası aktarma olmak üzere bu Genel 
Müdürlük 1946 yılı bütçesi (A) cetvelinin çeşitli 
tertiplerinde görülen ihtiyaca binaen değişiklik 
yapılması maksadiyla hazırlanmış bulunmakta
dır. 

Eklenmesi istenen paranın (571 500) lirası, 
emekli ikramiyesi, çocuk zammı, doğum, ölüm 
yardımlariyle aynı yardım gibi bölümlerdeki ka
nuni istihkakların, hesaba dayanılarak gerçekle
şen eksiklerini tamamlamak, bazı bölgelerde mev
ziî sebeplerle artan posta telgraf hizmetleri 
için fazla mesai ücretleri, hat inşaatı ve onarma 
sebepleriyle yolluklar ve Bern Posta İttihadı Bü
rosuna 1945 yılı katılma payı için borçlar bölüm
lerine eklenmektedir. 

Ek ödeneğin mühim rakamı telli ve telsiz tel
graf, telefon yapma, onarma ve işletme giderleri 
ve taşıt satmalma karşılığına ait olan bölüme ko
nulmuştur. Genel Müdür tarafından yapılan 
açıklamada bunun bir milyon lirasının Ankara 
ve İstanbul'da inşası takarrür edip bugünlerde 
ihalesi yapılacak olan telsiz telgraf ve telefon 
istasyonları için verilmesi gerekecek % 25 avans 
karşılıyacağı, geri kalan kısmından da İstanbul 
ve Ankara'da yapılacak telefon tesisleri için ge
tirilmiş ve değeri bir milyon lira tutan malzeme
nin bedel ve gümrük resim ve vergileri ile istan
bul telefonunun takviyesi için imzalanan söz
leşme gereğince, peşin verilmesi gereken dört 
yüz bin liranın ödenmesini karşılıyacağı anla
şılmıştır. 

Bu ek ödeneklerin karşılanması şekli hakkın
da yapılan izahlardan da 1945 yılı kesinhesa-
bmda 1946 yılma devredilecek nakit mevcudu
nun bütçeye konulan miktardan (1 292 000) lira 
fazla olduğu ve yapılan tarife zamlarmdan yıl 
sonuna kadar dört milyondan fazla gelir temin 
edileceği ve bu suretle istenilen ek ödeneğin kar
şılanacağı anlaşılmıştır. 

Aktarması istenen ödeneklere gelince: Bunla
rın geçici tazminata, bauılı kâğıt ve defterlere 
tahsis edildiği ve ödeneği müsait bölümlerden 
yapılan tasarruflarla temin edildiği görülmüş
tür. Görüşme arasında, 31 Aralıkta ödenmesi ge
reken İzmir Telefon Şirketi taksitine, para ayar
lanmasından doğan bir ilâvenin yapılması ve 
idarenin yeni tesisler dolayısiyle dış haberleş
meleri çağaldığmdan bu bölüme de bir miktar 
para eklenmesi zarureti açıklanmış ve (40 000) 
liradan ibaret bu ödeneğin de İstanbul tele
fonları stınalma ödeneğinden artan ödenekten 
aktarma suretiyle temini hakkındaki teklif ko
misyonumuzca yerinde görülmüştür. 

Tasarı bu izahlara göre düzeltilerek Kamu
tayın onayına arzedilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. 
Edirne Diyarbakır 

M. N. Gündüzalp C. Ekin 

Kâtip 
Ankara 

F. Öymen 

Aydın 
R. Alpman 

Diyarbakır 
S. ITluğ 

Kırşehir 
Ş. Tor gut 

Ankara 
N. C. Akkerman 

Bursa 
Dr. M. T. Simer 

İstanbul 
Dr. A. Adıvar 

Tokad 
R. A. Sevengil 

Sözcü 
İzmir 

M. Birsel 

Antalya 
İV. E. Sümer 

Çorum 
/ . Eker 

Kastamonu 
M. Akalın 

Yozgad 
A. Sungur 
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HÜKÜMETİN TEKLtF l 

Posta, Telgraf ve Telefon isletme Genel Mü
dürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) nu
maralı cetvelde yazılı tertiplerine (3 071 500) 
lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin (2) numaralı 
cetvelde gösterilen tertipleri arasında (113 000) 
liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları Yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
R. Teker Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

8. Devrin 
İçişleri Bakanı 
Ş> Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
/ / . N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. Incedayı 

Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. İnan 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Milli Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 

Dışişleri Bakanı 
B. Saka 

MiJH Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Çoşkan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdür
lüğü 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanu
na bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı 
cetvelde gösterilen tertipleri arasında (153 000) 
liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

CETVEL | l j 
B. M. Muhassasatm nevi 

5 1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek emekli ikramiyesi 

6 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince verilecek zamlar ve yardımlar 
1 Çocuk zammı 
3 Doğum yardnnı 
4 ölüm yardımı 
5 Aynı yardım 

Bölüm toplamı 115 000 

7 4454 sayılı kanunun 51 nci maddesi gereğince verilecek ücretler 305 000 

Zammedilen 

60 000 

40 000 
40 000 
5 000 

30 000 

13 Yolluklar 
2 Geçici görev yolluğu 50 000 
3 Müfettişler yolluğu 30 000 

Bölüm toplamı 80 000 

17 Telli ve telsiz telgraf, telefon yapma, onarma ve işletme giderleri ve taşıt 
satınalma karşılığı 2 500 000 

34 Çeşitli kesenekler 
1 Tahsildarlar keseneği 4 000 

37 Geçen yıl borçları 7 500 

GENEL TOPLAM 3 071 500 
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B. M. 

4 

9 
5 

10 

14 

16 

Geçici tazminat 

İller büro giderleri 
öteberi giderleri 

Basılı kâğıt ve defterler 

Giyecekler 

Posta hizmetleri 

CETVEL [2] 

ödeeğin çeşidi Düşülen 

25 000 

50 000 

Eklenen 

38 000 

75 000 

5 Havalej taahhütlü ve kıymetli mektap ve paket tazminatı 

GENEL TOPLAM 

38 000 

113 000 113 000 

bütçe Komisyonunca deği§tiriten 

B. 

4 

9 

io 
11 

14 

İ6 

M. 

5 

[2] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

Geçici tazminat 

İller büro giderleri 
öteberi giderleri 

Basılı kâğıt ve defterler 

Haberleşme ücret ve giderleri 

Giyecekler 

Posta hizmetleri 

Düşülen 

25 000 

50 000 

Eklenen 

38 000 

75 000 

1 000 

40 

41 

Havale, taahhütlü ve kıymetli mektup ve paket tazminatı 

3054 sayilı kanun gereğince kaldırılmış İstanbul telefon şir
ketine ödenecek taksit karşılığı 

3375 sayılı kanun gereğince kaldırılmış İzmir Teelfon Şir
ketine ödenecek taksit karşılığı 

GENEL TOPLAM 

40 000 

39 000 

158 000 153 000 

11 i' MIİ«fc« I j 
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